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 Ustavni sud Federacije Bosne i 
Hercegovine, odlučujući o zahtjevu jedne 
trećine poslanika u Skupštini Bosansko-
podrinjskog kantona Goražde za pokre-
tanje postupka ocjene ustavnosti čl. 26., 
27., 28., 29., 30., 31., 32., 33., 34., 35. i 36. 
Zakona o komunalnim djelatnostima, na 
osnovu člana IV.C.3.10.(2) b) Ustava Fe-
deracije Bosne i Hercegovine, na sjednici 
bez javne rasprave održanoj dana 20.01. 
2022. godine, d o n i o  j e  
 
 

P R E S U D U 
 

Utvrđuje se da član 27. stav 3. Za-
kona o komunalnim djelatnostima („Slu-
žbene novine Bosansko-podrinjskog ka-
ntona Goražde“, broj: 9/13) u dijelu koji 
glasi: “može“ nije u skladu sa Ustavom 
Federacije Bosne i Hercegovine.   
 

Utvrđuje se da su član 26., član 
27. st. 1., 2., 4. i 5., čl. 28., 29., 30., 31., 32., 
33., 34., 35. i 36. Zakona o komunalnim  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
djelatnostima („Službene novine Bosan-
sko-podrinjskog kantona Goražde“, broj: 
9/13) u skladu sa Ustavom Federacije 
Bosne i Hercegovine. 

 
  Odbacuje se zahtjev za ocjenu us-
tavnosti člana 27. stav 6. Zakona o komu-
nalnim djelatnostima, jer je Presudom 
Ustavnog suda Federacije broj: U-17/19 
od 18.11.2020. godine utvrđeno da nave-
deni član Zakona o komunalnim djelat-
nostima, nije u skladu sa Ustavom Fede-
racije Bosne i Hercegovine. 
 

Presudu objaviti u „Službenim 
novinama Federacije BiH“ i „Službenim 
novinama Bosansko-podrinjskog kantona 
Goražde“.   
         

O b r a z l o ž e nj e 
 
1. Podnosioci zahtjeva i predmet 

zahtjeva   
 

Sekretar Skupštine Bosansko-po- 
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drinjskog kantona Goražde je podneskom 
broj:01-02-192-1/21 od 26.02.2021.godine, 
dana 03.03.2021. godine, dostavio Ustav-
nom sudu Federacije Bosne i Hercegovi-
ne (u daljem tekstu: Ustavni sud Federa-
cije) zahtjev jedne trećine poslanika u Sku-
pštini Bosansko-podrinjskog kantona Go-
ražde (u daljem tekstu: podnosioci zahtje-
va) za pokretanje postupka ocjene usta-
vnosti čl. 26., 27., 28., 29., 30., 31., 32., 33., 
34., 35. i 36. Zakona o komunalnim djela-
tnostima (u daljem tekstu: osporene od-
redbe Zakona).  
 
 
2. Stranke u postupku  
 
 Na osnovu člana 39. stav 1. Zako-
na o postupku pred Ustavnim sudom Fe-
deracije Bosne i Hercegovine („Službene 
novine Federacije BiH“, br.:6/95 i 37/03), 
stranke u ovom ustavno-sudskom postu-
pku su: podnosioci zahtjeva i Skupština 
Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, 
kao donosilac Zakona o komunalnim 
djelatnostima (u daljem tekstu: Zakon). 
 
 
3. Bitni navodi zahtjeva 
 

Podnosioci zahtjeva navode da je 
osporenim odrebama Zakona propisana 
obaveza plaćanja komunalne naknade i 
smatraju da iste nisu saglasne sa pravima 
utvrđenim Ustavom Federacije Bosne i 
Hercegovina i to: pravu na život, pravu 
na jednakost pred zakonom, pravu na 
privatnost i pravu na imovinu. Dalje ob-
razlažu kako se, po njihovom mišljenju, 
osporenim odredbama Zakona krše na-
vedena prava. Na nivou principa, smat-
raju da je uvođenjem plaćanja komunal-
ne naknade Bosansko-podrinjski kanton 
Goražde izvršio miješanje u privatnu im- 
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ovinu fizičkih i pravnih lica, te da ovim 
miješanjem nije uspostavljen fer balans 
između javnog interesa i zaštite prava na 
imovinu, i da zakonodavac nije dokazao 
postojanje opravdanog i legitimnog cilja 
za propisivanje sporne naknade. Ograni-
čavanje stvarnih prava, po njihovom miš-
ljenju, u ovom slučaju prava vlasništva, 
moguće je samo u javnom ineteresu i pod 
uslovima predviđenim zakonom u skla-
du sa principima međunarodnog prava. 
Ističu da propisivanje sporne naknade ni-
je opravdano i nije u javnom interesu po-
gotovo imajući u vidu činjenicu da prili-
kom izgradnje objekta na zemljištu fizič-
ka i pravna lica plaćaju razne vrste nak-
nada, od naknade za dodijeljeno zemljiš-
te, naknade za uređenje građevinskog ze-
mljišta, a nakon toga plaćaju jedinicama 
lokalne samouprave naknade za urbanis-
tičku, građevinsku i upotrebnu dozvolu, 
naknade za održavanje zajedničkih dije-
lova zgrade i uređaja u zgradama upravi-
telja, itd. Pored plaćanja svih naprijed na-
vedenih naknada prilikom prometa nek-
retnina plaćaju porez na promet nekret-
nina od 5% i to za svaki promet iste ne-
kretnine. Smatraju da je uvođenje komu-
nalne naknade još jedan teret na nejakim 
plećima građana, još jedna u moru para-
fiskalnih nameta koji nepotrebno otežava 
poslovanje privrednih subjekata. Dalje 
navode, da države potpisnice Evropske 
konvencije o zaštiti ljudskih prava i osno-
vnih sloboda (u daljem tekstu: Evropska 
konvencija) prema članu 1. Evropske ko-
nvencije imaju obavezu osigurati svako-
me unutar svoje jurisdikcije prava i slo-
bode definisane Evropskom konvencijom, 
posebno pravo na imovinu iz člana 1. 
Protokola broj 1. uz Evropsku konvenci-
ju. Upućuju Ustavni sud Federacije na 
Presudu broj: U-64/17 od 23.10.2018. go-
dine kojim je pojedine odredbe Zakona o  
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građevinskom zemljištu oglasio da nisu 
saglasne sa Ustavom Federacije Bosne i 
Hercegovine, iz razloga što je po njiho-
vom mišljenju naknada za korištenje gra-
đevinskog zemljišta ista kao komunalna 
naknada čiju ustavnost ovim zahtjevom 
osporavaju. Napominju da je grupa pos-
lanika već podnosila zahtjev za ocjenu 
ustavnosti članova Zakona kojim je pro-
pisana obaveza plaćanja komunalne nak-
nade, te da je Ustavni sud Federacije pre-
sudom tretirao samo dva stava iz dva 
člana Zakona i da ovaj put očekuju da 
Ustavni sud Federacije svojom presudom 
tretira i sve ostale članove i stavove za 
koje traže ocjenu ustavnosti. 

U kontekstu povrede prava na je-
dnakost pred zakonom i zabrane diskri-
minacije problematizuju oslobađanje od 
plaćanja naknade za određeni krug kori-
snika, kao i da ista, po njihovoj tvrdnji, 
nije propisana u drugim kantonima u Fe-
deraciji Bosne i Hercegovine.  
 
 
4. Traženje odgovora na navode 

zahtjeva 
 

U skladu sa članom 16. Zakona o 
postupku pred Ustavnim sudom Fede-
racije Bosne i Hercegovine, Ustavni sud 
Federacije je aktom broj:U-11/21 od 10. 
03.2021. godine, zatražio od Skupštine 
Bosansko-podrinjskog kantona Goražde 
da kao stranka u postupku dostavi odgo-
vor na zahtjev u roku od 30 dana. 
 

Skupština Bosansko-podrinjskog 
kantona Goražde nije dostavila odgovor 
na zahtjev za ocjenu ustavnosti. 
 
5. Relevantno pravo 
 
A. Ustav Federacije Bosne i Hercegovine 
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Član III.4. e) 

 
Kantoni imaju sve nadležnosti ko-

je nisu izričito povjerene federalnoj vlasti. 
Posebno su nadležni za: 
 
c) utvrđivanje politike koja se tiče regu-

lisanja i osiguranja javnih službi; 
 

Član IV.C.3.10.(2) b) 
 

(2)   Ustavni sud: 
 
b) na zahtjev Premijera, kantona ili jed-

ne trećine poslanika u zakonodavnom 
tijelu kantona, utvrdit će da li su us-
tav kantona i amandman na ustav, 
predloženi zakon ili zakon koga je 
usvojilo to zakonodavno tijelo, u skla-
du sa ovim ustavom; 

 
B. Ustav Bosansko-podrinjskog 

kantona Goražde 
      (prečišćeni tekst) („Službene novine   
       Bosansko-podrinjskog kantona  
       Goražde“, br. 8/98, 10/00 i 5/03) 
 

Član 23. b) 
Nadležnosti Skupštine 

 
            Skupština Kantona:  
 
b) donosi zakone i druge propise u ok-

viru izvršavanja nadležnosti Kanto-
na, izuzev propisa koji su ovim Usta-
vom ili zakonom dati u nadležnost 
Vladi kantona; 

 
C. Zakon o komunalnim djelatnostima  
       („Službene novine Bosansko-podri- 
        njskog kantona Goražde“, broj:9/13) 
 

Član 4. st. (2) i (3) 
(Komunalne djelatnosti) 
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(1) Komunalne djelatnosti zajedničke ko-

munalne potrošnje u smislu ovog Za-
kona su: 

 
(1) Odvođenje atmosferskih i drugih vo-

da sa javnih površina; 
(2) Održavanje čistoće na javnim površi-

nama i gradskim ulicama; 
(3) Održavanje javnih površina; 
(4) Održavanje grobalja i njihove prateće 

infrastrukture; 
(5) Održavanje spomen obilježja; 
(6) Održavanje javne rasvjete; 
(7) Obavljanje kafilerijskih usluga; 
(8) Obavljanje usluga dekoracije; 
(9) Održavanje objekata i uređaja javne 

urbane opreme (klupa, javnih satova, 
česmi i fontana, javnih kupatila i nu-
žnika itd.). 

(3) U cilju bližeg uređenja propisa o ko-
munalnim djelatnostima, Općine će 
donijeti odluke o komunalnim djelat-
nostima iz stavova (1) i (2) ovog člana 
i mjerama za njihovo sprovođenje.  

 
Član 22. stav (1) 

(Izvori obezbjeđenja sredstava) 
 
(1) Sredstva za obavljanje komunalnih 

djelatnosti obezbjeđuju se iz: 
 

a) cijene za komunalne usluge iz 
segmenta individualne komuna-
lne potrošnje; 

b) cijene za komunalne usluge iz se-
gmenta zajedničke komunalne po-
trošnje; 

c) budžeta općine; 
d) budžeta Kantona; 
e) drugih izvora po posebnim propi-

sima. 
 

Član 26.- Osporena odredba 
(Komunalna naknada) 
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 Za pokrivanje cijena iz segmenta 
zajedničke komunalne potrošnje, kao iz-
vor sredstava utvrđuje se obaveza plaća-
nja komunalne naknade. 
 

Član 27.- Osporena odredba 
(Obaveznik plaćanja komunalne 

naknade) 
 
(1) Komunalnu naknadu plaćaju, u na-

seljima sa uređenim građevinskim ze-
mljištem, vlasnik stambenog, proiz-
vodnog i poslovnog prostora, ili ko-
risnik kada je to vlasnik ugovorom 
prenio na korisnika. 

(2) Naseljima sa uređenim građevinsk-
im zemljištem, prema stavu (1) ovog 
člana, smatraju se naselja opremljena 
najmanje pristupnom cestom, objek-
tima za snabdijevanje električnom 
energijom i snabdijevanje vodom i 
odvođenje otpadnih voda prema mje-
snim prilikama. 

(3) Izuzetno, općinsko vijeće može pose-
bnim aktom osloboditi od obaveze 
plaćanja komunalne naknade subje-
kte iz stava (1) ovog člana za podru-
čja u kojima nije organizovano pru-
žanje komunalnih usluga. 

(4) Obaveza plaćanja komunalne nakna-
de nastaje prvog dana slijedećeg mje-
seca u kojem je izdato odobrenje za 
upotrebu objekta ili od dana početka 
korištenja objekta ili prostora. 

(5) Za objekte koji su izgrađeni i koji su 
korišteni u periodu prije stupanja na 
snagu ovog Zakona, obaveza plaća-
nja komunalne naknade nastaje prv-
og dana narednog mjeseca u kojem je 
stupio na snagu ovaj Zakon. 

(6) Kupovina objekata, odnosno prijenos 
vlasništva nad objektom ne može se 
ostvariti bez prethodno izmirenih 
obaveza komunalne naknade od st- 



25. фебруар/вељача 2022. 
 

 
rane prodavca, odnosno korisnika 
objekta. 

 
Član 28. - Osporena odredba 

 
Komunalna naknada je javni pri-

hod općine. 
 

Član 29. - Osporena odredba 
(Način utvrđivanja komunalne naknade) 
 
 Komunalna naknada utvrđuje se 
u zavisnosti od stepena opremljenosti na-
selja objektima i uređajima komunalne 
infrastrukture, razvijenosti javnog prije-
voza putnika, namjene objekata odnosno 
prostora i pripadnosti građevine odnos-
no korisne površine, te građevine u odre-
đenoj zoni građevinskog zemljišta. 
 

Član 30. - Osporena odredba 
 
(1) Komunalna naknada određuje se za 

stambeni, proizvodni i poslovni pro-
stor prema jedinici mjere izgrađene 
korisne površine (m²), a za otvoreni 
prostor – skladišta, stovarišta, pijace, 
kao i za drugi otvoreni prostor koji 
neposredno služi za obavljanje djelat-
nosti, prema jedinici mjere (m²)  gra-
đevinskog zemljišta. 

 
(2) Korisna površina stambenog, proiz-

vodnog i poslovnog prostora izraču-
nava se u skladu sa posebnim propi-
sima, a utvrđuje ga općinski organ 
nadležan za komunalne poslove u 
postupku donošenja rješenja o utvrđi-
vanju komunalne naknade. 

 
Član 31.- Osporena odredba 

 
 Komunalna naknada utvrđuje se 
po jedinici mjere, na osnovu namjene i u  
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zavisnosti od zone građevinskog zemlji-
šta u kojoj se objekat nalazi, što se utvr-
đuje posebnim odlukama općina. 
 

Član 32. - Osporena odredba 
 
(1) Na osnovu namjene objekta definisan 

je koeficijent namjene (Kn) u iznosu: 
 
NAMJENA STAMBENI PROIZVODNI POSLOVNI 
Koeficijent 
namjene 1 1 2 

 
(2) Koeficijent namjene za garažni pros-

tor i vikend objekte jednak je koefici-
jentu namjene za stambeni prostor. 

(3) Za stambeni i garažni prostor, kao i 
vikend objekte koji se koriste za dru-
ge namjene, koeficijent namjene odre-
đuje se prema mjerilima za tu vrstu 
prostora za onaj dio korisne površine 
koji se za tu svrhu koristi. 

(4) Na osnovu zone građevinskog zemlji-
šta u kojoj se objekat nalazi definisan 
je koeficijent zone (Kz) u iznosu: 

 
ZONA I II III IV V VI 

Koeficijent 
zone 1 0,6 0,4 0,2 0,1 0,05 

 
(5) Za određivanje visine komunalne na-

knade u naseljima koja se nalaze van 
područja zona navedenih u stavu (4) 
ovog člana, a u kojima je obezbjeđen 
neki vid komunalne usluge iz segme-
nta zajedničke komunalne potrošnje, 
primjenjivat će se koeficijent VI zone. 

 
Član 33. - Osporena odredba 
(Visina komunalne naknade) 

 
 Mjesečni iznos komunalne nakna-
de za sve obaveznike iz člana 27. ovog 
Zakona izračunava se po formuli: 
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Komunalna naknada = Kn x Kz x 
P x B, u kojoj je: 
 

Kn - koeficijent namjene, 
Kz - koeficijent zone, 
P – korisna površina objekta, odnosno  
      zemljišta izražena u m² i 
B - vrijednost boda komunalne naknade  
      izražena u KM. 
 

Član 34. - Osporena odredba 
(Utvrđivanje vrijednosti boda komunalne 

naknade) 
 
(1) Vrijednost boda komunalne naknade 

utvrđuje općinsko vijeće na osnovu 
programa finansiranja komunalnih 
djelatnosti, vodeći računa da se visi-
nom vrijednosti boda ne ugroze eko-
nomske i socijalne politike Kantona. 

(2) Vrijednost boda komunalne naknade 
utvrđuje se posebnom odlukom naj-
kasnije do 31. decembra tekuće godi-
ne za narednu godinu. Ako se vrijed-
nost boda komunalne naknade ne ut-
vrdi do navedenog roka, visina kom-
unalne naknade ostaje nepromjenje-
na. 

(3) Program iz stava (1) ovog člana sad-
rži: 
a) građenje objekata i uređaja komu-

nalne infrastrukture; 
b) nabavku opreme za obavljanje 

komunalne djelatnosti; 
c) obim i kvalitet održavanja pojedi-

nih komunalnih objekata i uređa-
ja; 

d) obavljanje komunalnih usluga iz 
člana 23. ovog Zakona; 

e) visinu potrebnih sredstava za rea-
lizaciju programa i raspored sred-
stava za svaku djelatnost posebno 
i po namjenama i 

f) mjere za sprovođenje programa. 
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Član 35.- Osporena odredba 
(Rješenje o utvrđivanju komunalne 

naknade) 
 
(1) Obaveza i način plaćanja komunalne 

naknade za svakog pojedinog obave-
znika utvrđuje se rješenjem koje do-
nosi općinski organ nadležan za kom-
unalne poslove. 

(2) Rješenje iz stava (1) ovog člana dono-
si se za svaku kalendarsku godinu i 
to najkasnije do 31. januara za tekuću 
godinu. 

(3) Ukoliko općinsko vijeće izvrši prom-
jenu vrijednosti boda komunalne na-
knade, općinski organ iz stava (1) ov-
og člana donosi novo rješenje za sva-
kog obaveznika.  

(4) O žalbi protiv rješenja iz stava (1) ov-
og člana, u drugom stepenu rješava 
Ministarstvo za urbanizam, prostorno 
uređenje i zaštitu okoline (u daljem 
tekstu: Ministarstvo). 

 
Član 36.- Osporena odredba 

 
(1) Vlasnici, odnosno korisnici iz člana 

27. stav (1) ovog Zakona, koji se fina-
nsiraju iz budžeta Kantona i općina u 
sastavu Kantona, kao i ustanove čiji je 
osnivač Kanton i općine u sastavu 
Kantona, te vjerski objekti vjerskih 
zajednica koji služe obavljanju vjersk-
ih obreda, oslobođeni su plaćanja ko-
munalne naknade. 

(2) Takođe od obaveza plaćanja komuna-
lne naknade izuzimaju se lica koja 
primaju socijalnu pomoć kao i lica či-
ja ukupna primanja po domaćinstvu 
ne prelaze iznos najniže penzije u Fe-
deraciji Bosne i Hercegovine. 

(3) Rješenje o privremenom oslobađanju 
od obaveze plaćanja komunalne nak-
nade donosi općinski organ nadležan  
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za komunalne poslove na osnovu po-
trebne dokumentacije, a obim i sad-
ržaj potrebne dokumentacije utvrđuje 
općinsko vijeće svojom odlukom. 

(4) Rješenje iz stava (3) ovog člana dono-
si se najduže za period od jedne kale-
ndarske godine. 

(5) Za svaku kalendarsku godinu podno-
si se novi zahtjev sa potrebnom doku-
mentacijom za oslobađanje obaveza 
plaćanja komunalne naknade. 

  
6. Sudska praksa Ustavnog suda 

Federacije 
 

Presuda Ustavnog suda Federaci-
je broj:U-17/19 od 18.11.2020.godine ("Slu-
žbene novine Federacije BiH“, broj:1/21).  
 
7. Činjenično stanje i stav Ustavnog 

suda Federacije  
 

Nakon analize navoda iz zahtjeva 
za ocjenu ustavnosti i drugih dokaza u 
spisu, u svjetlu relevantnog prava,  utvr-
đeno je sljedeće: 
 
          Zahtjev za ocjenu ustavnosti podni-
jela je jedna trećina poslanika u Skupštini 
Bosansko-podrinjskog kantona Goražde. 
Na osnovu odredbe člana IV.C.3.10.(2) b) 
Ustava Federacije Bosne i Hercegovine 
isti su ovlašteni za pokretanje postupka 
za utvrđivanje ustavnosti osporenih od-
redbi Zakona. 
 
           Skupština Bosansko-podrinjskog 
kantona Goražde na 25. sjednici održanoj 
29.07.2013. godine, donijela je Zakon koj-
im se određuju komunalne djelatnosti, 
principi, način obavljanja i finansiranje, 
te druga pitanja od značaja za uspješno 
obavljanje komunalnih djelatnosti na po-
dručju Bosansko-podrinjskog kantona Go-
ražde (član 1.). Zakonom se, između osta- 
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log, propisuje da su komunalne djelatno-
sti od javnog interesa i obavljaju se kao 
javne službe, a javni interes u komunal-
nim djelatnostima podrazumijeva zado-
voljavanje onih potreba urbanog društva 
koje su nezamjenjiv uslov života i rada 
građana, državnih organa, privrednih i 
drugih subjekata na području Kantona 
(član 6.) Zakon u članu 4. pod pojmom 
komunalnih djelatnosti zajedničke komu-
nalne potrošnje podrazumijeva djelatnos-
ti kao što su odvođenje atmosferskih i 
drugih voda sa javnih površina; održava-
nje čistoće na javnim površinama i grad-
skim ulicama; održavanje javnih površi-
na; održavanje grobalja i njihove prateće 
infrastrukture i dr. taksativno navedene 
u pomenutom članu Zakona. 
 

Podnosioci zahtjeva smatraju da 
osporene odredbe Zakona nisu saglasne 
pravima koja sva lica na teritoriji Federa-
cije Bosne i Hercegovine uživaju, odnos-
no pravu na život iz člana II.A.2.(1) a), 
pravu na jednakost pred zakonom iz čla-
na II.A.2.(1) c), pravu na privatnost iz čla-
na II.A 2.(1) g) i pravu na imovinu iz čla-
na II.A.2.(1) k) Ustava Federacije Bosne i 
Hercegovine.  
 

Ustavni su Federacije će prvo ob-
razložiti stav o utvrđenoj neustavnosti iz 
prvog stava izreke ove presude.  
 

Osporena odredba člana 27. stav 
3. Zakona uvođenjem riječi „može“ u za-
konski tekst daje mogućnost proizvoljn-
og, arbitrarnog postupanja po podnese-
nom zahtjevu, te direktno generiše mog-
ućnost različitog (nejednakog) postupa-
nja po pojedinačnim zahtjevima na terito-
riji tog kantona od strane opštinskih or-
gana nadležnih za odlučivanje u pojedi-
načnim slučajevima. Riječ „može“ u ovoj  
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odredbi Zakona takođe omogućuje (oza-
konjuje) mogućnost, ostavljajući je na pr-
ozvoljnu procjenu organa koji je ovlašten 
za rješavanje po pojedinačnim  zahtjevi-
ma, da se neosnovano naplaćuju komu-
nalne usluge tamo gdje i nisu pružene. 
Opšti princip jeste da se komunalna nak-
nada naplaćuje za pružene usluge, što bi 
moralo biti jasno ugrađeno u Zakon. Sto-
ga je neophodno da zakonodavac propiše 
ne mogućnost, nego pravilo da će se od 
obaveze plaćanja komunalne naknade os-
loboditi subjekti iz člana 27. stav 1. Zako-
na za područja u kojima nije organizova-
no pružanje komunalnih usluga.  
 

Nadalje, ovaj sud  je utvrdio da su 
u preostalom dijelu konkretno navedene 
osporene odredbe Zakona u skladu sa 
Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine. 
  

Ustavni sud Federacije je prvo 
imao u vidu da je članom III.4. e) Ustava 
Federacije Bosne i Hercegovine propisa-
no da su kantoni posebno nadležni za ut-
vrđivanje politike koja se tiče regulisanja 
i osiguravanja javnih službi, kao i da je 
članom 23. b) Ustava Bosansko-podrinj-
skog kantona Goražde propisano da Sku-
pština kantona donosi zakone i druge pr-
opise u okviru izvršavanja nadležnosti 
Kantona, izuzev propisa koji su ovim Us-
tavom ili zakonom dati u nadležnost Vla-
di kantona. Uzimajući u obzir Ustavom 
Federacije Bosne i Hercegovine i Ustav-
om Bosansko-podrinjskog kantona Gora-
žde utvrđene nadležnosti kao i karakter i 
prirodu odredaba Zakona, Ustavni sud 
Federacije je utvrdio da je Skupština Bo-
sansko-podrinjskog kantona Goražde pr-
opisujući na način kao u osporenim odre-
dbama Zakona, postupala u okviru svoj-
ih nadležnosti. Ustav Federacije Bosne i 
Hercegovine ne poznaje ograničenja kan- 
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tonalnog zakonodavca u pogledu njego-
vog ovlaštenja da uredi sistem javnih slu-
žbi što podrazumijeva i njegovo ovlašte-
nje da okvirno definiše, između ostalog, 
izvore finansiranja i metodologiju obra-
čuna naknade za usluge zajedničke kom-
unalne potrošnje.  
 

Prema pravnom režimu iz člana 
9. Zakona o porezu na imovinu, naslijeđe 
i poklon („Službene novine Bosansko-
podrinjskog kantona Goražde“, br.: 7/09, 
4/13 i 15/14) obaveznici poreza na imo-
vinu su vlasnici, odnosno korisnici slje-
deće imovine: 1. zgrade ili stana za odm-
or i rekreaciju; 2. poslovnih prostorija ko-
je se ne koriste; 3. poslovne prostorije, 
stambene zgrade ili stana koji se izdaju 
pod zakup; 4. garaže i parking prostora 
koji se izdaje pod zakup; 5. putničkog 
motornog vozila preko 2000 kubnih cen-
timetara radne zapremine motora; 6. mo-
tocikla preko 50 kubnih centimetara rad-
ne zapremine motora; 7. plovnog objekta 
preko 5 metara dužine; ... Kada se ima u 
vidu činjenicu da se Zakonom o porezu 
na imovinu, naslijeđe i poklon oporezuju 
vlasnici viška stambenog prostora, vlas-
nici motornih vozila sa nadprosječnom 
radnom zapreminom motora, vlasnici pl-
ovila sa nadprosječnom dužinom i sl. on-
da je jasno da se uzimanje komunalne na-
knade od vlasnika stambenog, proizvod-
nog i poslovnog prostora ili korisnika ka-
da je to vlasnik ugovorom prenio na ko-
risnika, pridoda i sadržina predmetne 
obaveze plaćanja, u odnosu na osporene 
odredbe Zakona, ne može smatrati dvos-
trukim plaćanjem po osnovu svojine na 
istoj nepokretnosti. Formalnopravno, ko-
munalna naknada i porezi predstavljaju 
davanja javnopravnog karaktera koja im-
aju različit pravni osnov, dok se u prakti-
čnom domenu njihova različitost ogleda  
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u načinu plasmana prikupljenih sredsta-
va, te se, tako, u skladu sa Zakonom, sre-
dstva ostvarena iz predmetne komunalne 
naknade koriste isključivo za finansiranje 
komunalnih djelatnosti zajedničke potro-
šnje, dok se sredstva prikupljena putem 
poreza plasiraju i u druge segmente. Čl-
an 22. stav 1. Zakona je, pored komunal-
ne naknade, predvidio i druge izvore fi-
nansiranja komunalne djelatnosti zajed-
ničke potrošnje, čime je teret troškova 
preraspodijeljen kako bi se obezbijedilo 
da krajnji korisnik usluge ne trpi pretje-
rano opterećenje. Iz naprijed navedenog 
proizilazi i odgovor na navod podnosi-
oca zahtjeva kojim osporava odredbu čla-
na 29. Zakona sa aspekta povrede prava 
na jednakosti pred zakonom, zbog po 
njihovom mišljenju „dvostrukog plaćanja 
poreza“. Vezano za iznesenu problema-
tiku o povredi prava na jednakosti pred 
zakonom, Ustavni sud Federacije je stava 
da se osporene odredbe Zakona sa rele-
vantnim kriterijima jednako odnose na 
sva fizička i pravna lica iz osporene odre-
dbe člana 27. Zakona. Takođe, ne može 
se dovesti ni u vezu sa povredom prava 
na imovinu jer prema stavu Suda ovde se 
ne radi o „dvostrukom“ nametu po istom 
osnovu.  
  

U odnosu na navode podnosioca 
zahtjeva o navodnoj diskriminaciji vlas-
nika stambenog, proizvodnog i poslov-
nog prostora, ili korisnika kada je to vla-
snik ugovorom prenio na korisnika u od-
nosu na iste koji se finansiraju iz budžeta 
kantona i opština u sastavu kantona, kao 
i ustanove čiji je osnivač kanton ili opšti-
ne u sastavu kantona, ističemo da kanto-
nalni zakonodavac ima pravo da oslobo-
di jednu kategoriju subjekata od obaveze 
plaćanja komunalne naknade, imajući u 
vidu da se sredstva za usluge iz segmen- 
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ta zajedničke komunalne potrošnje obez-
bjeđuju ne samo od komunalne naknade 
nego i iz drugih budžetskih prihoda. Po-
dsjećamo, da je u osporenom članu 36. st-
av 2. Zakona, zakonodavac od obaveze 
plaćanja komunalne naknade oslobodio i 
lica koja primaju socijalnu pomoć kao i 
lica čija ukupna primanja po domaćinst-
vu ne prelaze iznos najniže penzije u Fe-
deraciji Bosne i Hercegovine, što je apso-
lutno u domenu njegovog ovlaštenja da 
utvrđuje zakonodavnu politiku u ovoj ob-
lasti, u okviru koje će i osloboditi pojedi-
ne korisnike plaćanja propisanih nakna-
da. 
             

Napominjemo, vezano za Presu-
du Ustavnog suda Federacije broj: U-64 
/17 od 23.10.2018.godine („Službene no-
vine Federacije BiH“, broj: 94/18) na koju 
podnosioci zahtjeva ukazuju, jer je po nji-
hovom mišljenju naknada za korištenje 
gradskog zemljišta za koju je utvrđeno da 
nije u skladu sa Ustavom Federacije Bo-
sne i Hercegovine ista kao predmetna ko-
munalna naknada, da su pravni stavovi 
iz ove presude neprimjenljivi u ovom us-
tavnosudskom predmetu. Radi se o razli-
čitim osnovama za plaćanje naknade, a 
pritom je obaveza plaćanja predmetne 
komunalne naknade prema osporenoj od-
redbi člana 26. Zakona propisana za po-
krivanje cijena usluga zajedničke komu-
nalne djelatnosti, čiji se prihod reinvesti-
ra u pužanje ovih usluga koje su neospo-
rno od javnog interesa.  
 

Takođe, navod podnosioca zaht-
jeva da osporena odredba člana 26. Za-
kona povrjeđuje pravo na jednakost pred 
zakonom jer u drugim dijelovima Fede-
racije Bosne i Hercegovine građani i gra-
đanke nisu dužni plaćati ovaj namet, nije 
osnovan. Uvidom u kantonalne zakone o  
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komunalnima djelatnostima je vidljivo da 
su kantoni u Federaciji Bosne i Hercego-
vine utvrdili obavezu plaćanja komunal-
nu naknadu za finansiranje usluga zaje-
dničke komunalne potrošnje, primjera ra-
di Zakon o komunalnim djelatnostima 
(„Službene novine Kantona Sarajevo“, 
br.: 14/16, 43/16, 10/17-Ispravka, 19/17, 
20/18 i 22/19), Zakon o komunalnim dje-
latnostima („Službeni glasnik Unsko-san-
skog kantona“, br.: 4/11, 11/11, 6/12-Is-
pravka, 13/12, 8/15 i 14/17), Zakon o ko-
munalnim djelatnostima („Službene nov-
ine Zeničko-dobojskog kantona“, br.:17/08 
i 9/11), Zakon o komunalnim djelatnosti-
ma („Službene novine Tuzlanskog kanto-
na“, br.:11/05, 7/07, 8/12, 4/13 i 11/20), 
itd. 
 

Osporene odredbe Zakona, koje 
su tehničkog karaktera, odnosno koje re-
gulišu pitanja kriterija za obračun visine 
komunalne naknade, Ustavni sud Fede-
racije ne smatra potrebnim posebno obra-
zlagati, imajući u vidu naprijed utvrđene 
stavove. Napominjemo, da se podnosioci 
zahtjeva i ne osvrću na njihov sadržaj, 
nego suštinski osporavaju samo osnov za 
propisivanje ove vrste naknade i, po nji-
ma, povredu prava na imovinu i diskri-
minatorsko dejstvo propisanih zakonskih 
rješenja, što je već naprijed obrazloženo. 
Takođe, o u zahtjevu pomenutim, even-
tualnim povredama prava na život i pra-
va na privatnost, pa i prava na imovinu u 
kontekstu člana 30. Zakona, osim što ne 
samo da nisu potkrijepljene, nego su sa-
mo ovlaš pomenute, prema stavu ovog 
suda očigledno je da se ne mogu vezati 
uz osporene odredbe Zakona, te ih je  su-
višno posebno obrazlagati. 
 

Ustavni sud Federacije podsjeća 
podnosioce zahtjeva da je presudom broj:  
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U-17/19 od 18.11.2020. godine, već utv-
rdio da stav 6. odredbe člana 27. Zakona 
nije u saglasnosti sa Ustavom Federacije 
Bosne i Hercegovine, te je stoga taj dio 
zahtjeva odbačen, jer se radi o presuđe-
noj stvari. 
 

Na osnovu svega iznesenog, Ust-
avni sud Federacije odlučio je kao u iz-
reci ove presude. 
  

Ovu presudu Ustavni sud Federa-
cije donio je jednoglasno, u sastavu: dr.sc. 
Kata Senjak, predsjednica Suda, Aleksan-
dra Martinović, Vesna Budimir, Mirjana 
Čučković i prof.dr. Edin Muminović, su-
dije Suda. 
 
Broj:U-11/21                    Predsjednica 
20.01.2022.godine       Ustavnog suda Federacije 
S a r a j e v o                 Bosne i Hercegovine 
                                        Dr.sc.Kata Senjak,s.r. 

......................... 
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Ustavni sud Federacije Bosne i 
Hercegovine, odlučujući o zahtjevu jedne 
trećine zastupnika u Skupštini Bosansko-
podrinjskog kantona Goražde za pokre-
tanje postupka ocjene ustavnosti čl. 26., 
27., 28., 29., 30., 31., 32., 33., 34., 35. i 36. 
Zakona o komunalnim djelatnostima, na 
temelju članka IV.C.3.10.(2) b) Ustava Fe-
deracije Bosne i Hercegovine, na sjednici 
bez javne rasprave održanoj dana 20.01. 
2022. godine, d o n i o  j e  
 
 

P R E S U D U 
 

Utvrđuje se da članak 27. stavak 
3. Zakona o komunalnim djelatnostima 
(„Službene novine Bosansko-podrinjskog 
kantona Goražde“, broj:9/13) u dijelu ko-  
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ji glasi: “može“ nije sukladan sa Ustavom 
Federacije Bosne i Hercegovine.   

Utvrđuje se da su članak 26., član-
ak 27. st. 1., 2., 4. i 5., čl. 28., 29., 30., 31., 
32., 33., 34., 35. i 36. Zakona o komunal-
nim djelatnostima („Službene novine Bo-
sansko-podrinjskog kantona Goražde“, 
broj: 9/13) sukladni sa Ustavom Federa-
cije Bosne i Hercegovine. 

 
  Odbacuje se zahtjev za ocjenu us-
tavnosti članka 27. stavak 6. Zakona o ko-
munalnim djelatnostima, jer je Presudom 
Ustavnog suda Federacije broj: U-17/19 
od 18.11.2020. godine utvrđeno da nave-
deni članak Zakona o komunalnim djela-
tnostima, nije sukladan sa Ustavom Fede-
racije Bosne i Hercegovine. 
 

Presudu objaviti u „Službenim 
novinama Federacije BiH“ i „Službenim 
novinama Bosansko-podrinjskog kantona 
Goražde“.   
         

O b r a z l o ž e nj e 
 
1. Podnositelji zahtjeva i predmet 

zahtjeva   
 

Tajnik Skupštine Bosansko-podri-
njskog kantona Goražde je podneskom 
broj:01-02-192-1/21 od 26.02.2021.godine, 
dana 03.03.2021.godine, dostavio Ustavnom 
sudu Federacije Bosne i Hercegovine (u 
daljnjem tekstu: Ustavni sud Federacije) 
zahtjev jedne trećine zastupnika u Skup-
štini Bosansko-podrinjskog kantona Go-
ražde (u daljnjem tekstu: podnositelji za-
htjeva) za pokretanje postupka ocjene us-
tavnosti čl. 26., 27., 28., 29., 30., 31., 32., 
33., 34., 35. i 36. Zakona o komunalnim 
djelatnostima (u daljnjem tekstu: ospore-
ne odredbe Zakona).  
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2. Stranke u postupku  
 
 Na temelju članka 39. stavak 1. 
Zakona o postupku pred Ustavnim sud-
om Federacije Bosne i Hercegovine („Slu-
žbene novine Federacije BiH“, br.: 6/95 i 
37/03), stranke u ovom ustavno-sudben-
om postupku su: podnositelji zahtjeva i 
Skupština Bosansko-podrinjskog kantona 
Goražde, kao donositelj Zakona o komu-
nalnim djelatnostima (u daljnjem tekstu: 
Zakon). 
 
 
3. Bitni navodi zahtjeva 
 

Podnositelji zahtjeva navode da je 
osporenim odrebama Zakona propisana 
obveza plaćanja komunalne naknade i 
smatraju da iste nisu suglasne s pravima 
utvrđenim Ustavom Federacije Bosne i 
Hercegovina i to: pravu na život, pravu 
na jednakost pred zakonom, pravu na 
privatnost i pravu na imovinu. Dalje ob-
razlažu kako se, po njihovom mišljenju, 
osporenim odredbama Zakona krše na-
vedena prava. Na razini načela, smatraju 
da je uvođenjem plaćanja komunalne na-
knade Bosansko-podrinjski kanton Gora-
žde izvršio miješanje u privatnu imovinu 
fizičkih i pravnih osoba, te da ovim mije-
šanjem nije uspostavljen fer balans izme-
đu javnog interesa i zaštite prava na imo-
vinu, i da zakonodavac nije dokazao pos-
tojanje opravdanog i legitimnog cilja za 
propisivanje sporne naknade. Ograniča-
vanje stvarnih prava, po njihovom mišlje-
nju, u ovom slučaju prava vlasništva, 
moguće je samo u javnom ineteresu i pod 
uvjetima predviđenim zakonom suklad-
no s načelima međunarodnog prava. Isti-
ču da propisivanje sporne naknade nije 
opravdano i nije u javnom interesu pogo- 
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tovo imajući u vidu činjenicu da prilikom 
izgradnje objekta na zemljištu fizičke i 
pravne osobe plaćaju razne vrste nakna-
da, od naknade za dodijeljeno zemljište, 
naknade za uređenje građevinskog zem-
ljišta, a nakon toga plaćaju jedinicama lo-
kalne samouprave naknade za urbanisti-
čku, građevinsku i uporabnu dozvolu, 
naknade za održavanje zajedničkih dije-
lova zgrade i uređaja u zgradama upravi-
telja, itd. Pored plaćanja svih naprijed na-
vedenih naknada prilikom prometa ne-
kretnina plaćaju porez na promet nekre-
tnina od 5% i to za svaki promet iste ne-
kretnine. Smatraju da je uvođenje komu-
nalne naknade još jedan teret na nejakim 
plećima građana, još jedna u moru para-
fiskalnih nameta koji nepotrebno otežava 
poslovanje gospodarskih subjekata. Dalje 
navode, da države potpisnice Europske 
konvencije o zaštiti ljudskih prava i te-
meljnih sloboda (u daljnjem tekstu: Euro-
pska konvencija) prema članku 1. Europ-
ske konvencije imaju obvezu osigurati 
svakome unutar svoje jurisdikcije prava i 
slobode definirane Europskom konvenci-
jom, posebice pravo na imovinu iz članka 
1. Protokola broj 1. uz Europsku konven-
ciju. Upućuju Ustavni sud Federacije na 
Presudu broj: U-64/17 od 23.10.2018. go-
dine kojim je pojedine odredbe Zakona o 
građevinskom zemljištu oglasio da nisu 
suglasne sa Ustavom Federacije Bosne i 
Hercegovine, iz razloga što je po njihov-
om mišljenju naknada za korištenje gra-
đevinskog zemljišta ista kao komunalna 
naknada čiju ustavnost ovim zahtjevom 
osporavaju. Napominju da je grupa zas-
tupnika već podnosila zahtjev za ocjenu 
ustavnosti članaka Zakona kojim je pro-
pisana obveza plaćanja komunalne nak-
nade, te da je Ustavni sud Federacije pre-
sudom tretirao samo dva stavka iz dva 
članka Zakona i da ovaj put očekuju da  
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Ustavni sud Federacije svojom presudom 
tretira i sve ostale članke i stavke za koje 
traže ocjenu ustavnosti. 

U kontekstu povrede prava na je-
dnakost pred zakonom i zabrane diskri-
minacije problematiziraju oslobađanje od 
plaćanja naknade za određeni krug kori-
snika, kao i da ista, po njihovoj tvrdnji, 
nije propisana u drugim kantonima u Fe-
deraciji Bosne i Hercegovine.  
 
 
4. Traženje odgovora na navode zahtjeva 
 

Sukladno s člankom 16. Zakona o 
postupku pred Ustavnim sudom Fede-
racije Bosne i Hercegovine, Ustavni sud 
Federacije je aktom broj:U-11/21 od 10. 
03.2021.godine, zatražio od Skupštine Bo-
sansko-podrinjskog kantona Goražde da 
kao stranka u postupku dostavi odgovor 
na zahtjev u roku od 30 dana. 
 

Skupština Bosansko-podrinjskog 
kantona Goražde nije dostavila odgovor 
na zahtjev za ocjenu ustavnosti. 
 
 
5. Relevantno pravo 
 
A. Ustav Federacije Bosne i Hercegovine 
 

Članak III.4. e) 
Kantoni imaju sve nadležnosti ko-

je nisu izričito povjerene federalnoj vlasti. 
Posebice su nadležni za: 
 

a) utvrđivanje politike koja se tiče regu-
liranja i osiguranja javnih službi; 

 
Članak IV.C.3.10.(2) b) 

 
(2)   Ustavni sud: 
 

b) na zahtjev Premijera, kantona ili jed- 
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ne trećine zastupnika u zakonodav-
nom tijelu kantona, utvrdit će da li su 
ustav kantona i amandman na ustav, 
predloženi zakon ili zakon koga je us-
vojilo to zakonodavno tijelo, sukladni 
sa ovim ustavom; 

 
B. Ustav Bosansko-podrinjskog 

kantona Goražde 
      (prečišćeni tekst) („Službene novine  
        Bosansko-podrinjskog kantona  
         Goražde“, br. 8/98, 10/00 i 5/03) 
 

Članak 23. b) 
Nadležnosti Skupštine 

 
            Skupština Kantona:  
 

b) donosi zakone i druge propise u ok-
viru izvršavanja nadležnosti Kanto-
na, izuzev propisa koji su ovim Usta-
vom ili zakonom dati u nadležnost 
Vladi kantona; 
 

C. Zakon o komunalnim djelatnostima  
       („Službene novine Bosansko-podrinj- 
         skog kantona Goražde“, broj: 9/13) 
 

Članak 4. st. (2) i (3) 
(Komunalne djelatnosti) 

 
(1) Komunalne djelatnosti zajedničke ko-

munalne potrošnje u smislu ovog Za-
kona su: 

 
a) Odvođenje atmosferskih i drugih vo-

da s javnih površina; 
b) Održavanje čistoće na javnim površi-

nama i gradskim ulicama; 
c) Održavanje javnih površina; 
d) Održavanje grobalja i njihove prateće 

infrastrukture; 
e) Održavanje spomen obilježja; 
f) Održavanje javne rasvjete; 
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g) Obavljanje kafilerijskih usluga; 
h) Obavljanje usluga dekoracije; 
i) Održavanje objekata i uređaja javne 

urbane opreme (klupa, javnih satova, 
česmi i fontana, javnih kupatila i nu-
žnika itd.). 

 
(3) U cilju bližeg uređenja propisa o ko-

munalnim djelatnostima, Općine će 
donijeti odluke o komunalnim djelat-
nostima iz stavaka (1) i (2) ovog član-
ka i mjerama za njihovo sprovođenje.  

 
Članak 22. stavak (1) 

(Izvori obezbjeđenja sredstava) 
 
(1) Sredstva za obavljanje komunalnih 

djelatnosti obezbjeđuju se iz: 
 

a) cijene za komunalne usluge iz segm-
enta individualne komunalne potro-
šnje; 

b) cijene za komunalne usluge iz segme-
nta zajedničke komunalne potrošnje; 

c) budžeta općine; 
d) budžeta Kantona; 
e) drugih izvora po posebnim propisi-

ma. 
 

Članak 26.- Osporena odredba 
(Komunalna naknada) 

 
 Za pokrivanje cijena iz segmenta 
zajedničke komunalne potrošnje, kao iz-
vor sredstava utvrđuje se obveza plaća-
nja komunalne naknade. 
 

Članak 27.- Osporena odredba 
(Obveznik plaćanja komunalne naknade) 
 
(1) Komunalnu naknadu plaćaju, u nase-

ljima s uređenim građevinskim zem-
ljištem, vlasnik stambenog, proizvo-
dnog i poslovnog prostora, ili koris- 
nik kada je to vlasnik ugovorom pre- 
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nio na korisnika. 

(2) Naseljima s uređenim građevinskim 
zemljištem, prema stavku (1) ovog čl-
anka, smatraju se naselja opremljena 
najmanje pristupnom cestom, objekti-
ma za snabdijevanje električnom ene-
rgijom i snabdijevanje vodom i odvo-
đenje otpadnih voda prema mjesnim 
prilikama. 

(3) Izuzetno, općinsko vijeće može pose-
bnim aktom osloboditi od obveze pl-
aćanja komunalne naknade subjekte 
iz stavka (1) ovog članka za područja 
u kojima nije organizirano pružanje 
komunalnih usluga. 

(4) Obveza plaćanja komunalne naknade 
nastaje prvog dana sljedećeg mjeseca 
u kojem je izdato odobrenje za upora-
bu objekta ili od dana početka koriš-
tenja objekta ili prostora. 

(5) Za objekte koji su izgrađeni i koji su 
korišteni u periodu prije stupanja na 
snagu ovog Zakona, obveza plaćanja 
komunalne naknade nastaje prvog 
dana narednog mjeseca u kojem je 
stupio na snagu ovaj Zakon. 

(6) Kupovina objekata, odnosno prijenos 
vlasništva nad objektom ne može se 
ostvariti bez prethodno izmirenih ob-
veza komunalne naknade od strane 
prodavca, odnosno korisnika objekta. 

 
Članak 28. - Osporena odredba 

 
Komunalna naknada je javni pri-

hod općine. 
 

Članak 29. - Osporena odredba 
(Način utvrđivanja komunalne naknade) 
 
 Komunalna naknada utvrđuje se 
u ovisnosti od stupnja opremljenosti na-
selja objektima i uređajima komunalne 
infrastrukture, razvijenosti javnog prije- 
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voza putnika, namjene objekata odnosno 
prostora i pripadnosti građevine odno-
sno korisne površine, te građevine u od-
ređenoj zoni građevinskog zemljišta. 
 

Članak 30. - Osporena odredba 
 
(1) Komunalna naknada određuje se za 

stambeni, proizvodni i poslovni pros-
tor prema jedinici mjere izgrađene 
korisne površine (m²), a za otvoreni 
prostor – skladišta, stovarišta, pijace, 
kao i za drugi otvoreni prostor koji 
neposredno služi za obavljanje djelat-
nosti, prema jedinici mjere (m²)  gra-
đevinskog zemljišta. 

 
(2) Korisna površina stambenog, proiz-

vodnog i poslovnog prostora izraču-
nava se sukladno s posebnim propi-
sima, a utvrđuje ga općinski organ 
nadležan za komunalne poslove u po-
stupku donošenja rješenja o utvrđiva-
nju komunalne naknade. 

 
Članak 31.- Osporena odredba 

 
 Komunalna naknada utvrđuje se 
po jedinici mjere, na osnovu namjene i u 
ovisnosti od zone građevinskog zemljišta 
u kojoj se objekat nalazi, što se utvrđuje 
posebnim odlukama općina. 
 

Članak 32. - Osporena odredba 
 
(1) Na temelju namjene objekta definiran 

je koeficijent namjene (Kn) u iznosu: 
 
NAMJENA STAMBENI PROIZVODNI POSLOVNI 
Koeficijent 
namjene 1 1 2 

 
(2) Koeficijent namjene za garažni pros-

tor i vikend objekte jednak je koefici- 
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jentu namjene za stambeni prostor. 

(3) Za stambeni i garažni prostor, kao i 
vikend objekte koji se koriste za dru-
ge namjene, koeficijent namjene odre-
đuje se prema mjerilima za tu vrstu 
prostora za onaj dio korisne površine 
koji se za tu svrhu koristi. 

(4) Na temelju zone građevinskog zem-
ljišta u kojoj se objekt nalazi definiran 
je koeficijent zone (Kz) u iznosu: 

 
ZONA I II III IV V VI 

Koeficijent 
zone 1 0,6 0,4 0,2 0,1 0,05 

 
(5) Za određivanje visine komunalne na-

knade u naseljima koja se nalaze van 
područja zona navedenih u stavku (4) 
ovog članka, a u kojima je obezbjeđen 
neki vid komunalne usluge iz segme-
nta zajedničke komunalne potrošnje, 
primjenjivat će se koeficijent VI zone. 

 
Članak 33. - Osporena odredba 

(Visina komunalne naknade) 
 
 Mjesečni iznos komunalne nakn-
ade za sve obveznike iz članka 27. ovog 
Zakona izračunava se po formuli: 
 

Komunalna naknada = Kn x Kz x 
P x B, u kojoj je: 
 

Kn - koeficijent namjene, 
Kz - koeficijent zone, 
P – korisna površina objekta, odnosno  
       zemljišta izražena u m² i 
B - vrijednost boda komunalne naknade  
      izražena u KM. 
 

Članak 34. - Osporena odredba 
(Utvrđivanje vrijednosti boda komunalne 

naknade) 
 
(1) Vrijednost boda komunalne naknade  
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utvrđuje općinsko vijeće na temelju 
programa financiranja komunalnih 
djelatnosti, vodeći računa da se visi-
nom vrijednosti boda ne ugroze eko-
nomske i socijalne politike Kantona. 

(2) Vrijednost boda komunalne naknade 
utvrđuje se posebnom odlukom naj-
kasnije do 31. prosinca tekuće godine 
za narednu godinu. Ako se vrijednost 
boda komunalne naknade ne utvrdi 
do navedenog roka, visina komunal-
ne naknade ostaje nepromijenjena. 

(3) Program iz stavka (1) ovog članka sa-
drži: 

 

a) građenje objekata i uređaja komunal-
ne infrastrukture; 

b) nabavku opreme za obavljanje komu-
nalne djelatnosti; 

c) obim i kvalitet održavanja pojedinih 
komunalnih objekata i uređaja; 

d) obavljanje komunalnih usluga iz čla-
nka 23. ovog Zakona; 

e) visinu potrebnih sredstava za realiza-
ciju programa i raspored sredstava za 
svaku djelatnost posebno i po namje-
nama i 

f) mjere za sprovođenje programa. 
 

Članak 35.- Osporena odredba 
(Rješenje o utvrđivanju komunalne 

naknade) 
 
(1) Obveza i način plaćanja komunalne 

naknade za svakog pojedinog obvez-
nika utvrđuje se rješenjem koje dono-
si općinski organ nadležan za komu-
nalne poslove. 

(2) Rješenje iz stavka (1) ovog članka do-
nosi se za svaku kalendarsku godinu 
i to najkasnije do 31. siječnja za teku-
ću godinu. 

(3) Ukoliko općinsko vijeće izvrši prom-
jenu vrijednosti boda komunalne na- 
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knade, općinski organ iz stavka (1) 
ovog članka donosi novo rješenje za 
svakog obveznika.  

(4) O prizivu protiv rješenja iz stavka (1) 
ovog članka, u drugom stupnju rje-
šava Ministarstvo za urbanizam, pro-
storno uređenje i zaštitu okoline (u 
daljnjem tekstu: Ministarstvo). 

 
Članak 36.- Osporena odredba 

 
(1) Vlasnici, odnosno korisnici iz članka 

27. stavak (1) ovog Zakona, koji se fi-
nanciraju iz proračuna Kantona i op-
ćina u sastavu Kantona, kao i ustano-
ve čiji je osnivač Kanton i općine u sa-
stavu Kantona, te vjerski objekti vjer-
skih zajednica koji služe obavljanju 
vjerskih obreda, oslobođeni su plaća-
nja komunalne naknade. 

(2) Također od obveza plaćanja komuna-
lne naknade izuzimaju se osobe koje 
primaju socijalnu pomoć kao i osobe 
čija ukupna primanja po domaćinst-
vu ne prelaze iznos najniže mirovine 
u Federaciji Bosne i Hercegovine. 

(3) Rješenje o privremenom oslobađanju 
od obveze plaćanja komunalne nak-
nade donosi općinski organ nadležan 
za komunalne poslove na temelju po-
trebne dokumentacije, a obim i sad-
ržaj potrebne dokumentacije utvrđuje 
općinsko vijeće svojom odlukom. 

(4) Rješenje iz stavka (3) ovog članka do-
nosi se najduže za period od jedne 
kalendarske godine. 

(5) Za svaku kalendarsku godinu podno-
si se novi zahtjev s potrebnom doku-
mentacijom za oslobađanje obveza 
plaćanja komunalne naknade. 

  
6. Sudbena praksa Ustavnog suda 

Federacije 
 

Presuda Ustavnog suda Federaci- 
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je broj:U-17/19 od 18.11.2020.god. ("Slu-
žbene novine Federacije BiH“, broj:1/21).  
 
 
7. Činjenično stanje i stav Ustavnog 

suda Federacije  
 

Nakon analize navoda iz zahtjeva 
za ocjenu ustavnosti i drugih dokaza u 
spisu, u svjetlu relevantnog prava, utvrđe-
no je sljedeće: 
 
          Zahtjev za ocjenu ustavnosti podni-
jela je jedna trećina zastupnika u Skup-
štini Bosansko-podrinjskog kantona Go-
ražde. Na temelju odredbe članka IV.C.3. 
10.(2) b) Ustava Federacije Bosne i Herce-
govine isti su ovlašteni za pokretanje po-
stupka za utvrđivanje ustavnosti ospore-
nih odredbi Zakona. 
 
           Skupština Bosansko-podrinjskog 
kantona Goražde na 25. sjednici održanoj 
29.07.2013.godine, donijela je Zakon koj-
im se određuju komunalne djelatnosti, 
načela, način obavljanja i financiranje, te 
druga pitanja od značaja za uspješno ob-
avljanje komunalnih djelatnosti na pod-
ručju Bosansko-podrinjskog kantona Go-
ražde (članak 1.). Zakonom se, između 
ostalog, propisuje da su komunalne dje-
latnosti od javnog interesa i obavljaju se 
kao javne službe, a javni interes u komu-
nalnim djelatnostima podrazumijeva za-
dovoljavanje onih potreba urbanog druš-
tva koje su nezamjenjiv uvjet života i ra-
da građana, državnih organa, gospodar-
skih i drugih subjekata na području Kan-
tona (članak 6.) Zakon u članku 4. pod 
pojmom komunalnih djelatnosti zajedni-
čke komunalne potrošnje podrazumijeva 
djelatnosti kao što su odvođenje atmos-
ferskih i drugih voda s javnih površina; 
održavanje čistoće na javnim površinama  
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i gradskim ulicama; održavanje javnih 
površina; održavanje grobalja i njihove  
prateće infrastrukture i dr. taksativno na-
vedene u spomenutom članku Zakona. 
 

Podnositelji zahtjeva smatraju da 
osporene odredbe Zakona nisu suglasne 
pravima koja sve osobe na teritoriji Fede-
racije Bosne i Hercegovine uživaju, odno-
sno pravu na život iz članka II.A.2.(1) a), 
pravu na jednakost pred zakonom iz čla-
nka II.A.2.(1) c), pravu na privatnost iz 
članka II.A 2.(1) g) i pravu na imovinu iz 
članka II.A.2.(1) k) Ustava Federacije Bo-
sne i Hercegovine.  
 

Ustavni su Federacije će prvo 
obrazložiti stav o utvrđenoj neustavnosti 
iz prvog stavka izreke ove presude.  
 

Osporena odredba članka 27. sta-
vak 3. Zakona uvođenjem riječi „može“ u 
zakonski tekst daje mogućnost proizvo-
ljnog, arbitrarnog postupanja po podne-
senom zahtjevu, te direktno generira mo-
gućnost različitog (nejednakog) postupa-
nja po pojedinačnim zahtjevima na teri-
toriji tog kantona od strane općinskih or-
gana nadležnih za odlučivanje u pojedi-
načnim slučajevima. Riječ „može“ u ovoj 
odredbi Zakona također omogućuje (oza-
konjuje) mogućnost, ostavljajući je na pro-
zvoljnu procjenu organa koji ima ovlasti 
za rješavanje po pojedinačnim  zahtjevi-
ma, da se neutemeljeno naplaćuju komu-
nalne usluge tamo gdje i nisu pružene. 
Opće načelo jeste da se komunalna nak-
nada naplaćuje za pružene usluge, što bi 
moralo biti jasno ugrađeno u Zakon. Sto-
ga je neophodno da zakonodavac propiše 
ne mogućnost, nego pravilo da će se od 
obveze plaćanja komunalne naknade os-
loboditi subjekti iz članka 27.  stavak 1. 
Zakona za područja u kojima nije orga- 
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nizirano pružanje komunalnih usluga.  
 

Nadalje, ovaj sud  je utvrdio da su 
u preostalom dijelu konkretno navedene 
osporene odredbe Zakona sukladne sa 
Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine. 
 

Ustavni sud Federacije je prvo im-
ao u vidu da je člankom III.4. e) Ustava 
Federacije Bosne i Hercegovine propisa-
no da su kantoni posebice nadležni za ut-
vrđivanje politike koja se tiče reguliranja 
i osiguravanja javnih službi, kao i da je 
člankom 23. b) Ustava Bosansko-podrinj-
skog kantona Goražde propisano da Sku-
pština kantona donosi zakone i druge 
propise u okviru izvršavanja nadležnosti 
Kantona, izuzev propisa koji su ovim Us-
tavom ili zakonom dati u nadležnost Vl-
adi kantona. Uzimajući u obzir Ustavom 
Federacije Bosne i Hercegovine i Ustav-
om Bosansko-podrinjskog kantona Gora-
žde utvrđene nadležnosti kao i karakter i 
prirodu odredaba Zakona, Ustavni sud 
Federacije je utvrdio da je Skupština Bo-
sansko-podrinjskog kantona Goražde pr-
opisujući na način kao u osporenim odre-
dbama Zakona, postupala u okviru svoj-
ih nadležnosti. Ustav Federacije Bosne i 
Hercegovine ne poznaje ograničenja kan-
tonalnog zakonodavca u pogledu njego-
ve ovlasti da uredi sustav javnih službi 
što podrazumijeva i njegove ovlasti da 
okvirno definira, između ostalog, izvore 
financiranja i metodologiju obračuna na-
knade za usluge zajedničke komunalne 
potrošnje.  
 

Prema pravnom režimu iz članka 
9. Zakona o porezu na imovinu, naslijeđe 
i poklon („Službene novine Bosansko-po-
drinjskog kantona Goražde“, br.: 7/09, 
4/13 i 15/14) obveznici poreza na imo-
vinu su vlasnici, odnosno korisnici sljed- 
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eće imovine: 1. zgrade ili stana za odmor 
i rekreaciju; 2. poslovnih prostorija koje 
se ne koriste; 3. poslovne prostorije, sta-
mbene zgrade ili stana koji se izdaju pod 
zakup; 4. garaže i parking prostora koji 
se izdaje pod zakup; 5. putničkog motor-
nog vozila preko 2000 kubnih centimeta-
ra radne zapremine motora; 6. motocikla 
preko 50 kubnih centimetara radne zap-
remine motora; 7. plovnog objekta preko 
5 metara dužine; ... Kada se ima u vidu 
činjenicu da se Zakonom o porezu na im-
ovinu, naslijeđe i poklon oporezuju vlas-
nici viška stambenog prostora, vlasnici 
motornih vozila sa nadprosječnom radn-
om zapreminom motora, vlasnici plovila 
sa nadprosječnom dužinom i sl. onda je 
jasno da se uzimanje komunalne nakna-
de od vlasnika stambenog, proizvodnog i 
poslovnog prostora ili korisnika kada je 
to vlasnik ugovorom prenio na korisnika, 
pridoda i sadržina predmetne obveze pl-
aćanja, u odnosu na osporene odredbe 
Zakona, ne može smatrati dvostrukim pl-
aćanjem po osnovu svojine na istoj nepo-
kretnosti. Formalnopravno, komunalna 
naknada i porezi predstavljaju davanja 
javnopravnog karaktera koja imaju razli-
čit pravni osnov, dok se u praktičnom 
domenu njihova različitost ogleda u na-
činu plasmana prikupljenih sredstava, te 
se, tako, sukladno sa Zakonom, sredstva 
ostvarena iz predmetne komunalne nak-
nade koriste isključivo za financiranje ko-
munalnih djelatnosti zajedničke potroš-
nje, dok se sredstva prikupljena putem 
poreza plasiraju i u druge segmente. Čla-
nak 22. stavak 1. Zakona je, pored ko-
munalne naknade, predvidio i druge iz-
vore financiranja komunalne djelatnosti 
zajedničke potrošnje, čime je teret troško-
va preraspodijeljen kako bi se obezbijedi-
lo da krajnji korisnik usluge ne trpi pret-
jerano opterećenje. Iz naprijed naveden- 
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og proizilazi i odgovor na navod podno-
sitelja zahtjeva kojim osporava odredbu 
članka 29. Zakona sa aspekta povrede 
prava na jednakosti pred zakonom, zbog 
po njihovom mišljenju „dvostrukog plać-
anja poreza“. Vezano za iznesenu proble-
matiku o povredi prava na jednakosti pr-
ed zakonom, Ustavni sud Federacije je 
stava da se osporene odredbe Zakona s 
relevantnim kriterijima jednako odnose 
na sve fizičke i pravne osobe iz osporene 
odredbe članka 27. Zakona. Također, ne 
može se dovesti ni u svezu s povredom 
prava na imovinu jer prema stavu Suda 
ovde se ne radi o „dvostrukom“ nametu 
po istom osnovu.  
  

U odnosu na navode podnositelja 
zahtjeva o navodnoj diskriminaciji vlas-
nika stambenog, proizvodnog i poslovn-
og prostora, ili korisnika kada je to vla-
snik ugovorom prenio na korisnika u od-
nosu na iste koji se financiraju iz prora-
čuna kantona i općina u sastavu kantona, 
kao i ustanove čiji je osnivač kanton ili 
opštine u sastavu kantona, ističemo da 
kantonalni zakonodavac ima pravo da 
oslobodi jednu kategoriju subjekata od 
obveze plaćanja komunalne naknade, 
imajući u vidu da se sredstva za usluge iz 
segmenta zajedničke komunalne potroš-
nje obezbjeđuju ne samo od komunalne 
naknade nego i iz drugih proračunskih 
prihoda. Podsjećamo, da je u osporenom 
članku 36. stavak 2. Zakona, zakonoda-
vac od obveze plaćanja komunalne nak-
nade oslobodio i osobe koje primaju so-
cijalnu pomoć kao i osobe čija ukupna 
primanja po domaćinstvu ne prelaze iz-
nos najniže mirovine u Federaciji Bosne i 
Hercegovine, što je apsolutno u domenu 
njege ovlasti da utvrđuje zakonodavnu 
politiku u ovoj oblasti, u okviru koje će i 
osloboditi pojedine korisnike plaćanja  
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propisanih naknada. 
             

Napominjemo, vezano za Presu-
du Ustavnog suda Federacije broj:U-64/ 
17 od 23.10.2018. godine („Službene novi-
ne Federacije BiH“, broj: 94/18) na koju 
podnositelji zahtjeva ukazuju, jer je po 
njihovom mišljenju naknada za korištenje 
gradskog zemljišta za koju je utvrđeno 
da nije sukladna sa Ustavom Federacije 
Bosne i Hercegovine ista kao predmetna 
komunalna naknada, da su pravni stavo-
vi iz ove presude  neprimjenljivi u ovom 
ustavnosudskom predmetu. Radi se o ra-
zličitim osnovama za plaćanje naknade, a 
pritom je obveza plaćanja predmetne ko-
munalne naknade prema osporenoj odre-
dbi članka 26. Zakona propisana za pok-
rivanje cijena usluga zajedničke komuna-
lne djelatnosti, čiji se prihod reinvestira u 
pužanje ovih usluga koje su neosporno 
od javnog interesa.  
 

Također, navod podnositelja zah-
tjeva da osporena odredba članka 26. Za-
kona povrjeđuje pravo na jednakost pred 
zakonom jer u drugim dijelovima Fede-
racije Bosne i Hercegovine građani i gra-
đanke nisu dužni plaćati ovaj namet, nije 
utemeljen. Uvidom u kantonalne zakone 
o komunalnima djelatnostima je vidljivo 
da su kantoni u Federaciji Bosne i Herce-
govine utvrdili obvezu plaćanja komuna-
lnu naknadu za financiranje usluga zaje-
dničke komunalne potrošnje, primjera ra-
di Zakon o komunalnim djelatnostima 
(„Službene novine Kantona Sarajevo“, 
br.: 14/16, 43/16, 10/17-Ispravka, 19/17, 
20/18 i 22/19), Zakon o komunalnim dj-
elatnostima („Službeni glasnik Unsko-sa-
nskog kantona“, br.: 4/11, 11/11, 6/12-
Ispravka, 13/12, 8/15 i 14/17), Zakon o 
komunalnim djelatnostima („Službene 
novine Zeničko-dobojskog kantona“, br.:  
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17/08 i 9/11), Zakon o komunalnim dje-
latnostima („Službene novine Tuzlansk-
og kantona“, br.: 11/05, 7/07, 8/12, 4/13 
i 11/20), itd. 
 

Osporene odredbe Zakona, koje 
su tehničkog karaktera, odnosno koje re-
guliraju pitanja kriterija za obračun visi-
ne komunalne naknade, Ustavni sud Fe-
deracije ne smatra potrebnim posebice 
obrazlagati, imajući u vidu naprijed utv-
rđene stavove. Napominjemo, da se po-
dnositelji zahtjeva i ne osvrću na njihov 
sadržaj, nego suštinski osporavaju samo 
osnov za propisivanje ove vrste naknade 
i, po njima, povredu prava na imovinu i 
diskriminatorsko dejstvo propisanih zak-
onskih rješenja, što je već naprijed obra-
zloženo. Također, o u zahtjevu pomenu-
tim, eventualnim povredama prava na 
život i prava na privatnost, pa i prava na 
imovinu u kontekstu članka 30. Zakona, 
osim što ne samo da nisu potkrijepljene, 
nego su samo ovlaš pomenute, prema sta-
vu ovog suda očigledno je da se ne mogu 
vezati uz osporene odredbe Zakona, te ih 
je  suvišno posebice obrazlagati. 
 

Ustavni sud Federacije podsjeća 
podnositelje zahtjeva da je presudom br-
oj:U-17/19 od 18.11.2020.godine, već utv-
rdio da stavak 6. odredbe članka 27. Za-
kona nije u suglasnosti sa Ustavom Fede-
racije Bosne i Hercegovine, te je stoga taj 
dio zahtjeva odbačen, jer se radi o presu-
đenoj stvari. 
 

Na temelju svega iznesenog, Ust-
avni sud Federacije odlučio je kao u iz-
reci ove presude. 
  

Ovu presudu Ustavni sud Federa-
cije donio je jednoglasno, u sastavu: dr.sc. 
Kata Senjak, predsjednica Suda, Aleksan- 
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dra Martinović, Vesna Budimir, Mirjana 
Čučković i prof.dr. Edin Muminović, suci 
Suda. 
 
Broj:U-11/21                     Predsjednica 
20.01.2022.godine       Ustavnog suda Federacije 
S a r a j e v o                   Bosne i Hercegovine 
                                              Kata Senjak,v.r. 

........................... 
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Уставни суд Федерације Босне 
и Херцеговине, одлучујући о захтјеву 
једне трећине посланика у Скупшти-
ни Босанско-подрињског кантона Го-
ражде за покретање поступка оцјене 
уставности чл. 26., 27., 28., 29., 30., 31., 
32., 33., 34., 35. и 36. Закона о комуна-
лним дјелатностима, на основу члана 
IV.Ц.3.10.(2) б) Устава Федерације Бос-
не и Херцеговине, на сједници без јав-
не расправе одржаној дана 20.01.2022. 
године, д о н и о  ј е  
 
 

П Р Е С У Д У 
 

Утврђује се да члан 27. став 3. 
Закона о комуналним дјелатностима 
(„Службене новине Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде“, број: 9/13) у 
дијелу који гласи: “може“ није у скла-
ду са Уставом Федерације Босне и Хе-
рцеговине.   
 

Утврђује се да су члан 26., члан 
27. ст. 1., 2., 4. и 5., чл. 28., 29., 30., 31., 
32., 33., 34., 35. и 36. Закона о комунал-
ним дјелатностима („Службене новине 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де“, број: 9/13) у складу са Уставом 
Федерације Босне и Херцеговине. 

 
  Одбацује се захтјев за оцјену ус-
тавности члана 27. став 6. Закона о ко- 
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муналним дјелатностима, јер је Пресу-
дом Уставног суда Федерације број: У-
17/19 од 18.11.2020.године утврђено да 
наведени члан Закона о комуналним 
дјелатностима, није у складу са Устав-
ом Федерације Босне и Херцеговине. 
 

Пресуду објавити у „Службен-
им новинама Федерације БиХ“ и „Слу-
жбеним новинама Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде“.   
         

О б р а з л о ж е њ е 
 
1. Подносиоци захтјева и предмет 

захтјева   
 

Секретар Скупштине Босанско-
подрињског кантона Горажде је под-
неском број: 01-02-192-1/21 од 26.02. 
2021. године, дана 03.03.2021. године, 
доставио Уставном суду Федерације 
Босне и Херцеговине (у даљем тексту: 
Уставни суд Федерације) захтјев једне 
трећине посланика у Скупштини Бо-
санско-подрињског кантона Горажде 
(у даљем тексту: подносиоци захтјева) 
за покретање поступка оцјене уставно-
сти чл. 26., 27., 28., 29., 30., 31., 32., 33., 
34., 35. и 36. Закона о комуналним дје-
латностима (у даљем тексту: оспорене 
одредбе Закона).  
 
 
2. Странке у поступку  
 
 На основу члана 39. став 1. Зак-
она о поступку пред Уставним судом 
Федерације Босне и Херцеговине („Сл-
ужбене новине Федерације БиХ“, бр.: 
6/95 и 37/03), странке у овом уставно-
судском поступку су: подносиоци зах-
тјева и Скупштина Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде, као доносилац  
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Закона о комуналним дјелатностима 
(у даљем тексту: Закон). 
 
 
3. Битни наводи захтјева 
 

Подносиоци захтјева наводе да 
је оспореним одребама Закона пропи-
сана обавеза плаћања комуналне нак-
наде и сматрају да исте нису сагласне 
са правима утврђеним Уставом Феде-
рације Босне и Херцеговина и то: пра-
ву на живот, праву на једнакост пред 
законом, праву на приватност и праву 
на имовину. Даље образлажу како се, 
по њиховом мишљењу, оспореним од-
редбама Закона крше наведена права. 
На нивоу принципа, сматрају да је ув-
ођењем плаћања комуналне накнаде 
Босанско-подрињски кантон Горажде 
извршио мијешање у приватну имови-
ну физичких и правних лица, те да 
овим мијешањем није успостављен 
фер баланс између јавног интереса и 
заштите права на имовину, и да зако-
нодавац није доказао постојање оправ-
даног и легитимног циља за прописи-
вање спорне накнаде. Ограничавање 
стварних права, по њиховом мишље-
њу, у овом случају права власништва, 
могуће је само у јавном инетересу и 
под условима предвиђеним законом у 
складу са принципима међународног 
права. Истичу да прописивање спорне 
накнаде није оправдано и није у јав-
ном интересу поготово имајући у виду 
чињеницу да приликом изградње обје-
кта на земљишту физичка и правна 
лица плаћају разне врсте накнада, од 
накнаде за додијељено земљиште, нак-
наде за уређење грађевинског земљи-
шта, а након тога плаћају јединицама 
локалне самоуправе накнаде за урба-
нистичку, грађевинску и употребну  
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дозволу, накнаде за одржавање зајед-
ничких дијелова зграде и уређаја у 
зградама управитеља, итд. Поред пла-
ћања свих напријед наведених накна-
да приликом промета некретнина пл-
аћају порез на промет некретнина од 
5% и то за сваки промет исте некрет-
нине. Сматрају да је увођење комунал-
не накнаде још један терет на нејаким 
плећима грађана, још једна у мору па-
рафискалних намета који непотребно 
отежава пословање привредних субје-
ката. Даље наводе, да државе потпис-
нице Европске конвенције о заштити 
људских права и основних слобода (у 
даљем тексту: Европска конвенција) 
према члану 1. Европске конвенције 
имају обавезу осигурати свакоме уну-
тар своје јурисдикције права и слободе 
дефинисане Европском конвенцијом, 
посебно право на имовину из члана 1. 
Протокола број 1. уз Европску конвен-
цију. Упућују Уставни суд Федерације 
на Пресуду број: У-64/17 од 23.10.2018. 
године којим је поједине одредбе За-
кона о грађевинском земљишту огла-
сио да нису сагласне са Уставом Феде-
рације Босне и Херцеговине, из раз-
лога што је по њиховом мишљењу нак-
нада за коришћење грађевинског зем-
љишта иста као комунална накнада 
чију уставност овим захтјевом оспора-
вају. Напомињу да је група посланика 
већ подносила захтјев за оцјену устав-
ности чланова Закона којим је пропи-
сана обавеза плаћања комуналне нак-
наде, те да је Уставни суд Федерације 
пресудом третирао само два става из 
два члана Закона и да овај пут очекују 
да Уставни суд Федерације својом пре-
судом третира и све остале чланове и 
ставове за које траже оцјену уставнос-
ти. 
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У контексту повреде права на 
једнакост пред законом и забране дис-
криминације проблематизују ослоба-
ђање од плаћања накнаде за одређени 
круг корисника, као и да иста, по њи-
ховој тврдњи, није прописана у дру-
гим кантонима у Федерацији Босне и 
Херцеговине.  
 
 
4. Тражење одговора на наводе 

захтјева 
 

У складу са чланом 16. Закона о 
поступку пред Уставним судом Феде-
рације Босне и Херцеговине, Уставни 
суд Федерације је актом број: У-11/21 
од 10.03.2021.године, затражио од Ску-
пштине Босанско-подрињског кантона 
Горажде да као странка у поступку до-
стави одговор на захтјев у року од 30 
дана. 
 

Скупштина Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде није доставила 
одговор на захтјев за оцјену уставно-
сти. 
 
 
5. Релевантно право 
 
A. Устав Федерације Босне и 

Херцеговине 
 

Члан III.4. е) 
 

Кантони имају све надлежности 
које нису изричито повјерене федера-
лној власти. Посебно су надлежни за: 
 

e) утврђивање политике која се тиче 
регулисања и осигурања јавних 
служби; 
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Члан IV.Ц.3.10.(2) б) 
 
(2) Уставни суд: 

 
б)   на захтјев Премијера, кантона или  

једне трећине посланика у законо-
давном тијелу кантона, утврдит ће 
да ли су устав кантона и амандман 
на устав, предложени закон или за-
кон кога је усвојило то законодавно 
тијело, у складу са овим уставом; 

 
Б.   Устав Босанско-подрињског  
       кантона Горажде 
       (пречишћени текст) („Службене  
        новине Босанcко-подрињског кан- 
        тона Горажде“, бр. 8/98, 10/00 и  
        5/03) 
 

Члан 23. б) 
Надлежности Скупштине 

 
            Скупштина Кантона:  
 

б)   доноси законе и друге прописе у  
оквиру извршавања надлежности 
Кантона, изузев прописа који су 
овим Уставом или законом дати у 
надлежност Влади кантона; 

 
B. Закон о комуналним дјелатностима  
        („Службене новине Босанско-под- 
          рињског кантона Горажде“, број:  
          9/13) 
 

Члан 4. ст. (2) и (3) 
(Комуналне дјелатности) 

 
(1) Комуналне дјелатности заједничке 

комуналне потрошње у смислу ов-
ог Закона су: 

 

a) Одвођење атмосферских и других 
вода са јавних површина; 
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б)   Одржавање чистоће на јавним пов- 
       ршинама и градским улицама; 
ц)   Одржавање јавних површина; 
д)   Одржавање гробаља и њихове пра- 
       теће инфраструктуре; 
е)   Одржавање спомен обиљежја; 
ф)  Одржавање јавне расвјете; 
г)   Обављање кафилеријских услуга; 
х)   Обављање услуга декорације; 
и)  Одржавање објеката и уређаја јавне  

урбане опреме (клупа, јавних сато-
ва, чесми и фонтана, јавних купа-
тила и нужника итд.). 

 
(3) У циљу ближег уређења прописа о 

комуналним дјелатностима, Ошти-
не ће донијети одлуке о комунал-
ним дјелатностима из ставова (1) и 
(2) овог члана и мјерама за њихово 
спровођење.  

 
Члан 22. став (1) 

(Извори обезбјеђења средстава) 
 
(1) Средства за обављање комуналних 

дјелатности обезбјеђују се из: 
 

а)   цијене за комуналне услуге из сег- 
мента индивидуалне комуналне 
потрошње; 

б)   цијене за комуналне услуге из сег- 
мента заједничке комуналне потро-
шње; 

ц)   буџета општине; 
д)   буџета Кантона; 
е)   других извора по посебним пропи- 
      сима. 
 

Члан 26.- Оспорена одредба 
(Комунална накнада) 

 
 За покривање цијена из сегмен-
та заједничке комуналне потрошње, 
као извор средстава утврђује се обавеза  
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плаћања комуналне накнаде. 
 

Члан 27.- Оспорена одредба 
(Обавезник плаћања комуналне 

накнаде) 
 
(1) Комуналну накнаду плаћају, у на-

сељима са уређеним грађевинским 
земљиштем, власник стамбеног, 
производног и пословног просто-
ра, или корисник када је то влас-
ник уговором пренио на корисника. 

(2) Насељима са уређеним грађевин-
ским земљиштем, према ставу (1) 
овог члана, сматрају се насеља оп-
ремљена најмање приступном цес-
том, објектима за снабдијевање еле-
ктричном енергијом и снабдијева-
ње водом и одвођење отпадних во-
да према мјесним приликама. 

(3) Изузетно, општинско вијеће може 
посебним актом ослободити од об-
авезе плаћања комуналне накнаде 
субјекте из става (1) овог члана за 
подручја у којима није организо-
вано пружање комуналних услуга. 

(4) Обавеза плаћања комуналне нак-
наде настаје првог дана слиједећег 
мјесеца у којем је издато одобрење 
за употребу објекта или од дана по-
четка коришћења објекта или про-
стора. 

(5) За објекте који су изграђени и који 
су коришћени у периоду прије сту-
пања на снагу овог Закона, обавеза 
плаћања комуналне накнаде наста-
је првог дана наредног мјесеца у 
којем је ступио на снагу овај Закон. 
Куповина објеката, односно пренос 
власништва над објектом не може 
се остварити без претходно изми-
рених обавеза комуналне накнаде 
од стране продавца, односно кори- 
сника објекта. 
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Члан 28. - Оспорена одредба 

 
Комунална накнада је јавни пр-

иход општине. 
 

Члан 29. - Оспорена одредба 
(Начин утврђивања комуналне 

накнаде) 
 
 Комунална накнада утврђује се 
у зависности од степена опремљености 
насеља објектима и уређајима комуна-
лне инфраструктуре, развијености ја-
вног превоза путника, намјене објека-
та односно простора и припадности 
грађевине односно корисне површи-
не, те грађевине у одређеној зони гра-
ђевинског земљишта. 
 

Члан 30. - Оспорена одредба 
 
(1) Комунална накнада одређује се за 

стамбени, производни и пословни 
простор према јединици мјере из-
грађене корисне површине (м²), а 
за отворени простор – складишта, 
стоваришта, пијаце, као и за други 
отворени простор који непосредно 
служи за обављање дјелатности, 
према јединици мјере (м²)  грађеви-
нског земљишта. 

 
(2) Корисна површина стамбеног, про-

изводног и пословног простора из-
рачунава се у складу са посебним 
прописима, а утврђује га општин-
ски орган надлежан за комуналне 
послове у поступку доношења рје-
шења о утврђивању комуналне на-
кнаде. 

 
Члан 31.- Оспорена одредба 

 
 Комунална накнада утврђује се  
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по јединици мјере, на основу намјене 
и у зависности од зоне грађевинског 
земљишта у којој се објекат налази, 
што се утврђује посебним одлукама 
општина. 
 

Члан 32. - Оспорена одредба 
 
(1) На основу намјене објекта дефини-

сан је коефицијент намјене (Кн) у 
износу: 

 
НАМЈЕНА СТАМБЕНИ ПРОИЗВОДНИ ПОСЛОВНИ 

Коефицијент 
намјене 1 1 2 

 
(2) Коефицијент намјене за гаражни 

простор и викенд објекте једнак је 
коефицијенту намјене за стамбени 
простор. 

(3) За стамбени и гаражни простор, 
као и викенд објекте који се кори-
сте за друге намјене, коефицијент 
намјене одређује се према мјерили-
ма за ту врсту простора за онај дио 
корисне површине који се за ту св-
рху користи. 

(4) На основу зоне грађевинског зем-
љишта у којој се објекат налази де-
финисан је коефицијент зоне (Кз) у 
износу: 

 
ЗОНА I II III IV V VI 

Коефицијент 
зоне 1 0,6 0,4 0,2 0,1 0,05 

 
(5) За одређивање висине комуналне 

накнаде у насељима која се налазе 
ван подручја зона наведених у ст-
аву (4) овог члана, а у којима је обе-
збјеђен неки вид комуналне услуге 
из сегмента заједничке комуналне 
потрошње, примјењиват ће се кое-
фицијент VI зоне. 
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Члан 33. - Оспорена одредба 
(Висина комуналне накнаде) 

 
 Мјесечни износ комуналне нак-
наде за све обавезнике из члана 27. ов-
ог Закона израчунава се по формули: 
 

Комунална накнада = Кн x Кз x 
П x Б, у којој је: 
 

Кн - коефицијент намјене, 
Кз - коефицијент зоне, 
П – корисна површина објекта, одно- 
       сно земљишта изражена у м² и 
Б -  вриједност бода комуналне накна- 
       де изражена у КМ. 
 

Члан 34. - Оспорена одредба 
(Утврђивање вриједности бода 

комуналне накнаде) 
 
(1) Вриједност бода комуналне накна-

де утврђује општинско вијеће на 
основу програма финансирања ко-
муналних дјелатности, водећи ра-
чуна да се висином вриједности бо-
да не угрозе економске и социјалне 
политике Кантона. 

(2) Вриједност бода комуналне накна-
де утврђује се посебном одлуком 
најкасније до 31. децембра текуће 
године за наредну годину. Ако се 
вриједност бода комуналне накна-
де не утврди до наведеног рока, ви-
сина комуналне накнаде остаје не-
промјењена. 

(3) Програм из става (1) овог члана са-
држи: 

 

a) грађење објеката и уређаја комуна-
лне инфраструктуре; 

б)   набавку опреме за обављање кому- 
       налне дјелатности; 
ц)  обим и квалитет одржавања поједи- 
      них комуналних објеката и уређаја; 
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д)   обављање комуналних услуга из  
       члана 23. овог Закона; 
е)   висину потребних средстава за реа- 

лизацију програма и распоред сре-
дстава за сваку дјелатност посебно 
и по намјенама и 

ф)  мјере за спровођење програма. 
 

Члан 35.- Оспорена одредба 
(Рјешење о утврђивању комуналне 

накнаде) 
 
(1) Обавеза и начин плаћања комунал-

не накнаде за сваког појединог оба-
везника утврђује се рјешењем које 
доноси општински орган надле-
жан за комуналне послове. 

(2) Рјешење из става (1) овог члана до-
носи се за сваку календарску годи-
ну и то најкасније до 31. јануара за 
текућу годину. 

(3) Уколико општинско вијеће изврши 
промјену вриједности бода кому-
налне накнаде, општински орган 
из става (1) овог члана доноси ново 
рјешење за сваког обавезника.  

(4) О жалби против рјешења из става 
(1) овог члана, у другом степену рј-
ешава Министарство за урбанизам, 
просторно уређење и заштиту око-
лине (у даљем тексту: Министарст-
во). 

 
Члан 36.- Оспорена одредба 

 
(1) Власници, односно корисници из 

члана 27. став (1) овог Закона, који 
се финансирају из буџета Кантона 
и општина у саставу Кантона, као 
и установе чији је оснивач Кантон 
и општине у саставу Кантона, те 
вјерски објекти вјерских заједница 
који служе обављању вјерских об-
реда, ослобођени су плаћања кому-
налне накнаде. 
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(2) Такође од обавеза плаћања комуна-

лне накнаде изузимају се лица која 
примају социјалну помоћ као и ли-
ца чија укупна примања по дома-
ћинству не прелазе износ најниже 
пензије у Федерацији Босне и Хер-
цеговине. 

(3) Рјешење о привременом ослобађа-
њу од обавезе плаћања комуналне 
накнаде доноси општински орган 
надлежан за комуналне послове на 
основу потребне документације, а 
обим и садржај потребне докуме-
нтације утврђује општинско вијеће 
својом одлуком. 

(4) Рјешење из става (3) овог члана до-
носи се најдуже за период од једне 
календарске године. 

(5) За сваку календарску годину под-
носи се нови захтјев са потребном 
документацијом за ослобађање оба-
веза плаћања комуналне накнаде. 

  
 
6. Судска пракса Уставног суда 

Федерације 
 

Пресуда Уставног суда Федерације 
број:У-17/19 од 18.11.2020.године ("Сл-
ужбене новине Федерације БиХ“, број: 
1/21).  
 
 
7. Чињенично стање и став 

Уставног суда Федерације  
 

Након анализе навода из захтјева 
за оцјену уставности и других доказа у 
спису, у свјетлу релевантног права,  ут-
врђено је сљедеће: 
 
          Захтјев за оцјену уставности под-
нијела је једна трећина посланика у 
Скупштини Босанско-подрињског ка- 
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нтона Горажде. На основу одредбе чл-
ана IV.Ц.3.10.(2) б) Устава Федерације 
Босне и Херцеговине исти су овлаш-
ћени за покретање поступка за утврђи-
вање уставности оспорених одредби 
Закона. 
 
           Скупштина Босанско-подрињск-
ог кантона Горажде на 25. сједници од-
ржаној 29.07.2013. године, донијела је 
Закон којим се одређују комуналне дј-
елатности, принципи, начин обавља-
ња и финансирање, те друга питања 
од значаја за успјешно обављање кому-
налних дјелатности на подручју Боса-
нско-подрињског кантона Горажде (чл-
ан 1.). Законом се, између осталог, про-
писује да су комуналне дјелатности од 
јавног интереса и обављају се као јавне 
службе, а јавни интерес у комуналним 
дјелатностима подразумијева задово-
љавање оних потреба урбаног друшт-
ва које су незамјењив услов живота и 
рада грађана, државних органа, прив-
редних и других субјеката на подручју 
Кантона (члан 6.) Закон у члану 4. под 
појмом комуналних дјелатности зајед-
ничке комуналне потрошње подразу-
мијева дјелатности као што су одвође-
ње атмосферских и других вода са ја-
вних површина; одржавање чистоће на 
јавним површинама и градским ули-
цама; одржавање јавних површина; од-
ржавање гробаља и њихове пратеће 
инфраструктуре и др. таксативно на-
ведене у поменутом члану Закона. 
 

Подносиоци захтјева сматрају 
да оспорене одредбе Закона нису саг-
ласне правима која сва лица на терито-
рији Федерације Босне и Херцеговине 
уживају, односно праву на живот из 
члана II.А.2.(1) а), праву на једнакост 
пред законом из члана II.А.2.(1) ц), пра- 
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ву на приватност из члана II.А 2.(1) г) и 
праву на имовину из члана II.А.2.(1) к) 
Устава Федерације Босне и Херцегови-
не.  
 

Уставни су Федерације ће прво 
образложити став о утврђеној неустав-
ности из првог става изреке ове пресу-
де.  
 

Оспорена одредба члана 27. ст-
ав 3. Закона увођењем ријечи „може“ у 
законски текст даје могућност произ-
вољног, арбитрарног поступања по по-
днесеном захтјеву, те директно генери-
ше могућност различитог (неједнаког) 
поступања по појединачним захтјеви-
ма на територији тог кантона од стра-
не општинских органа надлежних за 
одлучивање у појединачним случаје-
вима. Ријеч „може“ у овој одредби Зак-
она такође омогућује (озакоњује) могу-
ћност, остављајући је на прозвољну 
процјену органа који је овлашћен за 
рјешавање по појединачним  захтјеви-
ма, да се неосновано наплаћују кому-
налне услуге тамо гдје и нису пруже-
не. Општи принцип јесте да се кому-
нална накнада наплаћује за пружене 
услуге, што би морало бити јасно угра-
ђено у Закон. Стога је неопходно да за-
конодавац пропише не могућност, не-
го правило да ће се од обавезе плаћања 
комуналне накнаде ослободити субје-
кти из члана 27. став 1. Закона за под-
ручја у којима није организовано пру-
жање комуналних услуга.  
 

Надаље, овај суд  је утврдио да 
су у преосталом дијелу конкретно на-
ведене оспорене одредбе Закона у 
складу са Уставом Федерације Босне и 
Херцеговине. 
 

Уставни суд Федерације је прво  
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имао у виду да је чланом III.4. е) Устава 
Федерације Босне и Херцеговине про-
писано да су кантони посебно надлеж-
ни за утврђивање политике која се ти-
че регулисања и осигуравања јавних 
служби, као и да је чланом 23. б) Уста-
ва Босанско-подрињског кантона Гор-
ажде прописано да Скупштина канто-
на доноси законе и друге прописе у 
оквиру извршавања надлежности Кан-
тона, изузев прописа који су овим Ус-
тавом или законом дати у надлежност 
Влади кантона. Узимајући у обзир Ус-
тавом Федерације Босне и Херцегови-
не и Уставом Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде утврђене надлежности 
као и карактер и природу одредаба 
Закона, Уставни суд Федерације је ут-
врдио да је Скупштина Босанско-под-
рињског кантона Горажде прописују-
ћи на начин као у оспореним одредба-
ма Закона, поступала у оквиру својих 
надлежности. Устав Федерације Босне 
и Херцеговине не познаје ограничења 
кантоналног законодавца у погледу 
његовог овлашћења да уреди систем 
јавних служби што подразумијева и 
његово овлашћење да оквирно дефи-
нише, између осталог, изворе финан-
сирања и методологију обрачуна нак-
наде за услуге заједничке комуналне 
потрошње.  
 

Према правном режиму из чла-
на 9. Закона о порезу на имовину, нас-
лијеђе и поклон („Службене новине 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де“, бр.:7/09, 4/13 и 15/14) обавезници 
пореза на имовину су власници, одно-
сно корисници сљедеће имовине: 1. зг-
раде или стана за одмор и рекреацију; 
2. пословних просторија које се не ко-
ристе; 3. пословне просторије, стамбе-
не зграде или стана који се издају под  
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закуп; 4. гараже и паркинг простора 
који се издаје под закуп; 5. путничког 
моторног возила преко 2000 кубних 
центиметара радне запремине мотора; 
6. мотоцикла преко 50 кубних центи-
метара радне запремине мотора; 7. пл-
овног објекта преко 5 метара дужине; 
... Када се има у виду чињеницу да се 
Законом о порезу на имовину, наслије-
ђе и поклон опорезују власници виш-
ка стамбеног простора, власници мот-
орних возила са надпросјечном радн-
ом запремином мотора, власници пло-
вила са надпросјечном дужином и сл. 
онда је јасно да се узимање комуналне 
накнаде од власника стамбеног, произ-
водног и пословног простора или кор-
исника када је то власник уговором 
пренио на корисника, придода и са-
држина предметне обавезе плаћања, у 
односу на оспорене одредбе Закона, 
не може сматрати двоструким плаћа-
њем по основу својине на истој непо-
кретности. Формалноправно, комуна-
лна накнада и порези представљају да-
вања јавноправног карактера која има-
ју различит правни основ, док се у 
практичном домену њихова различи-
тост огледа у начину пласмана прику-
пљених средстава, те се, тако, у складу 
са Законом, средства остварена из пре-
дметне комуналне накнаде користе ис-
кључиво за финансирање комуналних 
дјелатности заједничке потрошње, док 
се средства прикупљена путем пореза 
пласирају и у друге сегменте. Члан 22. 
став 1. Закона је, поред комуналне на-
кнаде, предвидио и друге изворе фи-
нансирања комуналне дјелатности за-
једничке потрошње, чиме је терет тро-
шкова прерасподијељен како би се об-
езбиједило да крајњи корисник услуге 
не трпи претјерано оптерећење. Из на-
пријед наведеног произилази и одго- 
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вор на навод подносиоца захтјева кој-
им оспорава одредбу члана 29. Закона 
са аспекта повреде права на једнакости 
пред законом, због по њиховом миш-
љењу „двоструког плаћања пореза“. 
Везано за изнесену проблематику о по-
вреди права на једнакости пред зако-
ном, Уставни суд Федерације је става 
да се оспорене одредбе Закона са реле-
вантним критеријима једнако односе 
на сва физичка и правна лица из оспо-
рене одредбе члана 27. Закона. Такође, 
не може се довести ни у везу са повре-
дом права на имовину јер према ставу 
Суда овде се не ради о „двоструком“ 
намету по истом основу.  
  

У односу на наводе подносиоца 
захтјева о наводној дискриминацији 
власника стамбеног, производног и 
пословног простора, или корисника 
када је то власник уговором пренио на 
корисника у односу на исте који се 
финансирају из буџета кантона и оп-
штина у саставу кантона, као и уста-
нове чији је оснивач кантон или опш-
тине у саставу кантона, истичемо да 
кантонални законодавац има право да 
ослободи једну категорију субјеката од 
обавезе плаћања комуналне накнаде, 
имајући у виду да се средства за услуге 
из сегмента заједничке комуналне пот-
рошње обезбјеђују не само од комуна-
лне накнаде него и из других буџетск-
их прихода. Подсјећамо, да је у оспо-
реном члану 36. став 2. Закона, законо-
давац од обавезе плаћања комуналне 
накнаде ослободио и лица која прима-
ју социјалну помоћ као и лица чија ук-
упна примања по домаћинству не пре-
лазе износ најниже пензије у Федера-
цији Босне и Херцеговине, што је апсо-
лутно у домену његовог овлашћења да 
утврђује законодавну политику у овој  
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области, у оквиру које ће и ослободити 
поједине кориснике плаћања прописа-
них накнада. 
             

Напомињемо, везано за Пресу-
ду Уставног суда Федерације број: У-
64/17 од 23.10.2018. године („Службене 
новине Федерације БиХ“, број: 94/18) 
на коју подносиоци захтјева указују, 
јер је по њиховом мишљењу накнада 
за коришћење градског земљишта за 
коју је утврђено да није у складу са Ус-
тавом Федерације Босне и Херцегови-
не иста као предметна комунална нак-
нада, да су правни ставови из ове пре-
суде  непримјенљиви у овом уставно-
судском предмету. Ради се о различи-
тим основама за плаћање накнаде, а 
притом је обавеза плаћања предметне 
комуналне накнаде према оспореној 
одредби члана 26. Закона прописана 
за покривање цијена услуга заједничке 
комуналне дјелатности, чији се приход 
реинвестира у пужање ових услуга ко-
је су неоспорно од јавног интереса.  
 

Такође, навод подносиоца зах-
тјева да оспорена одредба члана 26. За-
кона поврјеђује право на једнакост пр-
ед законом јер у другим дијеловима 
Федерације Босне и Херцеговине гра-
ђани и грађанке нису дужни плаћати 
овај намет, није основан. Увидом у ка-
нтоналне законе о комуналнима дјела-
тностима је видљиво да су кантони у 
Федерацији Босне и Херцеговине утв-
рдили обавезу плаћања комуналну на-
кнаду за финансирање услуга заједни-
чке комуналне потрошње, примјера 
ради Закон о комуналним дјелатнос-
тима („Службене новине Кантона Са-
рајево“, бр.: 14/16, 43/16, 10/17-Испра-
вка, 19/17, 20/18 и 22/19), Закон о ко-
муналним дјелатностима („Службени  
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гласник Унско-санског кантона“, бр.: 
4/11, 11/11, 6/12-Исправка, 13/12, 8/15 
и 14/17), Закон о комуналним дјелат-
ностима („Службене новине Зеничко-
добојског кантона“, бр.: 17/08 и 9/11), 
Закон о комуналним дјелатностима 
(„Службене новине Тузланског канто-
на“, бр.:11/05, 7/07, 8/12, 4/13 и 11/20), 
итд. 
 

Оспорене одредбе Закона, које 
су техничког карактера, односно које 
регулишу питања критерија за обра-
чун висине комуналне накнаде, Уста-
вни суд Федерације не сматра потре-
бним посебно образлагати, имајући у 
виду напријед утврђене ставове. Напо-
мињемо, да се подносиоци захтјева и 
не осврћу на њихов садржај, него суш-
тински оспоравају само основ за про-
писивање ове врсте накнаде и, по њи-
ма, повреду права на имовину и дис-
криминаторско дејство прописаних за-
конских рјешења, што је већ напријед 
образложено. Такође, о у захтјеву пом-
енутим, евентуалним повредама права 
на живот и права на приватност, па и 
права на имовину у контексту члана 
30. Закона, осим што не само да нису 
поткријепљене, него су само овлаш по-
менуте, према ставу овог суда  очигле-
дно је да се не могу везати уз оспорене 
одредбе Закона, те их је сувишно посе-
бно образлагати. 
 

Уставни суд Федерације подсје-
ћа подносиоце захтјева да је пресудом 
број: У-17/19 од 18.11.2020. године, већ 
утврдио да став 6. одредбе члана 27. 
Закона није у сагласности са Уставом 
Федерације Босне и Херцеговине, те је 
стога тај дио захтјева одбачен, јер се 
ради о пресуђеној ствари. 
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На основу свега изнесеног, Ус-
тавни суд Федерације одлучио је као у 
изреци ове пресуде. 
 

Ову пресуду Уставни суд Феде-
рације донио је једногласно, у саставу: 
др сц. Ката Сењак, предсједница Суда, 
Александра Мартиновић, Весна Буди-
мир, Мирјана Чучковић и проф.др Ед-
ин Муминовић, судије Суда. 
 
Број:У-11/21  Предсједница  
20.01.2022.године  Уставног суда Федерације 
С а р а ј е в о             Босне и Херцеговине 
                               Др сц. Ката Сењак,с.р. 
 

87 
 

На основу чланова 7. и 8.  Зако-
на о платама и накнадама у органима 
власти Босанско-подрињског кантона 
Горажде (“Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде“, број: 
12/21) и члана 42. Пословника  Скуп-
штине Босанско-подрињског кантона 
Горажде („Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде“, број: 
3/18 и 6/19), Комисија за буџет, фина-
нсије и административна питања Ску-
пштине Босанско-подрињског кантона 
Горажде, на 47. сједници, одржаној 04. 
фебруара 2022. године, д о н о с и:  
 
 

О Д Л У К У 
о условима и начину остваривања 

права из Закона о платама и 
накнадама  у органима власти 
Босанско-подрињског кантона 

Горажде 
 

Члан 1. 
 

Овом се Одлуком утврђују усло-
ви и начин остваривања права из Зако- 
на о платама и накнадама  у органима 
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власти Босанско-подрињског кантона 
Горажде.  
 

Члан 2. 
 
(1) Изабрани званичници у Скупшти-

ни Босанско-подрињског кантона 
који дужност обављају професи-
онално, право на плату остварују 
подношењем захтјева за професио-
налним обављањем дужности Ко-
мисији за буџет, финансије и адми-
нистративна питања Скупштине 
Босанско-подрињског кантона (у 
даљем тексту: Скупштина Канто-
на) у складу са Законом и овом Од-
луком. 

(2) О праву из става (1) овог члана од-
лучује Комисија за буџет, финанс-
ије и административна питања Ску-
пштине Кантона, у складу са зако-
ном и овом Одлуком. 

 
Члан 3. 

 
У времену проведеном на раду 

изабрани званичници који професио-
нално обављају своју дужност у Скуп-
штини Кантона, носиоци извршних 
функција и савјетници, именована ли-
ца, правобранилац и замјеник право-
браниоца остварују права из радног 
односа, као и право на здравствену за-
штиту и здравствену заштиту чланова 
своје породице, у складу са законом и 
опћим прописима. 
 

Члан 4. 
 
(1) Изабраним званичницима у Скуп-

штини Кантона припада право на 
име повећаних материјалних тро-
шкова у обављању своје дужности  
(паушал) у мјесечном износу од је- 
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дне просјечне нето плате остварене 
у Босанско-подрињском кантону 
Горажде, а према посљедњем објав-
љеном податку Завода за статисти-
ку. 

(2) Накнада из става (1) овог члана ум-
ањиће се изабраним званичницима 
у износу 10% за свако неоправдано 
одсуствовање са сједнице Скупшт-
ине Кантона или радног тијела чи-
ји је члан, а евиденцију о изостан-
цима води секретар Скупштине 
Кантона, односно радног тијела. 

(3) За мјесец у којем није одржана сје-
дница Скупштине Кантона накна-
да из става (1) овог члана изабран-
им званичницима се исплаћује у 
пуном износу. 

(4) О правима и износу накнаде из пр-
етходних ставова овог члана за иза-
бране званичнике одлучује Коми-
сија за буџет, финансије и админи-
стративна питања Скупштине Кан-
тона, на основу евиденције прису-
ства изабраних званичника сједни-
цама Скупштине Кантона. 

 
Члан 5. 

 
(1) Изабраном званичнику ангажова-

ном у Колегију Скупштине Канто-
на, сталном, повременом и привре-
меном радном тијелу Скупштине 
Кантона не припада право на нак-
наду за рад у Колегију Скупштине 
Кантона и том радном тијелу Ску-
пштине Кантона. 

(2) Право на накнаду за рад у радним 
тијелима Скупштине Кантона из 
става (1) овог члана припада члано-
вима радних тијела Скупштине Ка-
нтона који нису из реда посланика 
и који су именовани из реда стру- 
чних, научних и јавних радника, у 
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износу од 50,00 КМ по сједници ко-
јој присуствују. 

(3) О правима и износу накнаде из пр-
етходних ставова овог члана одлу-
чује Комисија за буџет, финансије 
и административна питања Скуп-
штине Кантона, на основу евиден-
ције присуства чланова радних ти-
јела сједницама радних тијела Ску-
пштине Кантона.  

 
Члан 6. 

 
(1) Изабрани званичници који профе-

сионално обављају своју дужност у 
Скупштини Кантона, носиоци из-
вршних функција и савјетници, 
именована лица, правобранилац и 
замјеник правобраниоца имају пра-
во на плату, у складу са Законом и 
овом Одлуком. 

(2) Право из става (1) овог члана изаб-
рани званичници почињу оствари-
вати даном ступања на професион-
ално обављање дужности у Скуп-
штини Кантона по поднесеном за-
хтјеву, а носиоци извршних функ-
ција и савјетници, именована лица, 
правобранилац и замјеник право-
браниоца даном избора, именова-
ња или даном потврђивања избора 
и именовања у Скупштини Канто-
на или даном ступања на дужност. 

(3) Права из става (1) овог члана се ут-
врђују рјешењем које доноси Коми-
сија за буџет, финансије и админи-
стративна питања Скупштине Кан-
тона за изабране званичнике и пр-
емијера Кантона. 

(4) Права из става (1) овог члана за ми-
нистре као носиоце извршних фу-
нкција и савјетнике, именована ли-
ца, правобраниоца и замјеника пра- 
вобраниоца се утврђују рјешењем 
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које доноси премијер Кантона. 

 
Члан 7. 

 
(1) Основица за обрачуна плате изаб-

раних званичника који професио-
нално обављају своју дужност у Ск-
упштини Кантона и плате носиоца 
извршних функција и савјетника, 
именованих лица, правобраниоца 
и замјеника правобраниоца утвр-
ђује се Законом о извршењу Буџета 
за сваку буџетску годину или Од-
луком о привременом финансира-
њу и примјењује се од 01.01. за сва-
ку наредну годину. 

(2) Основна плата изабраних званич-
ника који професионално обављају 
своју дужност у Скупштини Канто-
на и основна плата носиоца изврш-
них функција и савјетника, имено-
ваних лица, правобраниоца и зам-
јеника правобраниоца утврђује се 
множењем основице за обрачун 
плате из става (1) овог члана са кое-
фицијентом платног разреда за ра-
дно мјесто на којем изабрани зван-
ичници, носиоци извршних функ-
ција и савјетници, именована лица, 
правобранилац и замјеник право-
браниоца обављају своју дужност 
утврђеним Законом о платама и 
накнадама у органима власти Боса-
нско-подрињског кантона Горажде. 

(3) Основна плата из става (1) овог чла-
на се увећава се за 0,6% за сваку за-
почету годину стажа осигурања из-
абраних званичника, носиоца из-
вршних функција и савјетника, им-
енованих лица, правобраниоца и 
замјеника правобраниоца, а најви-
ше до 20%. 
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Члан 8. 
 
(1) Плате изабраних званичника  који 

професионално обављају своју ду-
жност у Скупштини Кантона и пл-
ате носиоца извршних функција и 
савјетника, именованих лица, пра-
вобраниоца и замјеника правобра-
ниоца   се утврђују рјешењем. 

(2) Рјешење из става (1) овог члана за 
изабране званичнике који профе-
сионално обављају своју дужност  и 
премијера Кнатона доноси Коми-
сија за буџет, финансије и админи-
стративна питања Скупштине Ка-
нтона у складу са Законом и овом 
Одлуком. 

(3) Рјешење из става (1) овог члана за 
министре као носиоце извршних 
функција и савјетнике, именована 
лица, правобраниоца и замјеника 
правобраниоца се утврђују рјеше-
њем које доноси Премијер Кантона 
у складу за Законом и овом Одлу-
ком. 

 
Члан 9. 

 
(1) Изабрани званичници који профе-

стионално обављају своју дужност 
у Скупштини Кантона и носиоци 
извршних функција и савјетници, 
именована лица, правобранилац и 
замјеник правобраниоца имају пр-
аво на годишњи одмор у трајању 
од најмање 25 радних дана, с тим 
да годишњи одмор укупно не мо-
же трајати дуже од 36 радних дана.  

(2) Дужина годишњег одмора одређу-
је се тако што се најмањој дужини 
годишњег одмора из става (1) овог 
члана додаје број дана по сљедећ-
им основама: 
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- по основу радног стажа,  
за сваке навршене три  
године ................................ 1 дан; 

- по основу сложености  
послова................................ 5 дана; 

 
По основу социјалних и здрав-

ствених увјета: 
 

a) родитељи или старатељи са 
дјететом до 7 година старости,  
за свако дијете                        1 дан; 

 

б)   самохрани родитељи или  
      старатељи са дјететом до  
      10 година старости, за свако  
      дијете.......................................... 2 дана; 
 

ц)   самохрани родитељи или  
       старатељи са хедикепираним 
       дјететом, за свако дијете....... 2 дана; 
 

д)   инвалиди преко 50%  
       инвалидности......................... 2 дана. 
 
(3) У годишњи одмор се не урачунава-

ју нерадни дани и државни праз-
ници. 

 
Члан 10. 

 
Изабрани званичници који про-

фесионално обављају своју дужност у 
Скупштини Кантона и носиоци изв-
ршних функција и савјетници, имено-
вана лица, правобранилац и замјеник 
правобраниоца, који у календарској 
години први пут заснивају радни одн-
ос, а немају навршених шест мјесеци 
непрекидног рада, имају право на два 
дана годишњег одмора за сваки нав-
ршени мјесец рада. 
 

Члан 11. 
 

Изабрани званичници који про- 
фесионално обављају своју дужност у 
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Скупштини Кантона и носиоци изв-
ршних функција и савјетници, имено-
вана лица, правобранилац и замјеник 
правобраниоца,  годишњи одмор могу 
користити у два дијела, с тим да се пр-
ви дио користи без прекида у трајању 
од најмање 12 радних дана, а други 
дио најкасније до истека шестог мјесе-
ца наредне године. 
 

Члан 12. 
 
(1) Право на кориштење, дужину и ра-

според кориштења годишњег од-
мора за изабране званичнике који 
професионално обављају своју ду-
жност у Скупштини Кантона, ут-
врђује рјешењем Комисија за буџ-
ет, финансије и администартивна 
питања Скупштине Кантона.  

(2) Право на кориштење, дужину и ра-
според кориштења годишњег од-
мора за министре, као носиоце из-
вршних функција и савјетнике, им-
енована лица, правобраниоца и за-
мјеника правобраниоца, утврђује 
премијер Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде према плану кори-
штења годишњих одмора, потреба-
ма органа и корисника, у складу са 
Законом и овом Одлуком.  

 
Члан 13. 

 
(1) Изабрани званичници који профе-

сионално обављају своју дужност у 
Скупштини Кантона и носиоци 
извршних функција и савјетници, 
именована лица, правобранилац и 
замјеник правобраниоца, имају пра-
во на одсуство са рада уз накнаду 
плате (плаћено одсуство) у трајању 
од највише 5 радних дана у току је- 
дне календарске године, у сљедећ- 
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им случајевима: 

 
- смрти или теже болести  

члана уже породице.........5 дана; 
- ступање у брак...................5 дана; 
- рођење дјетета...................5 дана; 
- добровољно давање крви,  

за свако давање..................3 дана; 
- селидба.................................1 дан; 
- у другим оправданим  

 случајевима........................1 дан. 
 
(2) Изабрани званичници који профе-

сионално обављају своју дужност у 
Скупштини Кантона и носиоци 
извршних функција и савјетници, 
именована лица, правобранилац и 
замјеник правобраниоца, имају пр-
аво на плаћено одсуство са рада у 
трајању од највише 5 радних дана 
за припремање и полагање струч-
ног испита или другог испита који 
представља увјет за обављање пос-
лова радног мјеста на којем обавља-
ју своју дужност. 

(3) Право на кориштење и дужину ко-
риштења плаћеног одсуства са 
рада за изабране званичнике који 
професионално обављају своју дуж-
ност у Скупштини Кантона и Пре-
мијера Кантона утврђјује рјешењем 
Комисија за буџет, финансије и ад-
министративна питања Скупштине 
Кантона. 

(4) Право на кориштење и дужину ко-
риштења плаћеног одсуства са ра-
да за носиоце извршних функција 
и савјетнике, именована лица, пра-
вобраниоца и замјеника правобра-
ниоца, утврђује премијер Босанско 
-подрињског кантона Горажде у ск-
ладу са овом Одлуком, а на основу 
захтјева корисника права. 
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Члан 14. 

 
(1) Изабрани званичници који профе-

сионално обављају своју дужност у 
Скупштини Кантона и носиоци 
извршних функција и савјетници, 
именована лица, правобранилац и 
замјеник правобраниоца, имају пр-
аво на неплаћено одсуство са рада 
у трајању од најдуже 30 радних да-
на у току једне календарске године, 
у сљедећим случајевима: 

 
- за припремање и полагање ис-

пита, 
- за судјеловање у стручним сем-

инарима, 
- за градњу или поправку куће 

или стана, 
- за његу члана породице, за уче-

шће на културним и спортским 
манифестацијама, 

- у другим оправданим случаје-
вима. 

 
(2) Право на кориштење и дужину ко-

риштења неплаћеног одсуства са 
рада за изабране званичнике који 
професионално обављају своју ду-
жност у Скупштини Кантона и пр-
емијера Кантона  утврђјује рјешењ-
ем Комисија за буџет, финансије и 
административна питања Скупшт-
ине Кантона. 

(3) Право на кориштење и дужину ко-
риштења неплаћеног одсуства са 
рада за министре, као носиоце изв-
ршних функција и савјетнике, име-
нована лица, правобраниоца и за-
мјеника правобраниоца утврђује 
премијер Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде у складу са овом 
Одлуком, а на основу захтјева ко-
рисника права. 
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Члан 15. 
 
(1) Изабрани званичници који профе-

сионално обављају своју дужност у 
Скупштини Кантона и носиоци из-
вршних функција и савјетници, 
именована лица, правобранилац и 
замјеник правобраниоца, имају пр-
аво на накнаде и друга материјал-
на права која немају карактер пла-
те и то: 

 

- дневнице за службена путова-
ња у иностранство, 

- дневнице за службена путова-
ња у земљи, 

- накнаду за превоз на посао и са 
посла, 

- накнаду за исхрану за вријеме 
рада, 

- регрес за годишњи одмор, 
- накнада за трошкове селидбе, 
- накнада за трошкове едукације, 
- накнаду за случај смрти, тешке 

болести или тешке инвалиднос-
ти, 

- отпремнину за одлазак у пензи-
ју, 

- осигурање од посљедица несре-
тног случаја или смрти, 

- право на употребу службеног 
аутомобила. 

 
(2) Осим права на накнаде и друга ма-

теријална права која немају карак-
тер плате из става (1) овог члана  
предсједавајући Скупштине и нос-
иоци извршних функција имају: 

 

- право на употребу службеног 
мобилног телефона, 

- право на репрезентацију. 
 

Члан 16. 
 
(1) Накнаде и друга материјална пра- 
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ва из члана 15. ове Одлуке за изаб-
ране званичнике који професиона-
лно обављају своју дужност у Ску-
пштини Кантона одобрава и утв-
рђује Комисија за буџет, финансије 
и административна питања Скуп-
штине Кантона или други орган 
или лице које за те послове овласти 
Комисија за буџет, финансије и ад-
министративна питања Скупшти-
не Кантона. 

(2) Накнаде и друга материјална пра-
ва из члана 15. ове Одлуке за носи-
оце извршних функција одобрава 
и утврђује премијер Кантона или 
друго лице које за те послове овлас-
ти Влада Кантона у складу са зако-
ном и овом Одлуком. 

 
Члан 17. 

 
(1) Изабрани званичници који  своју 

дужност не  обављају професиона-
лно у Скупштини Кантона имају 
право на накнаде и друга материја-
лна права која немају карактер пл-
ате и то: 

 
- дневнице за службена путова-

ња у иностранству, 
- дневнице за службена путова-

ња у земљи, 
- накнаде за превоз  за долазак на 

сједнице Скупштине Кантона, 
- накнаде за превоз за долазак на 

сједнице радних тијела Скупш-
тине Кантона, 

- накнаде за трошкове едукације. 
 
(2) Право на накнаде из става  (1) овог 

члана имају и чланови радних тије-
ла Скупштине Кантона, који нису 
из реда посланика и који су имено-
вани из реда стручних, научних и  
јавних радника. 
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(3) Права из ставова (1) и (2) овог чла-

на одобрава и утврђује Комисија за 
буџет, финансије и администрати-
вна питања Скупштине Кантона у 
складу са Законом и овом Одлуком. 

 
Члан 18. 

 
(1) Изабрани званичници, носиоци из-

вршних функција и савјетник, име-
новано лице, правобранилац и за-
мјеник правобраниоца Кантона, уп-
ућени на службено путовање имају 
право на накнаду трошкова днев-
нице, ноћења, превоза и осталих 
издатака насталих у вези са служ-
беним путовањем. 

(2) Службеним путовањем, у смислу 
овог Закона, сматра се обављање по-
слова изван сједишта институције у 
коме изабрани званичник, носилац 
извршне функције, савјетник и им-
еновано лице, правобранилац и за-
мјеник правобраниоца обавља сво-
ју функцију.  

 
Члан 19. 

 
(1) Под службеним путовањем сматра 

се путовање на подручју Босне и 
Херцеговине, као и путовање у ин-
остранство, на које се лице упућује 
да изврши одређени службени за-
датак (посао). 

(2) Под службеним путовањем на по-
дручју Босне и Херцеговине сматра 
се оно путовање када је лице упу-
ћено у мјесто ван подручја Босан-
ско-подрињског кантона Горажде, 
а путовање у иностранство подра-
зумијева путовање у мјесто ван Бо-
сне и Херцеговине. 

 
Члан 20. 

 
(1) Накнаде за службено путовање обу- 
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хватају накнаду за смјештај, исхра-
ну, превоз и друге трошкове. 

(2) Накнаде за службени пут у инос-
транство могу се обрачунати и ис-
платити само у случају да лице при-
ложи најмање један доказ да је слу-
жбено путовање у стварности обав-
љено (рачуни за хотел, рачун или 
карту за превоз, овјерену потврду о 
присуствовању или неки други до-
кумент са којим би се са сигурнош-
ћу могло утврдити да је службено 
путовање у стварности обављено). 

 
Члан 21. 

 
(1) Под дневницом се подразумијева 

накнада трошкова за исхрану на 
службеном путовању.  

(2) Дневница за службено путовање на 
подручју Босне и Херцеговине ут-
врђује се у висини од 25 КМ. 

(3) Висина дневнице за службено пу-
товање у иностранство за сваку ст-
рану државу појединачно је утврђена 
у прилогу Уредбе о накнадама тро-
шкова за службена путовања, коју 
је донијела Влада Кантона. 

 
Члан 22. 

 
(1) Једна дневница обрачунава се за 

свака 24 сата проведена на службе-
ном путовању. 

(2) За службено путовање које траје 
дуже од 12 сати, обрачунава се јед-
на дневница, а за службено путова-
ње које траје од 8 до 12 сати пола 
дневнице. 

(3) Ако је на службеном путовању оси-
гурана бесплатна исхрана, припа-
дајућа дневница се умањује за 30%. 

(4) Под осигураном бесплатном исх-
раном подразумијева се обезбјеђе-
на најмање три оброка у току дана. 
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(5) Лице које је упућено на службено 

путовање дужно је у извјештају о 
обављеном службеном путовању на-
вести да ли је и у којој мјери је истом 
била осигурана исхрана у случају 
да се са приложених рачуна исто 
не може са сигурношћу утврдити. 

 
Члан 23. 

 
(1) Дневнице за службена путовања у 

иностранство и дневнице за служ-
бена путовања на подручју Босне и 
Херцеговине обрачунавају се од вре-
мена поласка на службено путова-
ње до времена повратка са службе-
ног путовања, примјењујући виси-
ну дневнице прописану за државу 
у коју је лице упућено на службени 
пут. 

(2) У случају да је лице које је  упућено 
на службени пут у двије или више 
држава, збир дневница за сваку др-
жаву утврђује се пропорционално 
учешћу трајања службеног пута у 
тој држави са укупним трајањем 
службеног путовања. 

(3) За службена путовања из става (2) 
овог члана, лице које је упућено на 
службени пут дужно је у извјештају 
са обављеног пута евидентирати 
трајање службеног путовања које 
се односи на сваку државу у коју је 
упућен, гдје се као вријеме поласка 
на службено путовање за другу  др-
жаву и сваку наредну државу узи-
ма вријеме када је започео путова-
ње из државе гдје је претходно за-
вршен дио службеног путовања. 

 
Члан 24. 

 
(1) Накада за ноћење (смјештај) обра-

чунава се у висини приложеног хо- 
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телског рачуна и то највише до из-
носа за хотеле категорије 4 звјез-
дице. 

(2) Ако у мјесту службеног путовања 
нема хотелског смјештаја или ако 
се он не користи, припадајућа дне-
вница се увећава за 70% и то само у 
случају да лице нема мјесто преби-
валишта или боравишта удаљено 
мање од 30 км од мјеста на које је 
упућен на  службени пут. 

 
Члан 25. 

 
Под службеним путовањем у 

земљи се подразумијева путовање у 
Босни и Херцеговини, ван подручја 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де, ако је то путовање извршено на ос-
нову налога за службено путовање и 
ради вршења одређених службених 
послова. 
 

Члан 26. 
 

Накнада за трошкове превоза на 
службеном путовању обрачунава се у 
висини стварно плаћене карте уз при-
ложени рачун за превоз. 
 

Члан 27. 
 
(1) Лицу које за потребе службеног пу-

товања користи путнички аутомо-
бил у личном власништву припада 
накнада у висини 15% цијене лит-
ре горива на територији Босне и 
Херцеговине, по пређеном киломе-
тру на одобреној релацији. 

(2) Исплата накнаде из става (1) овог 
члана представља накнаду трош-
кова за гориво и амортизацију ау-
томобила и иста не искључује тро-
шкове настале по основу плаћене  
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цестарине, путарине, мостарине, 
накнаде за кориштење тунела, пар-
кинга и других трошкова насталих 
у вези са превозом на службеном 
путовању. 

(3) Код обрачуна накнаде за кориште-
ње личног путничког аутомобила 
исти се врши на начин да се обра-
чуна најкраћа удаљеност коју изаб-
рани званичник мора прећи прево-
зним средством, а која се може ут-
врдити (измјерити) на географској 
карти намијењеној возачима и она 
је мјеродавна приликом одређива-
ња стварне удаљености службеног 
путовања. 

 
Члан 28. 

 
(1) Под осталим накнадама за издатке 

који настану у вези са службеним 
путовањем у иностранство и на по-
дручју Босне и Херцеговине подра-
зумијевају се издаци који настану у 
сврху обављања службеног путова-
ња. 

(2) Издаци из става (1) овог члана об-
рачунавају се према приложеном 
рачуну. 

 
Члан 29. 

 
(1) Свако службено путовање у земљи 

и иностранству врше се на основу 
налога за службено путовање. 

(2) Путни налог за службено путовање 
обавезно садржи: назив институци-
је која издаје налог за службени пут 
и на чији терет иду трошкови пу-
товања, број путног налога, датум 
издавања, правни основ, име и пре-
зиме изабраног званичника, мјесто 
у које изабрани званичник путује, 
сврху путовања, вријеме трајања пу- 
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товања, висину одобрених трошко-
ва за ноћење, податке о превозном 
средству којим се путује, потпис ов-
лаштеног лица и печат. 

(3) Налог за службено путовање носи-
оцу законодавне власти издаје сек-
ретар Скупштине Кантона на ос-
нову одлуке о одобрењу службеног 
путовања коју доноси Комисија за 
буџет, финансије и администрати-
вна питања Скупштине Кантона. 

(4) Налог за службено путовање пре-
мијеру Кантона издаје секретар Вла-
де Кантона, на основу одлуке о од-
обрењу службеног путовања коју 
доноси премијер Кантона. 

(5) Налог за службено путовање секре-
тару Скупштине издаје предсједа-
вајући Скупштине на основу одлу-
ке одобрењу службеног путовања 
коју доноси Комисија за буџет, фи-
нансије и административна пита-
ња Скупштине Кантона. 

(6) Налог за службено путовање пра-
вобраниоцу издаје премијер Кан-
тона на основу одлуке о одобрењу 
службеног путовања коју доноси 
премијер Кантона, а налог за служ-
бено путовање замјенику правобра-
ниоца издаје правобранилац на ос-
нову одлуке коју доноси Кантонал-
но правобранилаштво. 

 
Члан 30. 

 
На основу налога за службено 

путовање може се исплатити аконта-
ција у висини процијењених трошкова 
за предвиђено службено путовање и то 
искључиво у националној валути Бос-
не и Херцеговине. 
 

Члан 31. 
 
(1) Налог за службено путовање не мо- 
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же се издати лицу које раније обав-
љено службено путовање није оп-
равдало у року од 5 дана од када је 
службено путовање извршено. 

(2) Лице које није оправдало путни на-
лог дужно је вратити аконтацију у 
цјелости. 

(3) У случају да у року од 5 дана од да-
на када је службено путовање завр-
шено није оправдан путни налог 
или није у складу са ставом (2) овог 
члана, враћена аконтација, наплата 
тих трошкова врши се по поступку 
који је законом предвиђен за нак-
наду материјалне штете. 

 
Члан 32. 

 
(1) Лице којем је издат налог за служ-

бено путовање дужно је у року од 5 
дана од када је службено путовање 
завршено поднијети извјештај са 
обављеног службеног пута, заједно 
са путним налогом и доказима о 
износима плаћеним за све трошко-
ве који се правдају. 

(2) Извјештај са обављеног службеног 
пута обавезно садржи име и прези-
ме, број и датум путног налога кој-
им је одобрено службено путовање, 
датум и вријеме поласка на служ-
бени пут, датум и вријеме повратка 
са службеног путовања, датум и 
вријеме почетка службеног задатка 
(посла) који је обавио за сваку др-
жаву у коју је упућен, датум и ври-
јеме завршетка службеног задатка 
(посла) који је обавио за сваку држ-
аву у коју је упућен, кратак опис за-
датка (посла) који је обавио на слу-
жбеном путу, изјаву да ли је била 
осигурана исхрана на службеном 
путу (три оброка), те спецификац-
ију насталих трошкова која садржи  
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назив, врсту и износ трошкова нас-
талих у сврху службеног путовања 
за које се прилажу рачуни. 

(3) Обрачун трошкова службеног пу-
товања врши се на основу одобре-
ног извјештаја са обављеног служ-
беног путовања и у складу са изда-
тим путним налогом.  

 
Члан 33. 

 
(1) Изабраним званичницима који про-

фесионално обављају своју дужно-
ст у Скупштини Кантона, носио-
цима извршних функција и савјет-
ницима, именованим лицима, пра-
вобраниоцу и замјенику правобра-
ниоца, којим није организован пре-
воз на посао и са посла, а чије је мј-
есто становања од мјеста рада уда-
љено најмање два километра, при-
пада накнада за трошкове превоза 
у висини од 50% мјесечне карте гра-
дског, приградског, односно међу-
градског саобраћаја. 

(2) Права на накнаду из става (1) овог 
члана имају изабрани званичници 
који професионално обављају своју 
дужност у Скупштини Кантона, 
носиоци извршних функција и са-
вјетници, именована лица, право-
бранилац и замјеник правобранио-
ца, чије је мјесто становања изван 
подручја Кантона, уколико је њи-
хово мјесто становања удаљено од 
мјеста рада највише 70 километара. 

(3) Право на накнаду из ставова (1) и 
(2) овог члана остварује се на осно-
ву писаног захтјева и приложеног 
доказа о мјесту становања корисни-
ка права. 

(4) Накнаде за превоз на посао и са по-
сла изабраним званичницима Ску-
пштине Кантона одобрава и утвр- 
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ђује Комисија за буџет, финансије 
и административна питања Скуп-
штине Кантона у складу са Закон-
ом и овом Одлуком. 

(5) Накнаде за превоз на посао и са по-
сла  носиоцима извршних функци-
ја и савјетницима, именованим ли-
цима, правобраниоцу и замјенику 
правобраниоца, одобрава и утвр-
ђује премијер Кантона или друго 
лице које за те послове овласти Вл-
ада Кантона у складу са Законом и 
овом Одлуком. 

 
Члан 34. 

 
(1) Изабраним званичницима који про-

фесионално обављају своју дужно-
ст у Скупштини Кантона и носио-
цима извршних функција и савјет-
ницима, именованим лицима, пра-
вобраниоцу и замјенику правобра-
ниоца, припада накнада за исхра-
ну за вријеме рада (топли оброк), за 
дане присуства на послу, у износу 
који утврди Влада Босанско-подри-
њског кантона Горажде. 

(2) Право на накнаду из става (1) овог 
члана не остварује се у случају од-
суствовања са посла по било којем 
основу. 

 
Члан 35. 

 
Изабраним званичницима који 

професионално обављају своју дужно-
ст у Скупштини Кантона и  носиоци-
ма извршних функција и савјетници-
ма, именованим лицима, правобрани-
оцу и замјенику правобраниоца, при-
пада накнада плате за кориштење го-
дишњег одмора (регрес) у износу од 
најмање 50% просјечне нето плате свих 
упосленика остварене код свих корис- 
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ника Буџета Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде у мјесецу који претхо-
ди исплати регреса. 
 

Члан 36. 
 
(1) Изабрани званичници који профе-

сионално обављају своју дужност у 
Скупштини Кантона и носиоци из-
вршних функција и савјетници, 
именована лица, правобранилац и 
замјеник правобраниоца, имају пра-
во на накнаду трошкова селидбе, 
превоза кућних ствари из мјеста 
становања сталног пребивалишта 
њихове породице у мјесто сједишта 
органа у којем раде, а по престанку 
те потребе до мјеста њиховог стал-
ног боравка, уколико је промјена 
пребивалишта изазвана потребом 
обављања радних задатака из њи-
хове надлежности. 

(2) Трошкови селидбе одобравају се у 
висини стварних трошкова, а исп-
лаћују се на основу захтјева корис-
ника из става (1) овог члана, уз при-
ложени рачун или фактуру о пла-
ћеним трошковима селидбе. 

 
Члан 37. 

 
(1) Изабрани званичници, носиоци из-

вршних функција и савјетници, 
именована лица, правобранилац и 
замјеник правобраниоца и чланови 
радних тијела Скупштине Канто-
на имају право на накнаду дијела 
трошкова едукације, стручног об-
разовања и усавршавања, ако је ис-
то везано за извршавање послова 
радног мјеста на којем обављају св-
оју дужност. 

(2) Накнада трошкова из става (1) овог 
члана се исплаћује на основу захт- 
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јева корисника из става (1) овог чл-
ана, уз приложени рачун или фак-
туру о плаћеним трошковима еду-
кације, стручног образовања и уса-
вршавања. 

 
Члан 38. 

 
(1) Изабрани званичници и носиоци 

извршних функција и савјетници, 
именована лица, правобранилац и 
замјеник правобраниоца, и члано-
ви радних тијела Скупштине Кант-
она имају право накнаде трошкова 
учешћа на семинарима везаним за 
послове њиховог радног мјеста, као 
и набавке стручне литературе и 
публикације која се односи на пос-
лове њиховог радног мјеста. 

(2) Накнада трошкова из става (1) овог 
члана се исплаћује на основу захт-
јева корисника из става (1) овог чл-
ана, уз приложени рачун или фа-
ктуру о плаћеним трошковима уч-
ешћа на семинарима. 

 
Члан 39. 

 
(1) У случају смрти изабраног званич-

ника који професионално обавља 
своју дужност у Скупштини Канто-
на, носиоца извршних функција и 
савјетника, именованог лица, пра-
вобраниоца и замјеника правобра-
ниоца, исплаћују се трошкови сах-
ране члановима његове уже поро-
дице у висини од три просјечне не-
то плате исплаћене у Федерацији 
Босне и Херцеговине према задњем 
обајављеном статистичком подат-
ку. 

(2) Чланом уже породице у смислу 
става (1) ове Одлуке сматрају се: 
брачни и ванбрачни друг, ако жи- 
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ве у заједничком домаћинству, ди-
јете (брачно, ванбрачно усвојено, 
пасторче и дијете без родитеља узе-
то на издржавање до 18 година, од-
носно до 26 година старости, ако се 
налазе на редовном школовању и 
нису у радном односу, а дјеца нес-
пособна за рад без обзира на старо-
сну доб), родитељи (отац, мајка, оч-
ух, маћеха и усвојитељи), браћа и 
сестре без родитеља до 18, односно 
26 година старости, ако се налазе 
на редовном школовању и немају 
других прихода, већ их корисник 
накнаде стварно издржава или је 
обавеза њиховог издржавања зако-
ном утврђена, а ако су неспособни 
за рад, без обзира на старосну доб, 
под увјетом да с њима живе у заје-
дничком домаћинству и унучад ако 
немају родитеља и живе у заједни-
чком домаћинству са изабраним 
званичником, носиоцем извршних 
функција и савјетника, именован-
их лица, правобраниоца и замјени-
ка правобраниоца.  

(3) Накнада из става (1) овог члана ис-
плаћује се и у случају смрти уже 
породице изабраног званичника ко-
ји професионално обавља своју ду-
жност у Скупштини Кантона, нос-
иоца извршних функција и савјет-
ника, именованог лица, правобра-
ниоца и замјеника правобраниоца.   

 
Члан 40. 

 
(1) У случају тешке болести или тешке 

инвалидности изабраног званич-
ника који професионално обавља 
своју дужност у Скупштини Кан-
тона, носиоца извршних функција 
и савјетника, именованих лица, 
правобраниоца и замјеника право- 
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браниоца, једанпут годишње ће се 
исплатити једнократна новчана по-
моћ у висини до његове три плате 
остварене у три посљедња мјесеца 
или три просјечне плате исплаћене 
у Федерацији Босне и Херцеговине 
за последња три мјесеца према по-
дацима Федералног завода за ста-
тистику, ако је за корисника пово-
љније. 

(2) У складу са расположивим буџет-
ским средствима, изабраном звани-
чнику који професионално обавља 
своју дужност у Скупштини Канто-
на, носиоцу извршних функција и 
савјетнику, именованом лицу, пра-
вобраниоцу и замјенику правобра-
ниоца, може се исплатити дио или 
укупни износ трошкова лијечења 
тешке болести или тешке инвалид-
ности у здравственој установи. 

(3) Под тешком болешћу у смислу ст-
ава (1) овог члана, сматра се: акутна 
туберкулоза, малигна обољења, ен-
демска нефропатија, хируршка ин-
тервенција захвата на срцу и мозгу, 
све врсте дегенеративних обољења 
централног нервног система (срча-
ни и мождани), обољење мишићн-
ог система, парализа и друге тешке 
болести одређене опћим актом Фе-
дералног министарства здравства, 
као и тешке тјелесне повреде. 

(4) Болест се доказује на основу дија-
гнозе, односно потврде издате од 
стране здравствене установе у којој 
мора бити изричито наведено и 
када је болест настала. 

(5) Право на једнократну новчану по-
моћ из става (1) овог члана, по ос-
нову тешке инвалидности оствару-
је се за утврђени степен инвалид-
ности од најмање 60%. 
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(6) Једнократна новчана помоћ се одо-
брава на основу захтјева корисника 
из става (1) овог члана и приложе-
них рачуна или фактура надлеж-
ног органа или здравствене устано-
ве. 

(7) Једнократна новчана помоћ може 
се исплатити и у случају операција 
код болести која није обухваћена у 
ставу (2) овог члана, уколико је 
таква операција неопходна ради 
спречавања тешке болести или 
инвалидности. 

 
Члан 41. 

 
За вријеме привремене сприје-

чености за рад због болести, изабрани 
званичници који професионално об-
вљају своју дужност у Скупштини Ка-
нтона и носиоци извршних функција 
и савјетници, именована лица, право-
бранилац и замјеник правобраниоца, 
имају право на накнаду плате у складу 
са законом. 
 

Члан 42. 
 

Изабрани званичници који про-
фесионално обављају своју дужност у 
Скупштини Кантона и носиоци изв-
ршних функција и савјетници, имено-
вана лица, правобранилац и замјеник 
правобраниоца,  којим престане радни 
однос због одласка у пензију имају пр-
аво на опремнину у износу од пет ње-
гових плата исплаћених у претходних 
пет мјесеци или пет просјечних мјесеч-
них плата исплаћених у Федерацији 
Босне и Херцеговине према послед-
њем објављеном податку Федералног 
завода за статистику, ако је то за кори-
сника повољније. 
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Члан 43. 
 
(1) Изабрани званичници који профе-

сионално обављају своју дужност у 
Скупштини Кантона и носиоци 
извршних функција и савјетници, 
именована лица, правобранилац и 
замјеник правобраниоца, имају пр-
аво на осигурање од посљедица не-
сретног случаја са укључењем ри-
зика од природне смрти за вријеме 
обављања послова на радном мјес-
ту на којим обављају своју дужност. 

(2) Висина осигурања из става (1) овог 
члана одређује се према полици ос-
игурања од посљедица несретног 
случаја, односно полици осигура-
ња од ризика од природне смрти. 

(3) Уговор о осигурању са осигуравају-
ћим друштвом закључује Влада Ка-
нтона за све изабране званичнике 
који професионално обављају своју 
дужност у у Скупштини Кантона и 
носиоце извршних функција и сав-
јетника, именованих лица, право-
браниоца и замјеника правобрани-
оца. 

 
Члан 44. 

 
Накнада за превоз за долазак на 

сједнице Скупштине Кантона, сједни-
це радних тијела Скупштине Кантона 
или друге сједнице на позив Скупш-
тине Кантона за изабране званичнике 
који своју дужност не обављају профе-
сионално и чланове радних тијела Ск-
упштине Кантона који нису из реда 
посланика одобрава се и утврђује на 
начин да се надокнађују трошкови у 
висини од 20% од цијене једне литре 
бензина (супер) по пређеном киломе-
тру, а на основу захтјева корисника 
права. 

Број 2 – страна 279 
 

 
Члан 45. 

 
(1) Предсједавајући Скупштине, прем-

ијер Кантона и министри као но-
сиоци извршних функција имају 
право на употребу службеног моб-
илног телефона у мјесечним изно-
сима: 

 
предсједавајући  
Скупштине ....................... до 150 КМ 
премијер Кантона ........... до 200 КМ 
министри у Влади  
Кантона ............................. до 150 КМ 

 
с тим да укупни трошкови по овом 
основу не прелазе износ који је два-
наест пута већи од мјесечног изно-
са предвиђеног овим ставом по ко-
риснику за ту намјену. 

 
(2) У случају прекорачења износа из 

става (1) овог члана на име употре-
бе службеног мобилног телефона 
за предсједавајућег Скупштине Ка-
нтона, премијера Кантона и мини-
стре у Влади Кантона, сагласност 
за одобравање плаћања прекораче-
ња насталих трошкова даје Коми-
сија за буџет, финансије и админи-
стративна питања на основу захт-
јева и образложења корисника, а 
уколико Комисија не да сагласност, 
плаћање прекорачења сноси кори-
сник права.  

 
Члан 46. 

 
(1) Предсједавајући Скупштине, прем-

ијер Кантона и министри као носи-
оци извршних функција имају пра-
во на репрезентацију у мјесечним 
износима: 
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предсједавајући  
Скупштине ....................... до 350 КМ 
премијер Кантона ..........  до 350 КМ 
министри у Влади  
Кантона ............................. до 250 КМ 

 
(2) У случају прекорачења износа из 

става (1) овог члана на име репре-
зентације за предсједавајућег Скуп-
штине Кантона, премијера Канто-
на и министре у Влади Кантона, 
сагласност за одобравање плаћања 
тог прекорачења даје Комисија за 
буџет, финансије и администрати-
вна питања Скупштине Кантона, 
на основу захтјева и образложења 
корисника, а уколико Комисија не 
да сагласност, плаћање прекораче-
ња сноси корисник права.  

(3) Под трошковима репрезентације 
подразумијевају се трошкови угос-
титељских услуга, поклони и суве-
нири. 

(4) По потреби обиљежавања државн-
их празника, значајних датума у 
Босанско-подрињском кантону Го-
ражде и посјета значајних делега-
ција, која изискују већа финансиј-
ска средства, износ средстава за ре-
презентацију одобрава Влада Кан-
тона посебном одлуком. 

 
Члан 47. 

 
На накнаде и друга материјал-

на права која немају карактер плате, а 
која нису уређена овом Одлуком, за 
изабране званичнике, носиоце изврш-
них функција и савјетнике, именована 
лица, правобраниоца и замјеника пра-
вобраниоца, примјењују се прописи 
којима се уређују накнаде и друга ма-
теријална права која немају карактер 
плате за упосленике у органима упра- 
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ве Босанско-подрињског кантона Гора-
жде, опћи прописи о раду, колективни 
уговори и други прописи који регу-
лишу та права. 
 

Члан 48. 
 
(1) Накнаде и друга материјална пра-

ва која немају карактер плате из ове 
Одлуке остварују се подношењем 
рјешења. 

(2) Рјешења из става (1) овог члана за 
изабране званичнике, чланове ра-
дних тијела Скупштине Кантона 
доноси Комисија за буџет, финан-
сије и административна питања, а 
за носиоце извршних функција и 
савјетнике, именована лица, право-
браниоца и замјеника правобрани-
оца премијер Кантона. 

(3) На рјешење из става (2) овог члана 
може се изјавити приговор Коми-
сији за буџет, финансије и админи-
стративна питања Скупштине Кан-
тона и премијеру Кантона у року 
од осам дана, а на рјешење донесе-
но по приговору може се изјавити 
жалба Скупштини Кантона у року 
од осам дана. 

 
Члан 49. 

 
Даном ступања на снагу ове Од-

луке престаје да важи Одлука о усло-
вима и начину остваривања права из 
Закона о накнадама плата посланика и 
платама функционера које бира, име-
нује или чији избор и именовање пот-
врђује Скупштина Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде, број: 01-02-218/ 
08 од 14. марта 2008. године, број: 01-02 
-457/08 од 28. маја 2008.године, број 01-
02-390/14 од 20. маја 2014. године, број: 
01-02-507/17 од 9 јуна 2017. године,  бр- 
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ој: 01-02-250/20 од 04. маја 2020. године 
и број:01-02-657/20 од 05. октобра 2020. 
године. 
 

Члан 50. 
 

Ова Одлука ступа на снагу дан-
ом доношења, накнадно ће да се обја-
ви у „Службеним новинама Босанско-
подрињског кантона Горажде“, а при-
мјењиваће се од 01. јануара 2022. годи-
не. 
 
Број:01-02-75/22          П Р Е Д С Ј Е Д Н И К  
04.02.2022.године               КОМИСИЈЕ                                                                       
     Г о р а ж д е              Синан Лигата,с.р. 
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На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде („Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде”, број: 
08/15) и члана 47. Закона о извршењу 
Буџета Босанско-подрињског кантона 
Горажде („Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде”, број: 
12/21), Влада Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде, на 119. редовној сјед-
ници, одржаној дана 21.01.2022. годи-
не, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности на  

Програм утрошка средстава  
из Буџета Министарства за 

социјалну политику, здравство, 
расељена лица и избјеглице 

Босанско-подрињског кантона 
Горажде за 2022. годину  

са економског кода 614200 (ЈАМ 003)  
–Текући трансфери појединцима 

 - Здравствено осигурање 
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Члан 1. 

 
 Овом Одлуком Влада Босанско- 
подрињског кантона Горажде даје саг-
ласност на Програм утрошка средста-
ва из Буџета Министарства за социјал-
ну политику, здравство, расељена ли-
ца и избјеглице Босанско-подрињског 
кантона Горажде за 2022. годину са 
економског кода  614200 (ЈАМ 003) –
Текући трансфери појединцима - 
Здравствено осигурање у износу  од  
30.000 КМ. 
 

Члан 2. 
 
 Програм утрошка из члана 1. 
Одлуке саставни је дио ове Одлуке. 
 

Члан 3. 
 
 За реализацију ове Одлуке за-
дужују се Министарство за социјалну 
политику, здравство, расељена лица и 
избјеглице и Министарство за фина-
нсије Босанско-подрињског кантона 
Горажде. 
 

Члан 4. 
 
 Ова Одлука ступа на снагу дан-
ом објављивања на службеној огласној 
табли Кантона, а накнадно ће да се об-
јави у „Службеним новинама Босан-
ско-подрињског кантона Горажде“. 
 
Број:03–11-66/22                    П Р Е М И Ј Е Р 
21.01.2022. године                Аида Обућа,с.р. 
     Г о р а ж д е 

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

88а) 
 

На основу члана 47. Закона о 
извршењу Буџета Босанско-подрињск-
ог кантона Горажде за 2022. годину 
(„Службене новине Босанско-подрињ- 
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ског кантона Горажде”,  број: 12/21) 
Министарство за социјалну политику, 
здравство, расељена лица и избјеглице 
у т в р ђ у ј е: 
 
 

П Р О Г Р А М 
утрошка средстава Министарства  
за социјалну политику, здравство, 

расељена лица и избјеглице 
Босанско-подрињског кантона 

Горажде са економског кода 614200 
(ЈАМ 003) – Текући трансфери 

појединцима - Здравствено 
осигурање за 2022. годину 

 
 
1. НАЗИВ ПРОГРАМА 
 
Назив Програма је „Програм утрошка 
средстава Министарства за социјалну 
политику,  здравство, расељена лица и 
избјеглице са економског кода 614200 
(ЈАМ 003) – Текући  трансфери поједи-
нцима - Здравствено осигурање за 
2022. годину. 
 
 
ПОДАЦИ О ПРОГРАМУ 
 
Период реализације Програма: 
 01.01.2022 – 31.12.2022.године 
 
Буџетска позиција: 
         Текући трансфери појединцима 
 
Економски код:           614200 
 
Укупна вриједност Програма: 
                                                 30.000,00 КМ 
 
Одговорно лице:   Ениз Халиловић 
 
Позиција одговорног лица: Министар 
 
Контакт лице за Програм:            
                                               Таја Неворић 
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Контакт-телефон:  038 228 439 
 
Контакт е-маил:   minsoc@bpkg.gov.ba 
 
Интернет:  www.bpkg.gov.ba 
 
 
САГЛАСНОСТ НА ПРОГРАМ 
 

Сагласност на овај Програм, у 
складу са чланом 47. Закона о изврше-
њу Буџета Босанско-подрињског кан-
тона Горажде за 2022. годину („Служ-
бене новине Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде“, број: 12/21) дала је 
Влада Босанско-подрињског кантона 
Горажде  Одлуком број: 03-11-66/22 од 
21.01.2022.године. 
 
 
2. СВРХА И ОПИС ПРОГРАМА 
 
2.1. Сврха Програма  
  

Сврха Програма утрошка сред-
става Министарства за социјалну по-
литику, здравство, расељена лица и 
избјеглице са економског кода 614200 
(ЈАМ 003) – Текући трансфери поједи-
нцима - Здравствено осигурање јесте 
обезбјеђивање здравственог осигура-
ња: 
 

- дјеци предшколског узраста и 
старијим лицима преко 65 годи-
на живота, а у складу са Зако-
ном о здравственом осигурању 
(измјене и допуне Закона - 
“Службене новине ФБиХ“, број: 
70/08), 

- расељеним лицима и повратни-
цима у складу са Законом о ра-
сељеним лицима и повратни-
цима у ФБиХ („Службене но-
вине ФБиХ“, број: 15/05) и  

- лицима предвиђеним Законом  

mailto:minsoc@bpkg.gov.ba
http://www.bpkg.gov.ba/
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о правима лица која се из Боса-
нско-подрињског кантона Гора-
жде враћају у мјеста пријерат-
ног пребивалишта („Службене 
новине Босанско-подрињског 
кантона Горажде“, број: 13/15 и 
06/16). 

 
2.2. Опис Програма 
  
 Овима се Програмом дефини-
шу сви кључни елементи реализације 
буџетских средстава са економског ко-
да 614200 (ЈАМ 003) - Текући трансфе-
ри појединцима - Здравствено  осигу-
рање за 2022. годину, као што су оп-
шти и посебни циљеви Програма, 
критерији за расподјелу  средстава, по-
требна средства за имплементацију 
појединих компоненти Програма, ко-
рисници  средстава из Програма, број 
радника који ће бити анганижовани 
на његовој имплементацији, процјена 
резултата који ће се остварити Прог-
рамом те процјена непредвиђених рас-
хода и  издатака у оквиру Програма. 
 
 
3. ОПШТИ И ПОСЕБНИ ЦИЉЕВИ 

ПРОГРАМА 
 
3.1.  Општи/основни циљ Програма 
 
 У Програму рада Министарст-
ва за 2022. годину дефинисан је прио-
ритетни циљ у области обезбјеђења зд-
равственог осигурања дјеци предшко-
лског узраста и старијим лицима пре-
ко 65 година живота, расељеним лици-
ма и повратницима у Босанско-под-
рињски кантон, као и повратницима у 
сусједне  општине  Републике Српске. 
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4. ПОТРЕБНА СРЕДСТВА  

ЗА ПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА 
 
 Средства потребна за провође-
ње Програма утрошка стедстава Ми-
нистарства за социјалну политику, зд-
равство, расељена лица и избјеглице, 
са економског кода 614200 (ЈАМ 003) –  
Текући трансфери појединцима - 
Здравствено осигурање, износе укупно 
30.000,00 КМ 
 

Укупно планирани износ сред-
става по Програму: 30.000,00 КМ. 
 
 
5. КРИТЕРИЈИ ЗА РАСПОДЈЕЛУ 

СРЕДСТАВА 
 
 Критерији за расподјелу сред-
става се односе на обезбјеђивање здра-
вственог осигурања за дјецу по рођењу 
до поласка у основну школу, те лица 
након навршених 65 година, а у  скла-
ду са чланом 2. Закона о измјенама и 
допунама Закона о здравственом оси-
гурању  („Службене новине ФБиХ“, 
број:70/08) гдје је дефинисано да могу 
остварити право на здравствену заш-
титу путем Министарства за социјалну 
политику, здравство, расељена лица и  
избјеглице Босанско-подрињског кан-
тона Горажде. 
  

Сходно Закону о правима лица 
која се враћају из Босанско-подрињск-
ог кантона Горажде у мјеста пријерат-
ног пребивалишта (члан 2. став 1, чла-
нови 6. и 7.) („Службене новине Босан-
ско-подрињског кантона Горажде“, бр-
ој: 13/15 и   06/16), лица која се враћају 
из Босанско-подрињског кантона Гор- 
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ажде у мјеста пријератног пребивали-
шта имају право на здравствену заш-
титу обухваћену обавезним здравстве-
ним осигурањем које подразумијева: 

- осигурање здравственог станда-
рда под једнаким условима за 
осигурана лица у задовољавању 
потреба у примарној, специја-
листичко -консултативној здра-
вственој заштити с одговарају-
ћом медицинском документа-
цијом. 

 
А)  Критерији за остваривање права  

на здравствену заштиту дјеци од 
рођења до поласка у основну 
школу: 

 
- доказ о датуму рођења дјетета; 
- доказ да се осигураник води на 

евиденцији незапослених; 
- доказ да није активни осигура-

ник ПИО; 
- доказ да није корисник здрав-

ственог осигурања по било ком 
основу (Центар за социјални рад); 

- увјерење о пребивалишту под-
носиоца захтјева. 

 
Б)  Критерији за остваривање права  

на здравствену заштиту лица на-
кон навршених 65 година живота, 
а која нису осигурана по другом 
основу: 

 
- доказ да није пензионер и да се 

не налази на евиденцији актив-
них осигураника; 

- доказ да није остварио право на 
здравствену заштиту по основу 
БИЗ-а; 

- доказ да није корисник здрав-
ственог осигурања по било ком 
основу (Центар за социјални рад); 

- доказ о мјесту пребивалишта; 
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За чланове породице ако их 
осигураник издржава: 

- доказ о закљученом браку, а за 
дјецу доказ о датуму рођења; 

- доказ за дјецу старију од 15 год-
ина да су на редовном школо-
вању; 

- доказ да супружник није на ев-
иденцији активних осигурани-
ка у ПИО-у; 

- доказ да је супружник незапос-
лено лице; 

- доказ да супружник не оствару-
је права по закону социјалне за-
штите; 

- доказ о супружниковом мјесту 
пребивалишта. 

 
Ц)  Критерији за остваривање права  

на здравствену заштиту лица која 
су се вратила из Босанско-подри-
њског кантона у мјеста пријерат-
ног пребивалишта, а нису осигу-
рана по другом основу: 
 

- доказ да је повратник имао ста-
тус расељеног лица,  

- ЦИПС о пребивалишту или ов-
јерена фотокопија личне карте 
издата у општини повратка у 
РС за све пунољетне чланове 
домаћинства;  

- доказ да није у мјесту пребива-
лишта остварио право на здра-
вствену заштиту; 

- доказ о датуму рођења (за дје-
цу); 

- Извод из матичне књиге вјенча-
них; 

- доказ да супружник има прија-
вљено мјесто пребивалишта у 
мјесту повратка; 

- доказ да супружник није оства-
рио право на здравствену заш-
титу у мјесту повратка. 
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Средства из овог Програма реа-
лизираће се путем јавног позива у ск-
ладу са чланом 51. Закона о извршењу 
Буџета Босанско-подрињског кантона 
Горажде („Службене  новине Босанско 
-подрињског кантона Горажде“, број: 
12/21) и исти ће због специфичности 
бити  отворен током цијеле године. 
 
 
6. КОРИСНИЦИ СРЕДСТАВА 
  
 Министарство за социјалну по-
литику, здравство, расељена лица и 
избјеглице је као кориснике средстава 
са буџетског кода 614200 (ЈАМ 003) – Те-
кући трансфери појединцима – Здра-
вствено осигурање, дефинисало сље-
деће категорије директних корисника 
Програма: 
 

• Лица која имају статус расеље-
них лица и повратника, 

• Дјеца од рођења до поласка у 
основну школу,  

• Лица након навршених 65 год-
ина живота и 

• Лица на која се односи Закон о 
правима лица која се из Босан-
ско-подрињског кантона Гора-
жде враћају у мјеста пријерат-
ног пребивалишта, а која нису 
осигурана по другом основу.  

 
 Директни корисници средстава 
ће бити одређени током процеса им-
плементације Програма, у складу са 
критеријима предвиђеним у Програму. 
 
 
7. ПОТРЕБАН БРОЈ РАДНИКА  

ЗА ПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА  
И МОНИТОРИНГ 

 
 За провођење Програма су над- 
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лежни запослени у Министарству за 
социјалну политику, здравство, расе-
љена лица и избјеглице и Програм не 
захтијева ангажовање додатних радни-
ка на провођењу Програма. 
  
 
8. ПРОЦЈЕНА РЕЗУЛТАТА 
 
 Рализацијом Програма се оче-
кује обезбјеђење директне подршке за 
око 30 породица Босанско-подрињског 
кантона и сусједних општина РС-а, уг-
лавном породица које немају обезбије-
ђено здравствено осигурање ни по ком 
основу или због регистрације у мјесту 
повратка нису у могућности да обез-
биједе здравствену заштиту на просто-
ру Босанско-подрињског кантона Го-
ражде. 
 
 Мјерење резултата активности, 
које ће се током 2022.године финанси-
рати из Програма утрошка средстава, 
ће се вршити на основу резултата мо-
ниторинга процеса имплементације и 
остваривања планираних резултата. 
 
 Процјену остваривања резулта-
та Програма периодично ће обављати 
Министарство за социјалну политику, 
здравство, расељена лица и избјеглице 
у складу са динамиком реализације  
Програма. 
 
 Надзор реализације Програма 
утрошка средстава са екомомског кода 
614200   (ЈАМ 003) - Текући трансфери 
појединцима - Здравствено осигурање, 
вршиће Министарство за финансије, 
Уред за ревизију Буџета Босанско-под-
рињског кантона Горажде и Министа-
рство за социјалну политику, здравст- 
во, расељена лица и избјеглице Боса-
нско-подрињског кантона  Горажде. 
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9. ПРОЦЈЕНА НЕПРЕДВИЂЕНИХ 

РАСХОДА И РИЗИКА 
 
 Ризици који могу утицати на 
остваривање циљева и задатака овог 
Програма су евентуална немогућност 
обезбјеђења прихода, због недовољног 
прилива средстава у Буџету Кантона, 
те непредвиђено повећање потреба ко-
рисника због лошег социјалног статуса                                 
корисника. 
  

Број:08-11-182-2/22          М И Н И С Т А Р 
25.01.2022.године        Ениз Халиловић,с.р.                                                          
     Г о р а ж д е 
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На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде („Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде“, број: 
8/15), члана 6. Закона  правима лица 
која се враћају из Босанско-подрињск-
ог кантона Горажде у мјеста пријерат-
ног пребивалишта („Службене новине 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де“, број: 13/15) и члана 1. Закона о из-
мјенама и допунама Закона о правима 
лица која се враћају из Босанско-под-
рињског кантона Горажде у мјесто 
приратног пребивалишта („Службене 
новине Босанско-подрињског кантона 
Горажде“, број: 06/16), Влада Босанско 
-подрињског кантона Горажде, на 119. 
редовној сједници, одржаној дана 21. 
01.2022. године, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о остваривању права из обавезног 

здравственог осигурања за 
повратнике у Републику Српску 

 

Члан 1. 
(Предмет Одлуке) 

 

 Овом се Одлуком омогућава ос- 
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тваривање права из обавезног здрав-
ственог осигурања за повратнике из 
Федерације БиХ – Босанско-подрињск-
ог кантона Горажде у Републику Срп-
ску, као и начин и поступак оствари-
вања овог права.  

Под правом из обавезног здрав-
ственог осигурања подразумијева се: 
 

- задовољавање потреба у прима-
рној здравственој заштити; 

- специјалистичко-консултатив-
ној здравственој заштити; 

- болничкој здравственој зашти-
ти са одговарајућом медицин-
ском рехабилитацијом. 

 
Члан 2. 

(Лица која могу остварити право) 
 

Права из обавезног здравствен-
ог осигурања имају лица из члана 2. 
Закона о правима лица која се из Бо-
санско-подрињског кантона Горажде 
враћају у мјесто пријератног пребива-
лишта. 
 Услови за остваривање права 
сагласно овој Одлуци су: 
 

- Доказ да је повратник имао ста-
тус расељеног лица у ФБиХ саг-
ласно Закону о расељеним ли-
цима и повратницима у ФБиХ 
и избјеглицама из БиХ („Служ-
бене новине ФБиХ“, број: 15/5) 
и Закону о избјеглицама из БиХ 
и расељеним лицима у БиХ 
(„Службени гласник БиХ“, број:                         
23/99, 21/03 и 33/03) – овјерена 
изјава и 

- ЦИПС-ова лична карта издата 
у општини повратка у РС. 

 
Члан 3. 

(Обим права која се остварују) 
 

Обим права корисника из чла- 
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на 2. ове Одлуке је исти као и код ос-
талих осигураника у Босанско-подри-
њском кантону Горажде. 
 

Члан 4. 
(Начин и поступак  
остваривања права) 

 
Захтјев за остваривањем права 

на обавезно здравствено осигурање по-
дноси се у Завод здравственог осигура-
ња Босанско-подрињског кантона Го-
ражде  на  прописаном обрасцу. 

Уз захтјев се доставља сљедећа 
документација: 
 

- Доказ да је повратник имао ста-
тус расељеног лица у ФБиХ са-
гласно Закону о расељеним ли-
цима и повратницима у ФБиХ 
и избјеглицама из БиХ („Служ-
бене новине ФБиХ“, број: 15/5) 
и Закону о избјеглицама из БиХ 
и расељеним лицима у БиХ 
(„Службени гласник БиХ“, број:                          
23/99, 21/03 и 33/03) – овјерена 
изјава; 

- ЦИПС-ова потврда или овјере-
на копија личне карте издата у 
општини повратка у РС за све 
пунољетне чланове домаћинст-
ва; 

- Овјерена изјава да повратник 
нема здравствено осигурање у 
мјесту повратка у РС; 

- Извод из матичне књиге вјенча-
них за супружника (не старији 
од 6 мјесеци) – оригинал или 
овјерена копија; 

- Извод из матичне књиге рође-
них за сваког малољетног члана 
породичног домаћинства – ори-
гинал или овјерена копија; 
 

Министарство за социјалну по- 
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литику, здравство, расељена лица и из-
бјеглице Босанско-подрињског канто-
на Горажде је дужно да у року од 7 да-
на од дана достављања захтјева од стра-
не Завода здравственог осигурања до-
несе рјешење којим се утврђује право 
на обавезно здравствено осигурање 
или исто одбије. 

Другостепени орган који одлу-
чује по жалбама је Влада Босанско-по-
дрињског кантона Горажде. 

Право на здравствено осигура-
ње утврђено рјешењем из овог члана 
односи се и на чланове породице оси-
гураника у складу са Законом о здрав-
ственом осигурању Федерације БиХ. 

Подношење захтјева није огра-
ничено временом и исти се могу под-
носити до краја буџетске године. 
 

Члан 5. 
(Остваривање права из примарне 

здравствене заштите) 
 

Право на примарну здравстве-
ну заштиту се остварује у Дому здра-
вља Горажде, Дому здравља Прача и 
Дому здравља Устиколина у истом об-
иму у којем га остварују осигураници 
из Босанско-подрињског кантона Го-
ражде. 

Лице које остварује право или 
члан породичног домачинства осигу-
раника дужан је да са собом има лич-
ну карту издату у општини повратка у 
РС, и рјешење (или потврду) Мини-
старства да му је признато право на 
здравствену заштиту. 

За извршену услугу Дом здрав-
ља успоставља фактуру у складу са Та-
рифником здравствених услуга или 
својим цјеновником за услуге које нису 
регулисане Тарифником и исту доста-
вља Заводу здравственог осигурања  
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Босанско-подрињског кантона Гораж-
де на плаћање. 

Завод здравственог осигурања 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де ће мјесечно упућивати регресни за-
хтјев према Министарству са извјеш-
тајем о извршеним и плаћеним услу-
гама према домовима здравља из става 
један овог члана. 
 

Члан 6. 
(Остваривање специјалистичке 

консултативне и болничке 
здравствене заштите) 

 
Специјалистичко-консултатив-

на и болничка здравствена заштита 
пружаће се у Кантоналној болници у 
Горажду. 

Упутницу за кориштење овог 
вида здравствене заштите издаје док-
тор медицине из здравствене установе 
примарне здравствене заштите. 

За извршену услугу Кантона-
лна болница Горажде ће испостављати 
фактуру Заводу здравственог осигу-
рања и реосигурања Федерације БиХ у 
складу са Тарифником здравствених                                     
услуга. 

За пружање услуга из овог чла-
на Кантонална болница Горажде ће за-
кључити уговор са Заводом здравстве-
ног осигурања и реосигурања Федера-
ције БХ. 

За услуге специјалистичко-кон-
султативне и болничке здравствене за-
штите које се не могу пружити у Ка-
нтоналној болници Горажде доктор 
медицине из примарне здравствене 
заштите ће пацијента упутити у нај-
ближу здравствену установу секунда-
рне здравствене заштите у Федерацији 
БиХ која може пружити тражену услу-
гу.  
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Члан 7. 

(Средства за реализацију Одлуке) 
 
 Средства потребна за финанси-
рање права из тачке 1. ове Одлуке ће 
се осигурати у  Буџету Босанско-под-
рињског кантона Горажде – Министа-
рство за социјалну политику, здравст-
во, расељена лица и избјеглице Босан-
ско-подрињског кантона Горажде, еко-
номски код 614 200 (ЈАМ 003 – Здрав-
ствено осигурање) за 2022.годину, те, 
уколико иста буду недостатна, из уку-
пних средстава Завода здравственог 
осигурања Босанско-подрињског кан-
тона Горажде. 
 

Члан 8. 
(Органи управе и установе задужене 

за реализацију Одлуке) 
 

За реализацију ове Одлуке за-
дужују се Министарство за социјалну 
политику, здравство, расељена лица и 
избјеглице, Министарство за финанси-
је Босанско-подрињског кантона Гора-
жде, Кантонални завод здравственог 
осигурања и све јавне здравствене ус-
танове на подручју Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде. 

Задужује се Министарство за 
социјалну политику, здравство, расе-
љена лица и избјеглице да у року од 10 
дана од дана доношења ове Одлуке 
утврди: 
 

- текст обрасца захтјева за приз-
навање права из обавезног здра-
вственог осигурања; 

- текст обрасца изјаве повратни-
ка да има статус расељеног ли-
ца у складу са Законом о расе-
љеним лицима и повратницима 
у ФБиХ и избјеглицама из БиХ 
(„Службене новине ФБиХ“, бр- 
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ој: 15/5) и Законом о избјегли-
цама из БиХ и расељеним ли-
цима у БиХ („Службени глас-
ник БиХ“, број: 23/99, 21/03 и 
33/03) - овјерена изјава; 

- текст потврде о признавању пра-
ва из обавезног осигурања у 
складу са овом Одлуком. 

 
Члан 9. 

(Вођење евиденција) 
 
 Здравствене установе примарне 
здравствене заштите и Кантонална бо-
лница Горажде дужне су водити посе-
бне евиденције о кориштењу здрав-
ствених услуга и остваривању права из                  
обавезног здравственог осигурања по-
вратника у Републику Српску. 
 Трошкови здравствене заштите 
приказивће се по сваком повратнику-
кориснику и укупно за сваки од видо-
ва здравствене заштите према евиде-
нцији из става 1. ове тачке. 
 

Члан 10. 
(Ступање на снагу и трајање Одлуке) 
 
 Ова Одлука ступа на снагу дан-
ом објављивања на службеној огласној 
табли Кантона, а накнадно ће да се об-
јави у „Службеним новинама Босанс-
ко-подрињског кантона   Горажде”. 
  
             Вријеме трајања ове Одлуке је 
до 31.12.2022.године. 
 
Број:03-33–67-1/22                 П Р Е М И Ј Е Р 
21.01.2022.године                 Аида Обућа,с.р. 
      Г о р а ж д е   
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На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде „Службене новине Босанско- 
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подрињског кантона Горажде”, број: 
8/15), Влада Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде, на 119. редовној сјед-
ници, одржаној дана 21.01.2022. годи-
не, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности за расписивање 

додатног Конкурса за попуну 
упражњених радних  мјеста 

 
I 

 
Овом се Одлуком даје саглас-

ност ЈУССШ „Џемал Биједић” Гора-
жде за расписивање додатног Конкур-
са за попуну упражњених радних мје-
ста за друго полугодиште школске 
2021/22. године, и то:  
  

1. Наставник информатике – 1 
извршилац, 12 часова седмично, 
на одређено непуно радно врије-
ме до 14.07.2022. године 

 
II 

 
 Одлука  ступа на снагу даном 
објављивања на службеној огласној та-
бли Босанско-подрињског кантона Го-
ражде, а накнадно ће да се објавиу 
„Службеним новинама Босанско-под-
рињског кантона  Горажде”. 
 
Број:03–30-79/22                    П Р Е М И Ј Е Р                                         
21.01.2022.године                 Аида Обућа,с.р. 
      Г о р а ж д е 
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 На основу члана 210.  Закона о 
допунским правима бранилаца и чла-
нова њихових породица Босанско-под-
рињског кантона Горажде („Службене 
новине Босанско-подрињског кантона 
Горажде број: 9/13, 11/14 и 15/19) и  
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члана 23. Закона о Влади Босанско-по-
дрињског кантона Горажде („Службе-
не новине Босанско-подрињског кан-
тона Горажде“ број: 8/15), Влада Боса-
нско-подрињског кантона Горажде, 
119. редовној сједници, одржаној дана 
21.01.2022. године,  д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности на Правилник 

о измјенама Правилника о условима, 
начину и   критеријима за 

одобравање једнократне новчане 
помоћи за социјалне потребе                            

браниоцима и члановима њихових 
породица Босанско-подрињског 

кантона Горажде 
 

Члан 1. 
  
 Овом се Одлуком даје сагласно-
ст на Правилник о измјенама Правил-
ника о условима, начину и критерији-
ма за одобравање једнократне новчане 
помоћи за социјалне потребе бранио-
цима и  члановима њихових породица 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де. 
 

Члан 2. 
 
 Ова Одлука ступа на снагу дан-
ом објављивања на службеној огласној 
табли Кантона, а накнадно ће да се об-
јави у „Службеним новинама Босанс-
ко-подрињског кантона Горажде“. 
 
Број:03–11-76/22                    П Р Е М И Ј Е Р 
21.01.2022. године                Аида Обућа,с.р. 
     Г о р а ж д е 
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 На основу чланова 56. и 66. За-
кона о организацији органа управе и  
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члана 210. Закона о допунским прави-
ма бранилаца и чланова њихових по-
родица у Босанско-подрињском канто-
ну Горажде („Службене новине Босан-
ско-подрињског кантона Горажде“, бр-
ој: 9/13, 11/14 и 15/19), министар за 
борачка питања Босанско-подрињског 
кантона Горажде, уз сагласност Владе 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де,  д о н о с и: 
 
 

П Р А В И Л Н И К 
О ИЗМЈЕНАМА  ПРАВИЛНИКА  

О УСЛОВИМА, НАЧИНУ И 
КРИТЕРИЈИМА ЗА ОДОБРАВАЊЕ 

ЈЕДНОКРАТНЕ НОВЧАНЕ 
ПОМОЋИ ЗА СОЦИЈАЛНЕ 

ПОТРЕБЕ  БРАНИОЦИМА И 
ЧЛАНОВИМА ЊИХОВИХ 
ПОРОДИЦА БОСАНСКО-

ПОДРИЊСКОГ КАНТОНА 
ГОРАЖДЕ 

 
Члан 1. 

 
Овим се Правилником мијења 

члан 5. став (1) Правилника о услови-
ма, начину и критеријима за одобрава-
ње једнократне новчане помоћи за со-
цијалне потребе браниоцима и члано-
вима њихових породица Босанско-по-
дрињског кантона Горажде („Служ-
бене новине Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде“  број: 4/20 и 9/21) и 
гласи: 
 
„(1) а) Захтјев са тачном адресом, бро-
јем контакт-телефона и бројем жиро-
рачуна за   подносиоца захтјева;  
б)  Доказ о статусу браниоца из члана  
     1. Закона; 
ц)  Доказ о мјесту пребивалишта под- 
      носиоца захтјева (увјерење ЦИПС); 
д)  Увјерење да се подносилац захтјева  
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налази на евиденцији незапослен-
их лица Службе за запошљавање и 
да не прима новчану накнаду за 
вријеме не-запослености (за неза-
послене); 
или доказ о висини примања (по 
основу борачко-инвалидске зашти-
те, пен-зије и других основа); 

 
Члан 2. 

 
У члану 7. став (1) тачка е) се 

брише. 
 

Члан 3. 
 

У члану 8. став (1) замјењује се 
број 22%  и гласи: „30%“, а остали дио 
текста се наставља. 
 

Члан 4. 
 

Овај Правилник ступа на сна-
гу даном добијања сагласности од 
Владе Босанско-подрињског кантона 
Горажде, а накнадно ће да се објави 
у „Службеним новинама Босанско-
подрињског кантона Горажде“. 
 
Број:11-11-20-5/22             М И Н И С Т А Р 
25.01.2022.године           Един Агановић,с.р. 
     Г о р а ж д е                                                                                 
                                                                       

На овај Правилник Влада Боса-
нско-подрињског кантона Горажде је 
дала сагласност  својом  Одлуком број: 
03-11-76/22  од 21.01.2022.године. 
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 На основу  члана 260. став 3. За-
кона о допунским правима бранилаца 
и чланова њихових породица у Боса-
нско-подрињском кантону Горажде 
(„Службене новине Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде“ број:9/13, 11/14 
и 15/19) и члана 23. Закона о Влади 
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Босанско-подрињског кантона  Гораж-
де („Службене новине Босанско-под-
рињског кантона Горажде“ број: 8/15), 
Влада Босанско-подрињског кантона Го-
ражде, на 119. редовној сједници, одр-
жаној дана 21.01.2022.год., д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о утврђивању коефицијента за 

обрачун и исплату мјесечне новчане 
егзистенцијалне накнаде 

демобилисаним браниоцима  
за буџетску 2022.годину 

 
Члан 1. 

 
 Утврђује се коефицијент 0,80 
(нула запета осамдесет) за обрачун и 
исплату мјесечне новчане егзистенци-
јалне накнаде демобилисаним бранио-
цима за буџетску 2022.годину.  
 

Члан 2. 
 
 На основу коефицијента из чл-
на 1. (4 КМ по мјесецу учешћа у Ору-
жаним снагама) ове Одлуке и утврђен-
ог броја мјесеци проведених у Оружа-
ним снагама утврдиће се висина  мје-
сечних новчаних примања личних на-
кнада корисника права на мјесечну 
новчану егзистенцијалну накнаду за 
буџетску 2022. годину, а у складу са 
одредбама Закона о допунским пра-
вима бранилаца и чланова њихових 
породица у Босанско-подрињском ка-
нтону Горажде („Службене новине 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де“ број: 9/13, 11/14 и 15/19). 
 

Члан 3. 
 
 Коефицијент из члана 1. ове  
Одлуке примјењиваће се за период де- 
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финисан у члану 1. у складу са распо-
ложивим средствима у Буџету Мини-
старства за борачка питања Босанско-
подрињског кантона Горажде за 2022. 
годину. 
 

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 Боса-
нско-подрињског кантона Горажде“, 
иста ће да се примјењује од 01.01.2022. 
године. 
 

Број:03–11-75/22                    П Р Е М И Ј Е Р 
21.01.2022.године                 Аида Обућа,с.р. 
       Г о р а ж д е 
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На основу члана 12. Закона о 
министарским, владиним и другим 
именовањима ФБиХ („Службене нови-
не Федерације БиХ“ број:12/13), члана 
4. Закона о управљању привредним 
друштвима у надлежности Босанско-
подрињског кантона Горажде („Служ-
бене новине Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде“ број: 8/05), члана 23. 
Закона о Влади Босанско-подрињског 
кантона Горажде („Службене новине 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де“ број: 8/15) и члана 12. Статута  ЈП 
Босанско-подрињске шуме д.о.о. Гора-
жде („Службене новине Босанско-под-
рињског кантона Горажде“ број:12/18), 
Влада Босанско-подрињског кантона Го-
ражде, на 119. редовној сједници, одр-
жаној дана 21.01.2022.год., д о н о с и: 
 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о именовању члана Скупштине  
ЈП Босанско-подрињске шуме  

д.о.о. Горажде 
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I 
 

Овим Рјешењем именује се Хуб-
јер Адмира за члана Скупштине ЈП Бо-
санско-подрињске шуме д.о.о. Гораж-
де. 
 

II 
 

Члан Скупштине ЈП Босанско-
подрињске шуме д.о.о. Горажде име-
нује се на период до 4 (четири) године. 
 

III 
 

Рјешење ступа на снагу даном 
доношења, а накнадно ће да се објави 
у „Службеним новинама Босанско-по-
дрињског кантона Горажде“. 
 
Број:03-04-74/22                     П Р Е М И Ј Е Р                                                                          
21.01.2022.године                 Аида Обућа,с.р. 
     Г о р а ж д е 
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 На основу члана 24. Закона о 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде („Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде“ број: 
8/15), а у складу са Законом о кориш-
тењу, управљању и одржавању зајед-
ничких дјелова и уређаја зграда („Слу-
жбене новине Босанско-подрињског 
кантона Горажде“ број: 10/20 и 9/21), 
Влада Босанско-подрињског кантона Го-
ражде, на 119. редовној сједници, од-
ржаној дана 21.01.2022.год., д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности за потписивање 

међувласничких уговора за 
надограђене станове   у Горажду  
и Витковићима  чији власник  је  

Босанско-подрињски кантон 
Горажде 
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Члан 1. 
 

Овом се Одлуком министру за 
урбанизам, простоно уређење и заш-
титу околине Босанско-подрињског 
кантона Горажде даје сагласност за по-
тписивање међувласничких уговора за 
надограђене станове у Горажду и Вит-
ковићима, чији власник је Босанско-
подрињски кантон Горажде. 
 

Члан 2. 
 
 Саставни дио ове Одлуке је ли-
ста објеката у којима се налазе станови 
из члана 1. ове Одлуке. 
 

Члан 3. 
 

Ова Одлука ступа на снагу дан-
ом објављивања на службеној огласној 
табли Босанско-подрињског кантона 
Горажде, а накнадно ће да се објави у 
„Служненим новинама Босанско-под-
рињског кантона Горажде”. 
 
Број:03-11-72/22                     П Р Е М И Ј Е Р 
21.01.2022.године                 Аида Обућа,с.р. 
     Г о р а ж д е 
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 На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско–подрињског кантона 
Горажде („Службене новине Босанско 
–подрињског кантона Горажде“, број: 
8/15), Влада Босанско подрињског ка-
нтона Горажде, на 119. редовној сјед-
ници, одржаној дана 21.01.2022.године, 
д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности Дирекцији 

робних резерви да изврши набавку 
20.000 литара лож-уља 
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Члан 1. 
 
            Даје се сагласност Дирекцији 
робних резерви Босанско подрињског 
кантона Горажде да изврши набавку  
20.000 литара  лож-уља по цијени 2,06 
КМ/л  у вриједности 41.200,00 КМ код 
одабраног добављача „БТГ” д.о.о. То-
миславград, а према одредбама Окви-
рног споразума за набавку лож-уља 
„ЛУЕЛ“ бр.03-11-871-3/21 од 01.07.2021. 
г. као и ОПЦ и ОПМ обрасца број: 
16674/2021. 
 

Члан 2. 
 
 Дирекција робних резерви ће 
закључити појединачни уговор са до-
бављачем или му доставити наруџбе-
ницу за наведену количину лож-уља 
из става 1. овог члана,  а у складу са  
одредбама Оквирног споразума бр. 03-
11-871-3/21 од 01.07.2021. године. 
 

Члан 3. 
 
           За реализацију ове Одлуке заду-
жују се Дирекција робних резерви и  
Министарство за финансије Босанско–
подрињског кантона Горажде, а сред-
ства су обезбијеђена Буџету Дирекције 
робних резерви за 2022. годину на еко-
номском коду 613200 – издаци за ене-
ргију. 
 

Члан 4. 
 
 Ова Одлука ступа на снагу дан-
ом објављивања на службеној огласној 
табли Кантона, а накнадно ће да се об-
јави у „Службеним новинама Босан-
ско–подрињског кантона Горажде“. 
 
Број:03-11-69/22                     П Р Е М И Ј Е Р 
21.01.2022.године                 Аида Обућа,с.р. 
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 На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско–подрињског кантона 
Горажде („Службене новине Босанско 
–подрињског кантона Горажде“, број 
8/15), Влада Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде, на 119. редовној сјед-
ници, одржаној дана 21.01.2022.године, 
д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности Дирекцији 

робних резерви да изврши набавку  
50,4 тона дрвеног пелета 

 
Члан 1. 

 
            Даје се сагласност Дирекцији 
робних резерви Босанско-подрињског 
кантона Горажде да изврши набавку  
50,4 т дрвеног пелета по цијени 315,9 
КМ/т у вриједности 15.921,36 КМ од 
одабраног добављача „ХИФА ПЕТРОЛ“ 
Д.О.О. САРАЈЕВО, а према одредбама 
Оквирног споразума број: 03-11-872-
4/21. 
 

Члан 2. 
 
 Дирекција робних резерви ће 
закључити појединачни уговор са до-
бављачем или му доставити наруџбе-
ницу за наведену количину дрвеног 
пелета из става 1. овог члана, а у скла-
ду са  одредбама  Оквирног споразума 
бр.03-11-872-4/21 од 01.07.2021. године. 

 
Члан 3. 

 
 За реализацију ове Одлуке за-
дужују се Дирекција робних резерви и 
Министарство за финансије Босанско–
подрињског кантона Горажде, а сред- 

25. фебруар/вељача 2022. 
 

 
ства су обезбијеђена у Буџету Дирек-
ције робних резерви за 2022.годину на 
економском коду 613200 – издаци за 
енергију. 
 

Члан 4. 
 
 Ова Одлука ступа на снагу дан-
ом објављивања на службеној огласној 
табли Кантона, а накнадно ће да се об-
јави у „Службеним новинама Босан-
ско–подрињског кантона Горажде“. 
 
Број:03-11-68/22                     П Р Е М И Ј Е Р 
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 На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде („Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде“, број: 
8/15), Влада Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде, на 119. редовној сјед-
ници, одржаној дана 21.01.2022.године, 
д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности Служби за 
заједничке послове кантоналних 
органа за закључивање уговора  

о дјелу 
 

Члан 1. 
 

Даје се сагласност Служби за за-
једничке послове кантоналних органа 
за закључивање уговора о дјелу, којим 
ће се привремено уредити обављање 
одређених биротехничких послова из-
азваних пандемијом болести корона-
вируса ЦОВИД-19, а у трајању од 3 
мјесеца. 



25. фебруар/вељача 2022. 
 
 

Члан 2. 
 
 Средства за исплату накнаде по 
предметном уговору о дјелу обезбије-
ђена су у Буџету Службе за заједничке 
послове кантоналних органа за 2022. 
годину. 
 

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 Босан-
ско-подрињског кантона Горажде“. 
 

Број:03–11-82/22                    П Р Е М И Ј Е Р 
21.01.2022.године                 Аида Обућа,с.р. 
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На основу чланова 17. и 30, а у 
вези са чланом 48. Закона о платама и 
накнадама у органима власти Босан-
ско-подрињског кантона Горажде (“Сл-
ужбене новине Босанско-подрињског 
кантона Горажде” број: 12/21) и чла-
нова 23. и 24. Закона о Влади Босанско-
подрињског кантона Горажде (“Служ-
бене новине Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде” број: 8/15), Влада Бо-
санско-подрињског кантона Горажде, 
на 42. ванредној сједници, одржаној 
дана 31.01.2022. године, д о н о с и: 
 
 

У Р Е Д Б У 
О НАKНАДАМА ТРОШKОВА  
ЗА СЛУЖБЕНА ПУТОВАЊА 

 
 
I - ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1. 
(Предмет регулисања) 

 
Овом се Уредбом утврђују врсте  
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и висине накнада за службена путо-
вања, као и поступак остваривања тих 
накнада, за изабране званичнике, но-
сиоце извршних функција и савјетни-
ке, именована  лица, правобраниоца и 
замјеника правобраниоца Босанско-
подрињског кантона Горажде (у даљ-
ем тексту: Kантона), лица која нису др-
жавни службеници, а чији се радно-
правни статус уређује Законом о држа-
вној служби у Босанско-подрињском 
кантону Горажде (“Службене новине 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де” број: 3/18 и 6/20) и државне служ-
бенике и намјештенике у органима 
државне службе Kантона (у даљем тек-
сту: орган државне службе). 
 

Члан 2. 
(Право на накнаде трошкова) 

  
 Лица из члана 1. ове Уредбе 
имају право на накнаде трошкова који 
настану у вези са службеним путова-
њем на подручју Босне и Херцеговине 
и у иностранству, који се остварују 
према одредбама ове Уредбе. 
 
 
II - ВРСТЕ И ВИСИНА НАKНАДА  
       ЗА СЛУЖБЕНА ПУТОВАЊА 
 
Одјељак А. Појам службеног  
                       путовања 
 

Члан 3. 
(Појам службеног путовања) 

 
(1) Под службеним путовањем, у сми-

слу ове Уредбе, сматра се путовање 
на подручју Босне и Херцеговине, 
као и путовање у иностранство, на 
које се лице из члана 1. ове Уредбе 
упућује да изврши одређени служ-
бени задатак (посао). 



Број 2 – страна 296 
 
 
(2) Под службеним путовањем на по-

дручју Босне и Херцеговине сматра 
се оно путовање када  је лице из 
члана 1. ове Уредбе упућено у мјес-
то ван подручја Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде, а путовање 
у иностранство подразумијева пу-
товање у мјесто ван Босне и  Херце-
говине. 

 
 
Одјељак Б. Врсте накнада за службена 
                       путовања 
 

Члан 4. 
(Врсте накнада) 

 
(1) Накнаде за службено путовање об-

ухватају накнаду за смјештај, исхра-
ну, превозне и друге трошкове пр-
евиђене овом Уредбом. 

(2) Накнаде за службени пут у ино-
странство могу се обрачунати и ис-
платити само у случају да лице из 
члана 1. ове Уредбе приложи нај-
мање један доказ да је службено пу-
товање у стварности обављено (ра-
чун за хотел, рачун или карту за 
превоз, овјерену потврду о присус-
твовању или неки  други документ 
са којим би се са сигурношћу мог-
ло утврдити да је службено путова-
ње у  стварности обављено). 

 
 
Одјељак Ц. Накнада за исхрану  
                       (дневница) 
 

Члан 5. 
(Накнада за исхрану) 

 
(1) Под дневницом, у смислу ове Уре-

дбе, подразумијева се накнада тро-
шкова за исхрану на службеном 
путовању. 

25. фебруар/вељача 2022. 
 
 

(2) Дневница за службено путовање на 
подручју Босне и Херцеговине ут-
врђује се у висини од 25 KМ. 

(3) Висина дневнице за службено пу-
товање у иностранство за сваку 
страну државу појединачно је ут-
врђена у Прилогу број 1. који чини 
саставни дио ове Уредбе. 

 
Члан 6. 

(Обрачун дневнице) 
 
(1) Једна дневница обрачунава се за 

свака 24 сата проведена на служ-
беном путовању. 

(2) За службено путовање које траје 
дуже од 12 сати, обрачунава се јед-
на дневница, а за службено путо-
вање које траје од 8 до 12 сати пола 
дневнице. 

(3) Ако је на службеном путовању оси-
гурана бесплатна исхрана, припа-
дајућа дневница се умањује за 30%. 

(4) Под осигураном бесплатном ис-
храном подразумијевају се обезби-
јеђена најмање три оброка у току 
дана. 

(5) Лице из члана 1. ове Уредбе дужно 
је у извјештају о обављеном служ-
беном путовању навести  да ли је и 
у којој мјери је истом била осигура-
на исхрана у случају да се са при-
ложених рачуна исто не може са 
сигурношћу утврдити. 

 
Члан 7. 

(Дневнице у иностранству) 
 
(1) Дневнице за службена путовања у 

иностранство и дневнице за служ-
бена путовања на подручју Босне и 
Херцеговине обрачунавају се од 
времена поласка на службено путо- 
вање до времена повратка са служ- 
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беног путовања, примјењујући ви-
сину дневнице прописану за држа-
ву у коју је лице из члана 1. ове 
Уредбе упућено на службени пут. 

(2) У случају да је лице из члана 1. ове 
Уредбе истовремено упућено на 
службени пут у двије или више 
држава, збир дневница за сваку 
државу утврђује се пропорцијално 
учешћу трајања службеног пута у 
тој држави са укупним трајањем 
службеног путовања. 

(3) За службена путовања из става (2) 
овог члана лице из члана 1. ове 
Уредбе је дужно је у извијештају са 
обављеног пута евидентирати тра-
јање службеног путовања које се 
односи на сваку државу у коју је 
упућено, гдје се као вријеме полас-
ка на службено путовање за другу 
и сваку наредну државу узима ври-
јеме када је започео путовање из 
државе гдје је претходно завршен 
дио службеног путовања. 

 
 
Одјељак Д. Накнада за смјештај  
                       (ноћење) 
 

Члан 8. 
(Ноћење) 

 
(1) Накнада за ноћење (смјештај) обра-

чунава се у висини приложеног 
плаћеног хотелског рачуна и то 
највише до износа за хотеле кате-
горије до 4 звјездице. 

(2) Ако у мјесту службеног путовања 
нема хотелског смјештаја или ако 
се он не користи,  припадајућа дне-
вница се увећава за 70% и то само у 
случају да лице из члана 1. ове Уре-
дбе нема мјесто пребивалишта или 
боравишта удаљено мање од 30 км 

Број 2 – страна 297 
 

 
од мјеста у које је упућено на  слу-
жбени пут. 

(3) Под припадајућом дневницом, у 
смислу одредбе става (2) овог чла-
на, подразумијева се дневница из 
члана 5. ове Уредбе. 

 
 
Одјељак Е. Накнада за трошкове  
                       превоза 
 

Члан 9. 
(Трошкови превоза) 

 
Накнада за трошкове превоза 

на службеном путовању обрачунава се 
у висини стварно плаћене карте уз 
приложени рачун за превоз. 
 

Члан 10. 
(Путнички аутомобил) 

 
(1) Лицу из члана 1. ове Уредбе које за 

потребе службеног путовања кори-
сти путнички аутомобил у  личном 
власништву, припада накнада у 
висини 15% цијене литре горива на 
територији Босне и Херцеговине, 
по пређеном километру на одобре-
ној релацији. 

(2) Исплата накнаде из става (1) овог 
члана представља накнаду трош-
кова за гориво и амортизацију ау-
томобила и иста не искључује тро-
шкове настале по основу плаћене 
цестарине, путарине, мостарине, 
накнаде за кориштење тунела, па-
ркинга и других трошкова наста-
лих у вези са превозом на службе-
ном путовању. 

(3) Kод обрачуна накнаде за кориш-
тење личног путничког аутомоби- 
ла исти се врши на начин да се  об-
рачуна најкраћа удаљеност коју др- 
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жавни службеник мора прећи пре-
возним средством, а  која се може 
утврдити (измјерити) на географ-
ској карти намијењеној возачима и 
она је мјеродавна приликом одре-
ђивања стварне удаљености служ-
беног путовања. 

(4) Удаљеност из члана 3. став (2) и чл-
ана 8. став (2) ове Уредбе утврђује 
се у складу са ставом  (3) овог члана. 

 
 
Одјељак Ф. Остале врсте накнада  
 

Члан 11. 
(Остале накнаде) 

 
(1) Под осталим накнадама за издатке 

који настану у вези са службеним 
путовањем у иностранство и на по-
дручју Босне и Херцеговине подра-
зумијевају се издаци који настану у 
сврху обављања службеног путова-
ња. 

(2) Издаци из става (1) овог члана об-
рачунавају се према приложеном 
рачуну. 

 
 
Одјељак Г. Налог за службено путо-
вање и обрачун путних трошкова 
 

Члан 12. 
(Налог за службено путовање) 

 
(1) Свако службено путовање у земљи 

и иностранству врши се на основу  
налога за службено  путовање. 

(2) Путни налог за службено путова-
ње обвезно садржи: назив институ-
ције која издаје налог за  службени  
пут и на чији терет иду трошкови 
путовања, број путног налога, дат-
ум издавања, правни основ, име и  
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презиме државног службеника, мј-
есто у које државни службеник пу-
тује, сврха путовања, вријеме траја-
ња путовања, висину одобрених 
трошкова за ноћење, податке о  пре-
возном средству којим се путује, 
потпис овлаштеног лица и печат. 

(3) Налог за службено путовање носи-
оцу законодавне власти издаје сек-
ретар Скупштине Kантона, на ос-
нову одлуке о одобрењу службеног 
путовања, коју доноси Kомисија за 
буџет, финансије и администрати-
вна питања Скупштине Kантона. 

(4) Налог за службено путовање пре-
мијеру Kантона издаје секретар Вл-
аде Kантона, на основу одлуке о 
одобрењу службеног путовања, ко-
ју доноси предсједавајући Скуп-
штине Kантона. 

(5) Налог за службено путовање руко-
водиоцу кантоналног органа држа-
вне службе и секретару Владе Kан-
тона издаје премијер Kантона ако 
се путовање обавља по налогу Вла-
де Kантона, а у  његовој одсутности 
члан Владе Kантона кога одреди 
премијер. 

(6) Налог за службено путовање секре-
тару Скупштине Kантона, право-
браниоцу издаје предсједник Kо-
мисије за буџет, финансије и адми-
нистративна питања на основу од-
луке о одобрењу службеног путо-
вања, коју доноси Kомисија, а нал-
ог за службено путовање замјени-
цима правобраниоца  издаје право-
бранилац на основу одлуке. 

(7) У случајевима када се путовање ру-
ководиоца органа државне службе 
обавља из дјелокруга рада  тог ор- 
гана државне службе, налог за слу-
жбено путовање издаје руководи-
лац тог органа, односно државни  
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службеник кога руководилац орга-
на државне службе овласти посеб-
ним писаним рјешењем. 

(8) Налог за службено путовање држа-
вног службеника, намјештеника и 
савјетника руководиоца органа др-
жавне службе издаје руководилац 
органа државне службе, а изузетно, 
налог може издати и државни слу-
жбеник кога руководилац органа 
државне службе овласти посебним 
писменим  рјешењем. 

(9) Путни налог за службено путовање 
лица члана 1. ове Уредбе издаје се 
у форми из Прилога број 2. која 
чини саставни дио ове Уредбе. 

 
Члан 13. 

(Аконтација) 
 

На основу налога за службено 
путовање може се исплатити аконта-
ција у висини процијењених трошкова 
за предвиђено службено путовање и то 
искључиво у националној валути Бос-
не и  Херцеговине. 
 

Члан 14. 
(Правдање путног налога) 

 
(1) Налог за службено путовање не мо-

же се издати лицу из члана 1. ове 
Уредбе који раније обављено служ-
бено путовање није оправдао у ро-
ку из члана 15. Став (1) ове Уредбе. 

(2) Лице из члана 1. ове Уредбе које 
није оправдало путни налог дужно 
је вратити аконтацију у  цјелости. 

(3) У случају да у року из члана 15. 
става (1) ове Уредбе, није оправдан  
путни налог или није, складу са 
ставом (2) овог члана, враћена ако-
нтација, наплата тих трошкова вр-
ши се по  поступку који је законом  
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предвиђен за накнаду материјалне 
штете државних службеника. 

 
Члан 15. 

(Обрачун путних трошкова) 
 
(1) Лице из члана 1. Уредбе дужно је у 

року од 5 радних дана од дана када 
је службено путовање завршено по-
днијети извјештај са обављеног слу-
жбеног пута, заједно са путним на-
логом и доказима о износима пла-
ћеним за све трошкове који се пра-
вдају. 

(2) Извјештај са обављеног службеног 
пута обавезно садржи име и прези-
ме лица из члана 1. ове Уредбе, бр-
ој и датум путног налога којим је 
одобрено службено путовање, дат-
ум и вријеме поласка на службени 
пут, датум и вријеме повратка са 
службеног путовања, датум и ври-
јеме почетка службеног задатка (по-
сла) који је обавио за сваку државу 
у коју је упућен, датум и вријеме  
завршетка службеног задатка (пос-
ла) који је обавио за сваку државу у 
коју је упућен, кратак опис задата-
ка (посла) који је обавио на службе-
ном путу, изјаву да ли је била оси-
гурана исхрана на службеном путу 
(три оброка), те спецификацију на-
сталих трошкова која садржи наз-
ив, врсту и износ трошкова наста-
лих у сврху службеног путовања за 
које се прилажу рачуни. 

(3) Обрачун трошкова службеног пу-
товања врши се на основу одобре-
ног извјештаја са обављеног служ-
беног путовања, те мора бити изв- 
ршен према одредбама ове Уредбе 
и у складу с издатим  путним нало-
гом, на обрасцу из Прилога број 3, 
који чини саставни дио ове Уредбе. 
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III - ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ  
        ОДРЕДБЕ 
 

Члан 16. 
(Примјена на друге органе  

и институције) 
 
(1) Одредбе ове Уредбе које се односе 

на лица из члана 1. ове Уредбе  при-
мјењују се и на државне службени-
ке и намјештенике који тај статус у 
органима судске власти, тужилаш-
твима, правобранилаштву, ако по-
себним законом није другачије од-
ређено. 

(2) Одредбе ове Уредбе које се односе 
на лица из члана 1. ове Уредбе сх-
одно  се примјењују и  на упослене 
у институцијама које врше јавна 
овлаштења и којима се средства за 
материјалне трошкове  осигуравају 
у Буџета Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде, ако посебним  про-
писом није другачије одређено. 

 
Члан 17. 

(Обрачун накнада за путне трошкове 
до дана ступања на снагу ове Уредбе) 
 

Накнаде за службена путовања 
која су започета прије ступања на сна-
гу ове Уредбе, а нису завршена, обра-
чунаваће се према прописима о накна-
дама за путне трошкове који су важи-
ли до дана ступања на снагу ове Уред-
бе. 
 

Члан 18. 
(Престанак важења) 

 
Даном ступања на снагу ове 

Уредбе престаје да важи Уредба о нак-
надама трошкова за службена путова- 
ња („Службене новине Босанско-под- 
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рињског кантона Горажде” број 12/17 
и 3/18). 
 

Члан 19. 
(Ступање на снагу) 

 
Ова Уредба ступа на снагу дан-

ом доношења, а накнадно ће да се об-
јави у  „Службеним  новинама Босан-
ско-подрињског кантона Горажде”. 
 
Број:03–11–116-1/22              П Р Е М И Ј Е Р  
31.01.2022.године                 Аида Обућа,с.р. 
      Г о р а ж д е 

.................................... 
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Прилог број 1. 

 
СПИСАК ДРЖАВА СА УТВРЂЕНИМ ИЗНОСОМ ДНЕВНИЦЕ 

 
Редни 
број Назив земље Износ дневнице 

КМ 
1 АЛБАНИЈА 110 
2 АЛЖИР 110 
3 АНГОЛА 140 
4 АРГЕНТИНА 120 
5 АРМЕНИЈА 100 
6 АУСТРАЛИЈА 120 
7 АУСТРИЈА 120 
8 АФГАНИСТАН 110 
9 БАНГЛАДЕШ 110 

10 БАХРЕИН 110 
11 БЕЛГИЈА 120 
12 БЕНИН 110 
13 БЈЕЛОРУСИЈА 110 
14 БОЦВАНА 90 
15 БОЛИВИЈА 110 
16 БРАЗИЛ 120 
17 БУГАРСKА 110 
18 БУРKИНА ФАСО 110 
19 БУРУНДИ 110 
20 ЦЕНТРАЛНОАФРИЧKА РЕПУБЛИKА 110 
21 ЦРНА ГОРА 110 
22 ЧАД 130 
23 ЧЕШKА 110 
24 ЧИЛЕ  110 
25 ДАНСKА 140 
26 ДОМИНИKАНСKА РЕПУБЛИKА 110 
27 ЏИБУТИ 110 
28 ЕГИПАТ 110 
29 ЕKВАДОР 110 
30 ЕСТОНИЈА 90 
31 ЕТИОПИЈА 110 
32 ФИЛИПИНИ 110 
33 ФИНСKА 120 
34 ФРАНЦУСKА 120 
35 ГАБОНСKА РЕПУБЛИKА 100 
36 ГАНА 120 
37 ГРЧKА 100 
38 ГВАЈАНА 100 
39 ГВАТЕМАЛА 100 
40 ГВИНЕЈА (ПАПУА НОВА ГВИНЕЈА) 100 
41 ГВИНЕЈА (РЕПУБЛИKА ЕKВАТОРИЈАЛНА ГВИНЕЈА) 120 
42 ГВИНЕЈА (РЕПУБЛИKА ГВИНЕЈА) 100 
43 ГВИНЕЈА БИСАО (РЕПУБЛИKА ГВИНЕЈА БИСАО) 120 
44 ХАИТИ 120 
45 ХОНДУРАС 100 
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46 ХОНГ KОНГ 140 
47 ХРВАТСKА 100 
48 ИНДИЈА 100 
49 ИНДОНЕЗИЈА 100 
50 ИРАK 100 
51 ИРАН 100 
52 ИРСKА 130 
53 ИСЛАНД 150 
54 ИТАЛИЈА 120 
55 ИЗРАЕЛ 130 
56 ЈАПАН 150 
57 ЈЕМЕН 100 
58 ЈОРДАН 110 
59 ЈУЖНА KОРЕЈА (РЕПУБЛИKА KОРЕЈА) 130 
60 KАМБОЏА 90 
61 KАМЕРУН 110 
62 KАНАДА 120 
63 KАТАР  110 
64 KЕНИЈА 110 
65 KИНА 130 
66 KИПАР 110 
67 KОЛУМБИЈА 110 
68 KОНГО 130 
69 KОСТАРИKА 110 
70 KУБА  100 
71 KУВАЈТ 110 
72 ЛАОС 90 
73 ЛЕСОТО 90 
74 ЛЕТОНИЈА 100 
75 ЛИБАНОН 100 
76 ЛИБЕРИЈА 100 
77 ЛИБИЈА 100 
78 ЛИТВАНИЈА 110 
79 ЛУKСЕМБУРГ 130 
80 МАЂАРСKА 100 
81 МАДАГАСKАР 100 
82 МАKЕДОНИЈА 90 
83 МАЛАВИ 100 
84 МАЛЕЗИЈА 90 
85 МАЛИ 100 
86 МАЛТА 100 
87 МАРОKО 100 
88 МАУРИТАНИЈА 100 
89 МЕKСИKО 100 
90 МИЈАНМАР 100 
91 МОНГОЛИЈА 110 
92 МОЗАМБИK 120 
93 НАМИБИЈА 90 
94 НЕПАЛ 90 
95 НИГЕР 100 
96 НИГЕРИЈА 120 
97 НИKАРАГВА 100 
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98 НИЗОЗЕМСKА 130 
99 НОРВЕШKА 130 

100 НОВИ ЗЕЛАНД 130 
101 ЊЕМАЧKА 120 
102 ОБАЛА СЛОНОВАЧЕ 130 
103 ОМАН 110 
104 ПАKИСТАН 100 
105 ПАНАМА 100 
106 ПАРАГВАЈ 100 
107 ПЕРУ 100 
108 ПОЉСKА 100 
109 ПОРТОРИKО 90 
110 ПОРТУГАЛ 110 
111 РУАНДА 110 
112 РУМУНИЈА 100 
113 РУСKА ФЕДЕРАЦИЈА 120 
114 САД 130 
115 САЛВАДОР 100 
116 САО ТОМЕ И ПРИНЦИПЕ 100 
117 САУДИЈСKА АРАБИЈА 110 
118 СЕЈШЕЛИ 130 
119 СИНГАПУР 130 
120 СИЈЕРА ЛЕОНЕ 100 
121 СИРИЈА 100 
122 СЈЕВЕРНА KОРЕЈА (ДЕМОKРАТСKА НАРОДНА РЕПУБЛИKА KОРЕЈА) 100 
123 СЛОВАЧKА 110 
124 СЛОВЕНИЈА 110 
125 СОМАЛИЈА 90 
126 СРБИЈА 100 
127 СУДАН 110 
128 СУРИНАМ 100 
129 ШПАНИЈА 120 
130 ШРИ ЛАНKА 100 
131 ШВЕДСKА 130 
132 ШВАЈЦАРСKА 150 
133 ТАЈЛАНД 110 
134 ТАЈВАН 130 
135 ТАНЗАНИЈА 100 
136 ТОГО 110 
137 ТРИНИДАД И ТОБАГО 110 
138 ТУНИС 90 
139 ТУРСKА 110 
140 УЈЕДИЊЕНИ АРАПСKИ ЕМИРАТИ 120 
141 УГАНДА 100 
142 УЈЕДИЊЕНО KРАЉЕВСТВО 140 
143 УKРАЈИНА 110 
144 УРУГВАЈ 130 
145 ВЕНЕЦУЕЛА 90 
146 ВИЈЕТНАМ 110 
147 ДР KОНГО 90 
148 ЗАМБИЈА 100 
149 ЗИМБАБВЕ 100 
150 СВЕ ДРУГЕ ДРЖАВЕ 90 
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На основу чланова 23. и 24. За-
кона о Влади Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде („Службене новине Бо-
санско-подрињског кантона Горажде“, 
број: 8/15), Влада Босанско-подрињск-
ог  кантона Горажде,  на 42.  ванредној 
сједници, одржаној дана 31.01.2022.го-
дине, д о н о с и: 
 
 

У Р Е Д Б У 
О НАKНАДАМА KОЈЕ НЕМАЈУ 

KАРАТKЕР ПЛАТЕ 
 
 
I - ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1. 
(Предмет Уредбе) 

 
Овом се Уредбом уређују усло-

ви, критерији и начин остваривања 
накнада и других материјалних права 
која припадају државним службени-
цима и намјештеницима у кантонал-
ним  органима управе и кантоналним 
управним организацијама и другим 
органима кантоналне управе (у даљем 
тексту: кантонални органи урпаве).   
 
 
II - НАKНАДЕ И ДРУГА МАТЕРИЈА- 
      ЛНА ПРАВА KОЈА ПРИПАДАЈУ  
      ДРЖАВНИМ СЛУЖБЕНИЦИМА  
      И НАМЈЕШТЕНИЦИМА 
 

Члан 2. 
(Накнада за прековремени рад, рад у 
нерадне дане, ноћни рад и рад у дане 

државних празника) 
 
(1) Државном службенику и намјеште-

нику основна плата увећаће се: 
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a) за прековремени рад 25%, 
б) за рад у нерадне дане 15%, 
ц) за рад ноћу 25%, 
д) за раде у дане државних праз- 
       ника 40%. 

 
(2) Накнаде односно увећање плате из 

става (1) овог члана остварује се до-
ношењем рјешења у коме ће бити 
прецизно назначени врста послова, 
број сати проведених на таквим по-
словима и број извршилаца посло-
ва. 

 
Члан 3. 

(Накнада за исхрану током рада) 
 
(1) Државни службеник и намјештен-

ик има право на новчану накнаду 
за исхрану у току рада (топли об-
рок), у висини од 1% просјечне не-
то плате исплаћене у Федерацији 
Босне и Херцеговине према посље-
дњем објављеном статистичком по-
датку Федералног завода за статис-
тику. 

 
(2) Накнада из става (1) овог члана не-

ће се обрачунавати за вријеме одсу-
тности с посла по основу службен-
ог пута, боловања, годишњег одмо-
ра, плаћеног или неплаћеног допу-
ста. 

 
Члан 4. 

(Регрес за годишњи одмор) 
 
(1) Државни службеник и намјештен-

ик има право на накнаду на име 
регреса за кориштење годишњег 
одмора у висини 50% просјечне не-
то плате исплаћене у Федерацији 
Босне и Херцеговине по задњем 
објављеном статистичком податку 
Федералног завода за статистику. 
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(2) Право на регрес из става (1) овог 

члана има сваки државни службен-
ик и намјештеник који у току теку-
ће календарске године има право 
на годишњи одмор. 

 
Члан 5. 

(Накнада за боловање) 
 
(1) Државни службеник и намјештен-

ик има право на накнаду плате за 
вријеме привремене спријечености 
за рад (боловање) до 42 календар-
ска дана у висини његове нето пла-
те исплаћене  за претходни мјесец. 

 
(2) Накнада плате за боловање преко 

42 дана из става (1) овог члана ост-
варује се по пропису Kантона којим 
се уређује накнада за ово боловање, 
с тим да разлику до пуне плате ис-
плаћује орган државне службе Kан-
тона у којем се државни службеник  
или намјештеник налази у радном  
односу. 

 
Члан 6. 

(Накнада за плаћени допуст  
и годишњи одмор) 

 
Државни службеник и намјеш-

теник за вријеме плаћеног допуста и 
годишњег одмора, има право накнаде 
у висини своје нето плате из претход-
ног мјесеца, у складу с колективним 
уговором и правилником. 
 

Члан 7. 
(Накнада за породиљски допуст) 

 
Државни службеник и намјеш-

теник, за вријеме породиљског допус-
та, има право на  накнаду плате према 
прописима Kантона којим се уређује  
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ова област, према мјесту уплате допри-
носа, с тим да разлику до висине пуне 
плате уплаћује орган државне службе 
у којем се тај државни службеник или 
намјештеник налази у радном односу. 
 

Члан 8. 
(Накнада за службено путовање) 

 
(1) Државни службеник и намјеште-

ник има право на накнаду за трош-
кове службеног путовања на под-
ручју Федерације Босне и Херцего-
вине, односно Босне и Херцегови-
не, као и за путовања у иностранст-
во, на које се упућују на извршење 
службеног задатка. 

 
(2) Висину и начин остваривања нак-

наде из става (1) овог члана утврђу-
је уредбом Влада Kантона у складу 
са Kолективним уговором. 

 
Члан 9. 

(Накнада за пријевоз  
на посао и с посла) 

 
(1) Државном службенику и намјеште-

нику коме није организован превоз 
на посао и са посла, а чије је мјесто 
становања од мјеста рада удаљено 
најмање два километра, припада 
накнада за трошкове превоза у ви-
сини 50% мјесечне карте градског, 
приградског, односно међуградск-
ог саобраћаја, с тим што се накнада 
државним службеницима и намје-
штеницима може одобрити само  
уколико је мјесто становања удаље-
но од мјеста рада највише 70  кило-
метара. 

(2) Право на накнаду трошкова прево-
за у градском и приградском саоб-
раћају имају они државни службе- 
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ници и намјештеници који свако-
дневно долазе на посао, а чије је 
мјесто стварног становања од мјес-
та рада удаљено најмање два кило-
метра. Право на накнаду трошкова 
превоза, у овом случају, остварује 
се на основу писменог захтјева др-
жавног службеника, односно намје-
штеника у којем се наводи адреса 
стварног становања и мјесто рада 
те писмени доказ фирме чији се 
превоз користи за долазак на посао 
и повратак са посла, а којим се до-
казује цијена карте регистрованог 
превозника на тој релацији која је 
најњижа, односно најповољнија за 
послодавца.  

(3) Право на накнаду трошкова прево-
за у међуградском саобраћају имају 
они државни службеници и намје-
штеници који свакодневно долазе 
на посао из мјеста пребивалишта 
које је уједно и мјесто стварног ста-
новања и враћају се у мјесто које се 
налази ван сједишта кантоналног 
органа управе. Право на накнаду 
трошкова превоза, у овом случају, 
остварује се на основу писменог за-
хтјева државног службеника, одно-
сно намјештеника у којем се наво-
ди мјесто пребивалишта и  адреса 
стварног становања које се налази 
ван сједишта кантоналног органа 
управе. Уз захтјев се прилаже доказ 
о пребивалишту, те писмени доказ 
фирме чији се превоз користи за 
долазак на посао и повратак са по-
сла (дневна или мјесечна карта).  

(4) Ова накнада одобрава се рјешењем 
које доноси руководилац кантона-
лног органа управе.  

(5) Уколико јавни превоз није органи-
зован на релацији за коју се тражи 
одобравање накнаде, накнада ће се  
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одобрити у висини мјесечне карте 
регистрованог превозника која је 
најњижа, односно најповољнија за 
послодавца на релацији која је иста 
у погледу удаљености мјеста стано-
вања од  мјеста рада.  

 
(6) Злоупотреба кориштења накнаде 

из овог члана сматра се материјал-
ном штетом и подлијеже обавези 
одговорности за ту штету. 

 
Члан 10. 

(Накнада за одвојени живот од 
породице и смјештај у мјесту рада) 

 
Државни службеници и намје-

штеници којима је због премјештаја мј-
есто пребивалишта удаљено више од 
70 км од сједишта органа државне слу-
жбе имају право на накнаду трошкова 
смјештаја у мјесту рада чију висину ће 
својим актом уредити Влада Kантона. 
 

Члан 11. 
(Накнада за случај повреде на раду, 

тешке болести и инвалидности) 
 
(1) У случају повреде на раду, тешке 

болести или инвалидности држав-
ног службеника или намјештеника 
или члана његове уже породице 
исплаћује се, у години када је нас-
тала повреда или тешка болест од-
носно када је успостављена дијаг-
ноза за то обољење, једнократна 
новчана помоћ у висини од једне  
просјечне нето плате исплаћене у 
Федерацији Босне и Херцеговине 
према задњем објављеном статис-
тичком податку. 

 
(2) Накнада из става (1) овог члана ис-

плаћује се само једном по основу 
исте повреде, исте  тешке болести  



 
25. фебруар/вељача 2022. 

 
 
или истог инвалидитета. 

 
(3) Чланом уже породице у смислу ст-

ава (1) овог члана сматрају се чла-
нови уже породице државног слу-
жбеника или намјештеника како је 
регулисано у ставу (2) члана 12. ове 
Уредбе. 

 
(4) Државном службенику, односно 

намјештенику може се у складу са 
расположивим средствима  и на 
основу сагласности руководиоца 
органа управе, исплатити дио или 
укупни трошкови лијечења  тешке 
инвалидности или тешке болести у 
здравственој установи у којој је он 
платио трошкове тог лијечења. 
Трошкови лијечења исплаћују се 
на основу фактуре или рачуна зд-
равствених установа у којима је ли-
јечење обављено. 

 
(5) Под тешком болешћу из ставова (1) 

и (4) овог члана, подразумијевају се 
сљедеће болести: акутна туберку-
лоза, малигна обољења, ендемска 
нефропатија, хируршка интервен-
ција на срцу и  мозгу, све врсте де-
генеративних обољења централног 
нервног система, инфаркт (срчани 
и мождани), обољење мишићног 
система, парализа и друге тешке 
болести одређене општим актом 
Федералног министарства здравст-
ва, као и тешке тјелесне повреде. 
Болест, односно тешка повреда, до-
казује се на основу дијагнозе, одно-
сно потврде идате од надлежне зд-
равствене установе у којој мора би-
ти изричито наведено и када је бо-
лест настала. 
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(6) Право на једнократну новчану по-

моћ из става (1) овог члана, по осн-
ову тешке инвалидности, оставару-
је се за утврђени степен инвалид-
ности од најмање 60%. 

 
(7) Ова накнада одобрава се рјешењем 

које доноси руководилац кантона-
лног органа управе. 

 
(8) Уколико у органу државне службе 

истог нивоа власти раде  два или 
више чланова породице, односно 
остварују право на плату и накнаде 
из Буџета Босанско–подрињског 
кантона Горажде, право на једно-
кратну новчану помоћ  из става (1) 
овог члана остварује један члан   
уже породице.      

 
Члан 12. 

(Накнада за случај смрти и право  
на осигурање од посљедица 

несретног случаја) 
 
(1) У случају смрти државног службе-

ника, односно намјештеника, њего-
вој породици се исплаћују трошко-
ви сахране у висини од три просје-
чне нето плате исплаћене у Феде-
рацији Босне и Херцеговине према 
задњем објављеном статистичком 
податку. 

 
(2) Чланом уже породице државног 

службеника или намјештеника, у 
смислу става (1) овог члана, сматра-
ју се брачни и ванбрачни друг ако 
живе у заједничком домаћинству, 
дијете (брачно, ванбрачно, усвоје-
но, пасторче и дијете без родитеља 
узето на издржавање до 18 година, 
односно до 26 година старости ако 
се налази на редовном школовању  
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и није у радном односу, а дјеца нес-
пособна за рад без обзира на старо-
сну доб), родитељи (отац, мајка, оч-
ух, маћеха и усвојитељи), браћа и 
сестре без родитеља до 18 година, 
односно до 26 година старости ако 
се налазе на редовном школовању 
и немају других прихода, већ их 
корисник накнаде стварно издржа-
ва или је обавеза њиховог издржа-
вања законом утврђена, а ако су не-
способни за рад, без обзира на ста-
росну доб, под увјетом да с њима 
живи у заједничком домаћинству и 
унучад, ако немају родитеља и жи-
ве у заједничком домаћинству с др-
жавним службеником или намјеш-
теником. 

 
(3) Накнада из става (1) овог члана ис-

плаћује се и у случају смрти члана 
уже породице државног службени-
ка или намјештеника. 

 
(4) Уколико у органу државне службе 

истог нивоа власти раде два или 
више чланова породице, трошкови 
сахране из става (1) овог члана се 
исплаћују само једном запосленом 
члану породице. 

 
(5) Државни службеник и намјештен-

ик има право на осигурање од пос-
љедица несретног случаја са укљу-
ченим ризиком од природне смрти 
за вријеме трајања радног односа у 
органима државне службе. 

 
(6) Висина осигурања по овој основи 

одређује се према полици осигура-
ња од посљедица несретног случа-
ја, односно полици осигурања од 
природне смрти. 

 
(7) Уговор о осигурању са одговарају- 
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ћом осигуравајућом кућом закључ-
ује руководилац органа управе за 
све државне службенике и намје-
штенике запослене у том органу у 
складу са  Kолективним уговором. 

 
Члан 13. 

(Отпремнина) 
 

Државни службеник или намје-
штеник има право на отпремнину при-
ликом одласка у пензију у износу од 
пет његових плата исплаћених у прет-
ходних пет мјесеци или пет просјечн-
их мјесечних плата исплаћених у Фе-
дерацији према посљедњем објављен-
ом податку Федералног завода за ста-
тистику, ако је то за њега повољније. 
 

Члан 14. 
(Накнада у случају прекобројности) 

 
(1) Државни службеник или намјеште-

ник коме престане радни однос зб-
ог прекобројности има право на 
отпремнину у износу од најмање 6 
мјесечних плата које су исплаћене 
државном службенику и намјеште-
нику у задњих 6 мјесеци. 

 
(2) Разријешени државни службеник и 

намјештеник са радним стажом ду-
жим од 6 година има право на јед-
ан додатни мјесец отпремнине, од-
носно једну мјесчну плату отпрем-
нине за сваку додатну годину рад-
ног стажа, а највише до 12 година 
радног стажа. Отпремина за држав-
не службенике и намјештенике ко-
ји имају више од дванаест година 
радног стажа једнака је износу од 
12 једномјесечних плата које су ис-
плаћене државном службенику и 
намјештенику у задњих 12 мјесеци. 
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(3) У обрачун за утврђивање висине 

отпремине у обзир се узима плата 
државног службеника и намјеште-
ника коју је имао у одговарајућем 
временском периоду прије доно-
шења коначног рјешења о престан-
ку радног односа због прекоброј-
ности. 

 
(4) Отпремина се обрачунава и испла-

ћује из средстава кантоналног орг-
ана управе у којем је државни слу-
жбеник проглашен прекобројним 
или, уколико то није могуће, из ср-
едстава органа који је преузео над-
лежности и послове тог органа. 

 
(5) Државни службеник или намјеште-

ник за чијим радом је престала по-
треба у органу државне службе има 
у року до године дана од дана пре-
станка радног односа првенство у 
поновном примању у радни однос, 
ако се у том времену укаже потре-
ба за обављање послова, чији је об-
им био смањен или су били укину-
ти, у складу са стручном спремом 
која се тражи. 

 
(6) Државном службенику или намје-

штенику не може престати радни 
однос без његове кривице  уколико 
му недостаје највише пет година до 
остварења услова за пензију. 

 
Члан 15. 

(Накнада за рад у комисијама) 
 
(1) Чланови комисија које се форми-

рају на основу рјешења Владе Kан-
тона, односно руководилаца орга-
на управе, а чије оснивање је пред-
виђено законом, имају право на на-
кнаду за рад у комисијама у складу 
са уредбом коју доноси Влада Kа- 
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нтона. 

 
(2) Тачан износ односно, висину нак-

наде за рад својим актом утврђује 
Влада Kантона за сваку појединач-
ну комисију. 

 
Члан 16. 

(Накнада за изум и техничко 
унапређење) 

 
(1) Државном службенику и намјеште-

нику припада накнада за изум и 
техничко унапређење које је оствa-
рио у раду или у вези са радом, с 
тим да тај изум, односно техничко 
унапређење користи орган држав-
не службе. 

 
(2) Висина накнаде из става (1) овог 

члана утврђују се уговором између 
државног службеника и намјеште-
ника и руководиоца органа држав-
не службе. 

 
Члан 17. 

(Награда за резултате рада) 
 
(1) Државном службенику и намјеште-

нику који у току календарске годи-
не, у периоду од најмање шест мје-
сеци непрекидно, по обиму и ква-
литету постиже натпросјечне резу-
лтате у раду, у извршавању посло-
ва на радном мјесту на које је рас-
поређен, може се додијелити наг-
рада за те резултате рада. 

(2) Награда се утврђују до висине по-
ловине просјечне мјесечне плате 
исплаћене у Федерацији за посље-
дна три мјесеца прије додјеле наг-
раде према посљедњем објављеном 
податку Федералног завода за ста-
тистику. 

(3) Рјешење о додјели награде из става  
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(1) овог члана доноси руководилац 
кантоналног органа управе на при-
једлог руководиоца организационе 
јединице у којој се државни служ-
беник, односно намјештеник нала-
зи или на основу властите одлуке 
руководиоца кантоналног органа 
управе. 

 
 
III - РЈЕШАВАЊЕ О НАKНАДАМА  
        И ДРУГИМ МАТЕРИЈАЛНИМ  
        ПРАВИМА 
 

Члан 18. 
(Рјешење) 

 
(1) Накнаде и друга материјална пра-

ва предвиђена у одредбама ове Уре-
дбе остварује се доношењем рјеше-
ња. 

(2) Рјешење из става (1) овог члана до-
носи руководилац кантоналног ор-
гана управе у којем се државни сл-
ужбеник, односно намјештеник на-
лази у служби. 

 
 
IV - ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ  
        ОДРЕДБЕ  
 

Члан 19. 
(Примјена Уредбе) 

 
Права на накнаде и друга мате-

ријална права утврђена у одредбама 
ове Уредбе примјењују се и на  изабра-
не званичнике, носиоце извршних фу-
нкција и савјетнике у органима зако-
нодавне и  извршне власти у Босанско-
подрињском кантону Горажде, имено-
вана лица, правобраниоца и замјеника 
правобраниоца, полицијске службени-
ке, као и на друге упосленике у инсти- 
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туцијама и установама које се фина-
нсирају из Буџета Босанско-подрињск-
ог кантона Горажде, уколико посеб-
ним прописом није другачије одређе-
но. 
 

Члан 20. 
(Започети поступци) 

 
 Сви поступци за остваривања 
накнада и других материјалних права 
започети прије ступања на снагу ове 
Уредбе окончаће се по одредбама уре-
дбе по којима су започети. 
 

Члан 21. 
(Престанак важења) 

 
Даном ступања на снагу ове 

Уредбе престаје да важи Уредба о на-
кнадама и другим материјалним пра-
вима која немају карактер плате („Слу-
жбене новине Босанско–подрињског 
кантона Горажде“, број:11/17, 12/19 и 
13/19). 
 

Члан 22. 
(Ступање на снагу) 

 
 Ова Уредба ступа на снагу дан-
ом доношења, а накнадно ће да се об-
јави у „Службеним новинама Босан-
ско-подрињског кантона Горажде“. 
 
Број:03–11–117-1/22              П Р Е М И Ј Е Р  
31.01.2022.године                 Аида Обућа,с.р. 
     Г о р а ж д е 
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 На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде („Службене новине Боаснско-
подрињског кантона Горажде“, број: 
8/15), Влада Босанско-подрињског ка- 
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нтона Горажде, на 42. ванредној сјед-
ници, одржаној дана 31.01.2022. годи-
не, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У K У 
о давању сагласности за плаћање 
фактуре број: 380/21, од 30.12.2021. 
године, испостављене за изведене 

радове на редовном (зимском) 
одржавању регионалне цесте Р-448, 

Поткозара-Горажде-Хреновица и  
Р-448а, Осаница-Иловача-Прача  

за 2021/2022. годину 
 

Члан 1. 
 

Даје се сагласност Министарст-
ву за привреду – Дирекцији за цесте 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де, да изврши плаћање фактуре број: 
380/21, од 30.12.2021. године, на износ 
од 84.000,00 KМ, испостављенe од стра-
не привредног друштва „Окац“ д.о.о. 
Горажде, по Уговору број: 03-11-1874-
1/21, од 02.11.2021. године, за изведене 
радове на редовном (зимском) одржа-
вању регионалне цесте Р-448, Поткоза-
ра-Горажде-Хреновица и Р-448а, Оса-
ница-Иловача-Прача за 2021/2022. го-
дину. 
 

Члан 2. 
 

За реализацију ове Одлуке заду-
жује се Министарство за привреду – 
Дирекција за цесте Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде, а средства обез-
биједити из Буџета Министарства за 
привреду – Дирекције за цесте Босан-
ско-подрињског кантона Горажде, еко-
номски код: 613700 – Издаци за текуће 
одржавање (цеста и мостова), издвојен-
их на подрачуну Дирекције за цесте. 

Број 2 – страна 313 
 

 
Члан 3. 

 
Одлука ступа на снагу даном 

објављивања на службеној огласној та-
бли Kантона, а накнадно ће да се обја-
ви у „Службеним новинама Босанско-
подрињског кантона Горажде“. 
 
Број:03–11-115/22                  П Р Е М И Ј Е Р 
31.01.2022.године                 Аида Обућа,с.р. 
     Г о р а ж д е  
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На основу чланова 23. и 24. Зако-
на о Влади Босанско-подрињског кан-
тона Горажде („Службене новине Бос-
анско-подрињског кантона Горажде“, 
број:8/15) и члана 35. Закона о изврше-
њу Буџета Босанско-подрињског кан-
тона Горажде („Службене новине Бо-
санско-подрињског кантона Горажде“, 
бр.12/21), Влада Босанско-подрињског 
кантона Горажде, на 42. ванредној сјед-
ници, одржаној дана 31.01.2022.године,  
д о н о с и: 
 
 

О Д Л У K У 
о утврђивању основице за плату 

 за мјесец јануар 2022. године 
 

Члан 1. 
 

Утврђује се основица за плату 
за полицијске службенике, упослене у 
основном и средњем образовању, као 
и друге упосленике за које није утв-
рђена основица, а који плату примају 
из Буџета Босанско-подрињског канто-
на Горажде, за мјесец ЈАНУАР 2022. го-
дине, у износу од 371,00 KМ. 
 

Члан 2. 
 
 Kод запослених лица из члана  



Број 2 – страна 314 
 
 
1. ове Одлуке плата се одређује тако 
што се коефицијент утврђен за одре-
ђено радно мјесто помножи са основи-
цом из члана 1. ове Одлуке, након чега 
с укупан износ увећава по основу ми-
нулог рада за 0,6% за сваку навршену 
годину радног стажа, с тим да укупно 
повећање не може бити веће од 20%. 
 

Члан 3. 
  
 Основица из члана 1. ове Одлу-
ке се не односи на упосленике на које 
се примјењују одредбе Закона о плата-
ма и накнадама у органима власти 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де, као и на упосленике оних инсти-
туиција које су ускладиле своје платне 
раздреде и коефицијенте са наведен-
им Законом, јер се на исте примјењује 
основица од 290,00 KМ која је већ утв-
рђена Законом о извршењу Буџета Бо-
санско-подрињског кантона Горажде 
за 2022. годину. 
 

Члан 4. 
 
 Ова Одлука ступа на снагу да-
ном објављивања на огласној табли Бо-
санско-подрињског кантона Горажде, 
а накнадно ће да се објави у  „Службе-
ним новинама Босанско-подрињског 
кантона Горажде „. 
 
Број:03–11-114/22                  П Р Е М И Ј Е Р 
31.01.2022.године                 Аида Обућа,с.р. 
     Г о р а ж д е  
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На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде (“Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде” број: 
8/15), а у складу са Законом о изврше-
њу Буџета Босанско-подрињског кан- 

25. фебруар/вељача 2022. 
 

 
тона Горажде за 2022. Годину (“Служ-
бене новине Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде” број: 12/21), Влада Бо-
санско-подрињског кантона Горажде, 
на 120. редовној сједници, одржаној 
дана 03.02.2022. године, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У K У 
о одобравању текућих  трансфера 

општинама/граду у саставу Босанско-
подрињског кантона Горажде 

 
Члан 1. 

 
 Овом се Одлуком одобравају те-
кући трансфери општинама/граду у 
саставу Босанско-подрињског кантона 
Горажде за мјесец ЈАНУАР 2022. годи-
не из Буџета Министарства за финан-
сије са економског кода 614100 – Теку-
ћи трансфери другим нивоима власти 
- Општине/Град Босанско-подрињск-
ог кантона, како слиједи: 
 
1. Град Горажде 20.000,00 KМ, на рач-

ун број: 1028400000002222, отворен 
код  Унион  банке д.д. експозитура 
Горажде 
Врста  прихода: 732114,   
шифра: 033,  
буџетска организација: 0000000 

 
2. Општина Фоча у Федерацији БиХ 

20.000,00 KМ, на рачун број: 101-140 
-00005957-42, отворен код Привре-
дне банке  д.д. Сарајево, филијала 
Горажде. 
Врста  прихода: 732114,   
шифра: 134,  
буџетска организација: 0000000 

 
3. Општина Пале у Федерацији БиХ 

20.000,00 KМ на рачун број: 102-007-
0000018886, отворен код Унион ба- 
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нке Сарајево, филијала Горажде. 
Врста  прихода: 732114,   
шифра: 136,  
буџетска организација: 0000000 

 
Члан 2. 

 
За реализацију ове Одлуке заду-

жује се Министарство за финансије Бо-
санско-подрињског  кантона Горажде.  
 

Члан 3. 
 

Kорисници средстава из члана 
1. ове Одлуке дужни су прије одобра-
вања средстава за наредни мјесец по-
днијети извјештај о утрошку средстава 
одобрених овом Одлуком. 
 

Члан 4. 
 

Одлука ступа на снагу даном 
објављивања на службеној огласној та-
бли Босанско-подрињског кантона Го-
ражде, а накнадно ће да се објави  у 
“Службеним новинама Босанско-под-
рињског кантона Горажде”.       
  
Број:03–11-146/22                  П Р Е М И Ј Е Р 
03.02.2022.године                 Аида Обућа,с.р. 
     Г о р а ж д е  
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 На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде („Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде”, број: 
8/15), а у вези са чланом 48. Закона о 
извршењу Буџета Босанско-подрињск-
ог кантона Горажде за 2022.годину („Сл-
ужбене новине Босанско-подрињског 
кантона Горажде“, број: 12/21), Влада 
Босанко-подрињског кантона Гораж-
де, на 120. редовној сједници, одржаној 
дана 03.02.2022. године, д о н о с и:  

Број 2 – страна 315 
 

 
О Д Л У K У 

о давању сагласности  на Програма 
утрошка средстава ЈУОШ „Прача“ 
Прача са економског кода 614 200, 

раздјел 20 – Текући трансфери 
појединцима – превоз за 2022. годину 
 

Члан 1. 
 
 Овом се Одлуком даје сагласно-
ст ЈУОШ „Прача“ Прача на Програм 
утрошка средстава ЈУОШ „Прача“ Пра-
ча са економског кода 614 200, раздјел 
20 – Текући трансфери појединцима – 
превоз за 2022. годину. 
 

Члан 2. 
 

Програм из члана 1. ове Одлуке 
саставни је дио Одлуке. 
 

Члан 3. 
 

Ова Одлука ступа на снагу дан-
ом објављивања на службеној табли 
Kантона, а накнадно ће да се објави у 
“Службеним новинама Босанско-под-
рињског кантона Горажде”.   
 
Број:03–11-145/22                  П Р Е М И Ј Е Р 
03.02.2022.године                 Аида Обућа,с.р. 
     Г о р а ж д е  
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На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде („Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде“ број: 
8/15), члана 86. Закона о основном од-
гоју и образовању („Службене новине 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де“  број: 5/16 и 9/20), Влада Босанско-
подрињског кантона Горажде, на 120. 
редовној сједници, одржаној дана 03. 
02.2022. године, д о н о с и: 



Број 2 – страна 316 
 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о разрјешењу члана Школског 

одбора ЈУОШ „Устиколина” 
Устиколина 

 
I 

 
Разрјешава се Менсуд Боровић 

дужности члана Школског одбора Јав-
не установе Основна школа „Устико-
лина” Устиколина из реда локалне за-
једнице. 
 

II 
 

Рјешење ступа на снагу даном 
доношења, а накнадно ће да се објави 
у “Службеним новинама Босанско–
подрињског кантона Горажде. 
 
Број:03–34–144/22                 П Р Е М И Ј Е Р 
03.02.2022.године                 Аида Обућа,с.р. 
      Г о р а ж д е 
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На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде („Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде“ број: 
8/15), члана 86. Закона о  основном од-
гоју и образовању („Службене новине 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де“  број:5/16 и  9/20), Влада Босанско- 
подрињског кантона Горажде, на 120. 
редовној сједници, одржаној дана 03. 
02.2022. године, д о н о с и: 
 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о именовању члана Школског 
одбора ЈУОШ ”Устиколина” 

Устиколина 
 

I 
 

Именује се Габела Џевада за  

25. фебруар/вељача 2022. 
 

 
члана Школског одбора Јавне установе                                       
ЈУОШ ”Устиколина” Устиколина из  
реда локалне заједнице. 
 

II 
 

Мандат члана из тачке 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–по-
дрињског кантона Горажде”. 
 
Број:03–34–144-1/22              П Р Е М И Ј Е Р 
03.02.2022.године                 Аида Обућа,с.р. 
      Г о р а ж д е 
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На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде („Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде“ број 
8/15), те члана 85. Закона о основном 
одгоју и образовању („Службене нови-
не Босанско-подрињског кантона Гор-
ажде“број:5/16 и 9/20)), Влада Босан-
ско-подрињског  кантона  Горажде, на 
120. редовној сједници, одржаној дана 
03.02.2022. године, д о н о с и: 
 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о именовању предсједника  

Школског одбора ЈУ ССШ  „Џемал 
Биједић” Горажде 

 
I 

 
Именује се Драгана Јагодић за 

предсједника Школског одбора Јавне 
установе ССШ „Џемал Биједић” Гора-
жде,  из реда оснивача. 



25. фебруар/вељача 2022. 
 
 

II 
 

Мандат предсједника из тачке 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–по-
дрињског кантона Горажде”. 
 
Број:03–34-143/22                  П Р Е М И Ј Е Р 
03.02.2022.године                 Аида Обућа,с.р. 
     Г о р а ж д е 
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На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде („Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде“ број 
8/15), те члану 85. Закона о основном 
одгоју и образовању („Службене нови-
не Босанско-подрињског кантона Гор-
ажде“ број: 5/16 и 9/20)),  Влада Босан-
ско-подрињског  кантона Горажде, на 
120. редовној сједници, одржаној дана 
03.02.2022. године, д о н о с и: 
 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о именовању члана  Школског 

одбора ЈУМСШ „Енвер Поздеровић” 
Горажде 

 
I 

 
Именује се Џенан Дељо за чла-

на Школског одбора Јавне установе 
МСШ „Енвер Поздеровић” Горажде,  
из реда родитеља/старатеља. 
 

II 
 

Мандат члана из тачке I овог  

Број 2 – страна 317 
 
 
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–по-
дрињског кантона Горажде”. 
 
Број:03–34-142/22                  П Р Е М И Ј Е Р 
03.02.2022.године                 Аида Обућа,с.р. 
    Г о р а ж д е 
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На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско–подрињског кантона 
Горажде („Службене новине Босанско 
–подрињског кантона Горажде“ број: 
8/15) и члана 5. Одлуке о утврђивању 
Kалендара обиљежавања значајних до-
гађаја, датума и личности из одбрам-
бено-ослободилачког рата 1992.-1995. 
година у Босанско-подрињском канто-
ну („Службене новине Босанско–под-
рињског кантона Горажде“ број: 16/16 
и 4/21), а у складу са Програмом утро-
шка средстава Министарства за борач-
ка питања са економског кода 614300 - 
Текући трансфери непрофитним ор-
ганизацијама, Влада Босанско–подри-
њског кантона Горажде, на 120. редов-
ној сједници, одржаној дана 03.02.2022. 
године,  д о н о с и:    
 
 

О Д Л У K У 
о одобравању новчаних средстава  
на име обиљежавања годишњице 

погибије Ферида Диздаревића  
и сабораца 

 
Члан 1. 

 
Овом се Одлуком одобравају но- 



Број 2 – страна 318 
 
 
вчана средства у износу од 1.000,00 (сло-
вима:једну хиљаду и 0/100) KМ на име 
обиљежавања годишњице погибије Фе-
рида Диздаревића и сабораца  за 2022. 
годину. 
 

Члан 2. 
 

Средства из члана 1. ове Одлуке 
обезбиједити из Буџета Министарства 
за борачка питања Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде, економски код 
614300 - Текући трансфери непрофит-
ним организацијама - Обиљежавање 
значајних датума. 
 

Члан 3. 
 

За реализацију ове Одлуке заду-
жује се Министарство за финансије Бо-
санско-подрињског кантона Горажде, 
а средства уплатити носиоцу активно-
сти, Савезу добитника највећих рат-
них признања Босанско-подрињског 
кантона Горажде на жирорачун број: 
1990540005884792, отворен код ШПАР-
КАСЕ банке Горажде. 
 

Члан 4. 
 

Министарство за борачка пита-
ња ће са корисником средстава потпи-
сати уговор о финансирању/суфина-
нсирању одобреног пројекта/захтјева, 
којим ће се дефинисати начин импле-
ментације пројекта/захтјева, вријеме 
имплементације, обавезе корисника сре-
дстава и Министарства за борачка пи-
тања и начин обезбјеђења инстру-ме-
ната за намјенски утрошак средстава. 
 

Члан 5. 
 

Након утрошка одобрених сре- 

25. фебруар/вељача 2022. 
 

 
дстава, Kорисник средстава је дужан 
доставити Министарству за борачка 
питања извјештај о проведеним актив-
ностима које су одобрене за финанси-
рање у року од 30 дана од дана окон-
чања пројекта/реализације захтјева, а 
најкасније до краја године за коју се 
финансирање тражи. 
 

Члан 6. 
 

Ова Одлука ступа на снагу дан-
ом објављивања на службеној табли 
Kантона, а  накнадно ће да се објави у 
“Службеним новинама Босанско-под-
рињског кантона Горажде”. 
 
Број:03–11-140/22                  П Р Е М И Ј Е Р 
03.02.2022.године                 Аида Обућа,с.р. 
     Г о р а ж д е 
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На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско–подрињског кантона 
Горажде („Службене  новине Босанско 
– подрињског кантона Горажде“ број: 
8/15) и Закона о извршењу Буџета 
(„Службене новине Босанско–подри-
њског кантона Горажде број: 12/21), а 
у складу са Програмом утрошка сред-
става Министарства за борачка пита-
ња са економског кода 614300 - Текући 
трансфери непрофитним организаци-
јама, Влада Босанско–подрињског ка-
нтона Горажде, на 120. редовној сјед-
ници, одржаној дана 03.02.2022.године, 
д о н о с и:    
 
 

О Д Л У K У 
о одобравању новчаних средстава  
на име помоћи за рад удружења 
борачких популација за мјесец 

ЈАНУАР 2022. године 



25. фебруар/вељача 2022. 
 
 

Члан 1. 
 
 Одобравају се новчана средства 
у износу од 9.166,00 (словима: девет хи-
љада једна стотина шездесет шест и 
0/100) KМ на име помоћи за рад удру-
жења борачких популација са просто-
ра Босанско-подрињског кантона Го-
ражде за мјесец ЈАНУАР 2022.године, 
и то: 
 

- Савез РВИ Босанско- 
подрињског кантона  
“Синови Дрине”  
Горажде                          1.985,00 

- Организација ПШиПБ  
Босанско-подрињског  
кантона Горажде                1.985,00 

- Удружење демобилисаних  
бораца АРБиХ Босанско- 
подрињског кантона  
Горажде                                     1.985,00 

- Савез добитника највећих  
ратних признања  
Босанско-подрињског  
кантона Горажде                    1.200,00 

- Удружење ”Свјетлост  
Дрине” Горажде                     1.055,00 

- Удружење ветерана рата  
Босанско-подрињског  
кантона Горажде                       956,00 

 
 Одобрена средства обезбиједи-
ти из Буџета Министарства за борачка 
питања Босанско–подрињског кантона 
Горажде, Економски код 614300  – Те-
кући трансфери непрофитним орга-
низацијама – Помоћ у раду основних 
борачких удружења. 
 

Члан 2. 
 
 За реализацију ове Одлуке зад-
ужује се Министарство за финансије  
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Босанско-подрињског кантона Гораж- 
де, а средства уплатити на жирорачу-
не удружења: 
 
- СРВИ Босанско-подрињског канто-

на „Синови Дрине“ Горажде:  
1990540005249733–ШПАРКАСЕ банка 

- Организација ПШиПБ Босанско-
подрињског кантона Горажде:   
1990540005249539-ШПАРКАСЕ банка 

- Удружење демобилисаних бораца 
АРБИХ:                    1610300004930021   
                          - РАИФАИЗЕН банка             

- Савез ДНРП Босанско-подрињског 
кантона Горажде: 1990540005884792   
                            - ШПАРКАСЕ банка    

- Удружење „Свјетлост Дрине“:  
1990540006546332-ШПАРКАСЕ банка 

- Удружење Ветерана рата:               
     1011400055939189 - ПБС банка 

 
Члан 3. 

 
  Ова Одлука ступа на снагу дан-
ом објављивања на службеној огласној 
табли Kантона, а накнадно ће да се об-
јави у „Службеним новинама Босанско 
–подрињског кантона Горажде“. 
 
Број:03–11-139/22                  П Р Е М И Ј Е Р 
03.02.2022.године                 Аида Обућа,с.р. 
     Г о р а ж д е     
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На основу члана 23. и 24. Зако-
на о Влади Босанско–подрињског кан-
тона Горажде („Службене новине Бо-
санско–подрињског кантона Горажде“, 
број: 8/15), Влада Босанско–подрињск-
ог кантона Горажде, на 120. редовној 
сједници, одржаној дана 03.02.2022.го-
дине,  д о н о с и: 
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О Д Л У K У 
о давању сагласности на Правилник 
о допуни Правилника о унутрашњој 

организацији и систематизацији 
радних мјеста у Министарству  

за социјалну политику, здравство, 
расељена лица и избјеглице  

Босанско–подрињског кантона 
Горажде 

 
Члан  1. 

 
 Даје се сагласност на Правил-
ник о допуни Правилника о унутраш-
њој организацији и систематизацији 
радних мјеста у Министарству за соци-
јалну политику, здравство, расељена 
лица и избјеглице Босанско–подрињ-
ског кантона Горажде. 
 

Члан 2. 
 
      Одлука ступа на снагу даном 
објављивања на службеној огласној та-
бли Кантона, а накнадно ће да се обја-
ви у „Службеним новинама Босанско – 
подрињског кантона Горажде“. 
 
Број:03-30-137/22                   П Р Е М И Ј Е Р 
03.02.2022.године                 Аида Обућа,с.р.     
     Г о р а ж д е 
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 На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде („Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде“, број: 
8/15), а у складу са Правилмиком о на-
чину и поступку додјеле у најам стам-
бених јединица у објектима у насељу 
Витковићи у општини Горажде став-
љених у функцију у оквиру пилот пр-
ограма “Социјално становање у БиХ” 
број: 08-36-52-54/10 од 20.10.2010. годи-
не, Влада Босанско-подрињског  кан- 

25. фебруар/вељача 2022. 
 

 
тона Горажде, на 120. редовној сједни-
ци одржаној дана 03.02.2022. године,  
д о н о с и:  
 
 

О Д Л У K У 
о додјели поткровног стана у 
Витковићима на привремено 
кориштење Ехлимани Дучић 

 
Члан 1. 

 
Овом Одлуком, а у циљу обез-

бјеђења услова становања, Ехлимани 
Дучић тренутно као подстанар наста-
њеној у Витковићима, додјељује у за-
куп стан (гарсоњера) у Ул. Мевсуда Ба-
јића Баје 7/8 у Витковићима површине 
29,98 м2. 
 

Члан 2. 
 
 Стан из члана 1.  ове Одлуке до-
дјељује се у складу са Правилником о 
начину и поступку додјеле у најам ста-
мбених јединица у објектима у насељу 
Витковићи у општини Горажде став-
љених у функцију у оквиру пилот пр-
ограма “Социјално становање у БиХ” 
број:08-36-52-54/10 од 20.10.2010.годи-
не, на период од 12 мјесеци уз могућ-
ност продужења тог рока, уз мјесечну 
закупнину од 27,00 KМ, коју је корис-
ник из члана 1. ове Одлуке  дужан уп-
лаћивати на депозитни рачун Босан-
ско-подрињског кантона Горажде бр-
ој:1327310410293154, отворен код НЛБ 
Тузланска банка филијала Горажде, 
врста прихода 721129, општина 033, 
буџетска организација 2301001 најкас-
није до 15. дана у мјесецу. 
 

Члан 3. 
 
 Са корисником из члана 1. ове  



25. фебруар/вељача 2022. 
 
 
Одлике Министарство за урбанизам, 
просторно уређење и заштиту околи-
не - Kантонални  стамбени фонд Боса-
нско-подрињског кантона Горажде, за-
кључит ће уговор о најму стана којим 
ће се ближе прецизирати права и оба-
везе уговорних страна. 
 

Члан 4. 
 
 Ова Одлука ступа на снагу дан-
ом објављивања на  службеној огласној 
табли Босанско-подрињског кантона 
Горажде, а накнадно ће да се објави у 
“Службеним новинама Босанско-под-
рињског кантона Горажде”. 
 
Број:03–19-136/22                  П Р Е М И Ј Е Р 
03.02.2022.године                 Аида Обућа,с.р. 
     Г о р а ж д е  
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На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде („Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде“, број: 
8/15), Уговора о пословној сарадњи за 
пласирање линије финансирања уз су-
бвенционирање дијела профитне мар-
же за привредна друштва и обртнике 
који послују на подручју Босанско-по-
дрињског кантона Горажде, број: 03-
14-1669/17 од 20.10.2017.године, Одлу-
ке о одобравању предложеног Уговора 
и финансирања уз субвенционирање 
дијела профитне марже за привредна 
друштва, број:03-14-403/18 од 22.03.2018. 
године, Уговора о субвенционирању 
каматне стопе, број: 04-14-450-3/18 од 
05.06.2018.године, Уговора о субвенци-
онирању каматне стопе, број: 04-14-450 
-2/18 од 05.06.2018.године, Влада Боса-
нско-подрињског кантона Горажде, на 
120. редовној сједници, одржаној дана 
03.02.2022.године, д о н о с и:  
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О Д Л У K У 

о давању сагласности за исплату 
субвенција шестог дијела 

 профитне марже 
 

Члан 1. 
 

Овом Одлуком Влада Босанско-
подрињског кантона Горажде даје саг-
ласност за исплату субвенције шестог 
дијела профитне марже од 2% привре-
дном друштву „БЕНО“ д.о.о. у укупн-
ом износу од 3.294,47 KМ, по Уговору 
број:1415258040000879 износ од 1.859,25 
KМ за период од 01.10.2020. до 30.03. 
2021. године и по Уговору број: 141525 
8040001073 износ од 1.435,22 KМ за пе-
риод од 06.10.2020. до 05.04.2021.године. 
 

Члан 2. 
 

Субвенционирање шестог  дије-
ла профитне марже из члана 1. ове Од-
луке ће се извршити у складу са Угово-
ром о пословној сарадњи за пласирање 
линије финансирања уз субвенциони-
рање дијела профитне марже за прив-
редна друштва и обртнике који послу-
ју на подручју Босанско-подрињског 
кантона Горажде, број: 03-14-1669/17 
од 20.10.2017. године, Уговором о дуго-
рочном финансијском партнерству, 
број: 1415258040000879 од 15.03.2018.го-
дине и предложеним Уговором о дуго-
рочном финансијском партнерству, 
број: 1415258040001073 од 15.03.2018.го-
дине, закљученим између ББИ банке 
д.д. Сарајево и привредног друштва 
„БЕНО“ д.о.о. Горажде, Одлуке о одо-
бравању предложеног Уговора и фи-
нансирања уз субвенционирање дије-
ла профитне марже за привредна дру-
штва и Уговора о субвенционирању 
дијела каматне стопе, закљученим из-
међу привредног друштва „БЕНО“ д.о.о.  
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Горажде и Министарства за привреду 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де.  
                                                               

Члан 3. 
 

Ова Одлука ступа на снагу да-
ном објављивања на службеној оглас-
ној табли Kантона, а накнадно ће да се 
објави у „Службеним новинама Босан-
ско-подрињског кантона Горажде“. 
 
Број:03–11-135/22                  П Р Е М И Ј Е Р 
03.02.2022.године                 Аида Обућа,с.р. 
     Г о р а ж д е  
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 На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско–подрињског кантона 
Горажде („Службене новине Босанско 
–подрињског кантона Горажде“, број: 
8/15), Влада Босанско подрињског ка-
нтона Горажде, на 120. редовној сјед-
ници, одржаној дана 03.02.2022.године, 
д о н о с и: 
 
 

О Д Л У K У 
о давању сагласности Дирекцији 

робних резерви да изврши набавку 
25.000 литара лож-уља 

 
Члан 1. 

 
            Даје се сагласност Дирекцији ро-
бних резерви Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде да изврши набавку  
25.000 литара лож-уља по цијени 2,06 
KМ/л  у вриједности 51.500,00 KМ код 
одабраног добављача “БТГ” д.о.о. То-
миславград, а према одредбама Окви-
рног Споразума за набавку лож-уља 
„ЛУЕЛ“ број: 03-11-871-3/21 од 01.07. 
2021.године  као и ОПЦ И ОПМ обрас-
ца број: 16674/2021. 

25. фебруар/вељача 2022. 
 
 

Члан 2. 
 
 Дирекција робних резерви ће 
закључити појединачни уговор са до-
бављачем или му доставити Наруџбе-
ницу за наведену количину лож уља 
из става 1. овог члана, а у складу са  од-
редбама  Оквирног споразума број: 03-
11-871-3/21 од 01.07.2021. године. 
 

Члан 3. 
 
           За реализацију ове Одлуке заду-
жује се Дирекција робних резерви и  
Министарство за финансије Босанско–
подрињског кантона Горажде а сред-
ства су обезбјеђена  Буџету Дирекције 
робних резерви за 2022. годину на еко-
номском коду 613200 – издаци за енер-
гију. 
 

Члан 4. 
 
 Ова Одлука ступа на снагу дан-
ом објављивања на службеној огласној 
табли Kантона, а накнадно ће да се об-
јави у „Службеним новинама Босан-
ско–подрињског кантона Горажде“. 
 
Број:03–11-133/22                  П Р Е М И Ј Е Р 
03.02.2022.године                 Аида Обућа,с.р. 
     Г о р а ж д е  
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На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде („Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде”, број: 
8/15), а у вези са члановима 47. и 48. 
Закона о извршењу Буџета Босанско-
подрињског кантона Горажде за 2022. 
годину („Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде“, број: 
12/21), Влада Босанко-подрињског ка-
нтона Горажде, на 121. редовној сјед- 



25. фебруар/вељача 2022. 
 
 
ници, одржаној дана 11.02.2022. годи-
не, д о н о с и:  
 
 

О Д Л У K У 
о давању сагласности  на Програма 
утрошка средстава Министарства  

за образовање, младе, науку, културу 
и спорт са економског кода 614 300  

(ЈАН 001) – Текући трансфер  
за младе за 2022. годину 

 
Члан 1. 

 
 Овом се Одлуком даје сагласно-
ст Министарству за образовање, мла-
де, науку, културу и спорт на Прог-
рам утрошка средстава Министарства 
за образовање, младе, науку, културу 
и спорт са економског кода 614 300 
(ЈАН 001) – Текући трансфер за младе 
за  2022. годину. 
  

Члан 2. 
 

Програм из члана 1. Одлуке са-
ставни је дио ове Одлуке. 
  

Члан 3. 
 

Ова Одлука ступа на снагу дан-
ом објављивања на службеној табли 
Kантона, а накнадно ће да се објави у 
“Службеним новинама Босанско-под-
рињског кантона Горажде”.   
 
Број:03–11- 208/22                 П Р Е М И Ј Е Р 
11.02.2022. године                Аида Обућа,с.р. 
     Г о р а ж д е  

.......................... 
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На основу чланова 47. и 48. За-
кона о извршењу Буџета Босанско по-
дрињског кантона Горажде за 2022. 
годину („Службене новине Босанско –  
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подрињског кантона Горажде“, број: 
12/21), а у складу са Уредбом о крите-
ријима за финансирање програма и 
пројеката непрофитних организација 
и удружења која се финансирају/су-
финансирају из Буџета Босанско под-
рињског кантона Горажде број:03-14-
866/16 од 10.06.2016.године, Министа-
рство за образовање, младе, науку, ку-
лтуру и спорт Босанско подрињског                   
кантона Горажде, д о н о с и: 
 
 

П Р О Г Р А М 
утрошка средстава Министарства  

за образовање, младе, науку, културу 
и спорт са економског кода 614 300 

(ЈАН 001) – Текући трансфер 
непрофитним организацијама  

- за младе за 2022. годину 
 
1. НАЗИВ ПРОГРАМА 
 
Назив Програма је „Програм утрошка 
средстава Министарства за образова-
ње, младе, науку, културу и спорт са 
економског кода 614 300 (ЈАН 001) – Те-
кући трансфер непрофитним органи-
зацијама - за младе за 2022. годину“. 
  
ПОДАЦИ О ПРОГРАМУ 
 
Период реализације Програма:  
                   01.01.2022.- 31.12.2022. године 
 
Буџетска позиција:   Текући трансфер                     
непрофитним организацијама - за 
младе за 2022.годину 
 
Економски код:                             614 300 
 
Укупна вриједност Програма:  
                                                  10.000,00 KМ 
 
Одговорно лице:                     Министар 
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Kонтакт лице за Програм:  
          Амина Салић - Бездроб, државни  
                                                     службеник 
 
Kонтакт-телефон:               038/224-259; 
                                                       локал 203 
 
Kонтакт е-маил:  
             obrazovanje@bpkgг.gov.ba 
 
Интернет:       http://mo.bpkg.gov.ba/ 
 
 
САГЛАСНОСТ НА ПРОГРАМ 
 

Сагласност на овај Програм, у 
складу са члановима 47. и 48. Закона о 
извршењу Буџета Босанско-подрињск-
ог кантона Горажде за 2022. годину 
(„Службене новине Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде“, број:12/21), да-
ла је Влада Босанско-подрињског кан-
тона Горажде на својој 121. редовној 
сједници одржаној дана 11.02.2022. го-
дине, Одлуком, број: 03-11-208/22 од 
11.02.2022. године. 
 
 
2. СВРХА И ОПИС ПРОГРАМА 
 
2.1. Сврха Програма 
 

Сврха Програма је пружање ос-
новних смјерница за стварање подсти-
цајног окружења за провођење поли-
тике према младима и институцијал-
ног вида сарадње Министарства за об-
разовање, младе, науку, културу и сп-
орт (у даљем тексту: Министарство) и 
омладинских удружења. Програмом 
се желе додатно подржати посебне про-
јектне активности омладинских удру-
жења ради јачања њихових капаците-
та у испуњавања њихове основне ми-
сије у друштву. Такође, сиљ је да Ми- 

25. фебруар/вељача 2022. 
 
 
нистарство преко овог Програма акти-
вно учествује са планираним буџетск-
им средствима на побољшању питања 
од интереса за живот, положај и дјело-
вање младих људи на подручју Босан-
ско–подрињског кантона Горажде (у 
даљем тексту: Kантон). 
 
2.2. Опис Програма 
 

Овим се Програмом дефинишу 
појединачне подстицајне мјере за про-
вођење политике према младима на 
подручју Kантона, утврђују потребна 
финансијска средства, те начин праће-
ња реализације сваке од предвиђених 
подстицајних мјера, критерији, корис-
ници Програма, као и друга питања 
од значаја за провођење Програма.  
  
 
3. ОПШТИ И ПОСЕБНИ ЦИЉЕВИ 

ПРОГРАМА 
 
3.1. Општи циљ Програма  
 

Општи циљ овог Програма је 
активно укључење у питања од инте-
реса за живот, положај и дјеловање 
младих  људи на подручју Kантона и 
развој Kантона. 
 
3.2. Посебни циљеви Програма  
 

У складу са Општим циљевима 
Програма, посебни циљеви Програма 
су: 
 

- Подршка пројектним активности-
ма које су усмјерене на информи-
сање младих о здравим стиловима 
живота, 

- Подршка пројектним активности-
ма које су усмјерене на информи-
сање младих о сузбијању насиља и  

mailto:obrazovanje@bpkg%D0%B3.gov.ba
http://mo.bpkg.gov.ba/
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недоличног понашања на спорт-
ским приредбама, 

- Подршка пројектним активности-
ма које су усмјерене на области дру-
штвеног живота и слободног вре-
мена младих, 

- Подршка пројектним активности-
ма које потичу младе на демокра-
тију, толеранцију и равноправност 
сполова, 

- Подршка пројектним активности-
ма које имају за циљ организовање 
културних догађаја кроз спровође-
ње семинара за формалне и нефо-
рмалне групе младих о управљању 
културним догађајима,  

- Подршка пројектним активности-
ма које имају за циљ акције очува-
ња, чишћења, уређења, унапређе-
ња стања и заштите животне сре-
дине.  

 
Мјера: финансијска подршка омлади-
нским удружењима у виду суфинан-
сирања једног приједлога пројектних 
активности дефинисаних посебним 
циљевима Програма. 
 
 
4. ПОТРЕБНА СРЕДСТВА  

ЗА ПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА 
 

Потребна средства за провође-
ње Програма износе 10.000,00 KМ и то: 
 
100 % средстава за приједлоге пројек-
тних активности омладинских удру-
жења путем јавног позива за пријаву 
приједлога пројектних активности за 
учешће у Програму утрошка средста-
ва из Буџета Министарства са економ-
ског кода  614 300 (ЈАН 001) – Текући 
трансфер непрофитним организација-
ма - за младе за 2022. годину (у даљем 
тексту: јавни позив). 
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5. KРИТЕРИЈИ ЗА РАСПОДЈЕЛУ 
      СРЕДСТАВА 
 

Да би предложене пројектне ак-
тивности биле суфинансиране морају 
задовољити одређене критерије наве-
дене у наставку.  
 
5.1. Kритерији прихватљивости  

за учешће у Програму  
 

Приједлози пројектних актив-
ности се најприје разматрају како би се 
утврдило одговарају ли у потпуности 
општим критеријима прихватљивости 
за учешће у Програму, али и посебним 
критеријима за учешће у Програму. 
 
5.1.1. Општи критерији 
 

Прихватљиви су они приједло-
зи пројектних активности који/чији: 
 
- су предлагачи омладинска удруже-

ња регистрована на било којем ни-
воу власти у Босни и Херцеговини 
те у том смислу и доставили рјеше-
ње о регистрацији односно увјере-
ње из регистра удружења издато у 
вријеме подношења захтјева, изузев 
из Регистра удружења које води 
Министарство за правосуђе, упра-
ву и радне односе Kантона, које 
Министарство као носилац буџет-
ских средстава прибавља по служ-
беној дужности; 

- је реализација од интереса за гра-
ђане Kантона или доприноси раз-
воју и афирмацији Kантона и про-
води се на подручју Kантона; 

- су предлагачи доставили увјерење 
о пореској регистрацији – иденти-
фикациони број; 

- су предлагачи доставили увјерење 
о измиреним пореским обавезама,  
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а они предлагачи који немају неиз-
мирених обавеза могу доставити ов-
јерену изјаву код надлежног органа 
да немају неизмирених обавеза, ко-
јом то потврђују; 

- су предлагачи доставили увјерење 
о измиреним порезима и доприно-
сима за запосленике (уколико има 
запосленика), а они предлагачи ко-
ји немају упослених могу достави-
ти овјерену изјаву код надлежног 
органа да немају упослених, којом 
то потврђују; 

- су предлагачи доставили програм 
рада за текућу годину са образло-
жењем; 

- су предлагачи доставили финан-
сијски план за текућу годину; 

- су предлагачи доставили извјештај 
о уредном финансијском послова-
њу (биланс стања, биланс успјеха и 
наративни извјештај за претходну 
годину) са изузетком оних предла-
гача који су регистровани у прет-
ходној години; 

- предлагачи доставили финансиј-
ски извјештај о утрошку средстава 
за пројекте одобрене у претходној 
години са изузетком оних предла-
гача који су регистровани у прет-
ходној години; 

- су предлагачи доставили попуњен 
образац за апликацију за суфинан-
сирање пројектних активности; 

- су предлагачи доставили листу чл-
анова и органа управљања коју чи-
не двије трећине (2/3) младих у 
животној  доби од 15 до 30 година 
старости (овјерена печатом омла-
динског удружења); 

- удружења која су доставила доку-
ментацију по акту од 15.10.2021. го-
дине. 
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5.1.2. Посебни критерији 
 
- Подршка пројектним активности-

ма које су усмјерене на информи-
сање младих о здравим стиловима  
живота; 

- Подршка пројектним активности-
ма које су усмјерене на информи-
сање младих о сузбијању насиља и 
недоличног понашања на спорт-
ским приредбама; 

- Подршка пројектним активности-
ма које су усмјерене на области др-
уштвеног живота и слободног вре-
мена младих; 

- Подршка пројектним активности-
ма које потичу младе на демокра-
тију, толеранцију и равноправност                
сполова; 

- Подршка пројектним активности-
ма које имају за циљ организовање 
културних догађаја кроз спровође-
ње семинара за формалне и нефо-
рмалне групе младих о управљању 
културним догађајима;  

- Подршка пројектним активности-
ма које имају за циљ акције очува-
ња, чишћења, уређења, унапређе-
ња стања и заштите животне средине. 

 
5.2.  Kритерији не прихватљивости за  
        учешће у Програму  
 

Неприхватљиви су они пријед-
лози активности који/чији: 
 
- подразумијевају финансирање пла-

та (бруто и нето лични доходак); 
- су на други начин остварили фи-

нансирање или суфинансирање из 
Буџета Kантона; 

- административни трошкови пре-
лазе 10% буџета свих предложених 
пројектних активности; 
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- имају једину сврху корист запосле-

них у правном лицу; 
- акти предлагача на које се односи 

Закон о удружењима и фондација-
ма (“Службене новине Федерације 
БиХ“, број; 45/02) нису усклађени 
са истим; 

- предлагач не испуњава критерије 
прихватљивости за учешће у Прог-
раму (опште критерије и посебне 
критерије); 

- удружења која нису доставила до-
кументацију по акту од 15.10.2021. 
године. 

 
5.3. Селекциони и бодовни критерији 
 

Приједлози пројектних актив-
ности који испуњавају критерије прих-
ватљивости за учешће у Програму (оп-
ште критерије и посебне критерије), 
односно који испуњавају могућност за 
судјеловање у овом Програму, подли-
јежу темељитој процјени у складу са 
бодовним критеријима. 
 

5.3.1. Селекциони критерији 
 

Одговорно лице за провођење 
приједлога пројектних активности м-
рају имати професионалне вјештине и 
квалификације за обављање предло-
жених пројектних активности (опера-
тивна способност). У том смислу, био-
графија лица одговорног за провође-
ње пројектних активности треба бити 
достављена као дио пријаве. 
 
5.3.2. Бодовни критерији 
 

Бодовни критерији чине основ 
за процјену квалитета  приједлога про-
јектних активности у вези са општим и 
посебним циљевима те критеријима 
овог Програма.  Они садрже елементе 
квалитета и квантитета, од којих сваки 
носи одређен број бодова. 
  

Пројектне активности ће бити 
процијењене скалом бодова 0 до 70 и 
биће поредане по својој вриједности. 

 
Бодовни критерији 

Kритерији Максималан 
резултат 

Да ли су циљеви предложених пројектних активности изашли из 
оквира интереса самог предлагача? 5 

Да ли ће предложене пројектне активности имати позитиван учи-
нак на питања од интереса за живот, положај и дјеловање младих 
људи на подручју Kантона и развој Kантона? 

5 

Да ли су јасно разрађени очекивани резултати предложених про-
јектних активности? 5 

Да ли је јасно разрађен план буџета појединих предложених про-
јектних активности? 5 

Да ли су све предложене пројектне активности одговарајуће пре-
дстављене у буџету? 5 

Да ли су трошкови предложених пројектних активности образ-
ложени на начин да доказују да ће средства Програма бити иско-
риштена на ефикасан и економичан начин? 

5 
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Да ли предложене пројектне активности посједују значај у односу 
на живот младих, утицај на јавност те социјалну димензију акти-
вности? 

5x2* 

Да ли је обезбијеђена видљивост, промоција, кориштење и шире-
ње резултата овог Програма? 5 

Да ли су јасно разрађени директни или индиректни корисници  те 
процјена броја лица која могу бити директни или индиректни 
корисници предложених пројектних активности? 

5x2* 

Да ли су јасно уочљиве идеје које су довеле до тога да се пријави 
предложена пројектна активност? 5 

Да ли је јасно праћење предложених пројектних активности? 5 
Да ли се предложене пројектне активности воде од стране лица 
која посједују вјештине и искуства у провођењу пројектних акти-
вности? 

5 

*резултат се мултиплицира са 2 због његове важности 
 
     За сваки критериј комисија даје 
оцјену између 1 и 5 сљедећим катего-
ријама оцјена: 
 
1 – веома слабо 
2 – слабо 
3 – адекватно 
4 – добро 
5 – врло добро 
 

Kомисија ће процјењивати ври-
једност критерија те минималан број 
бодова у зависности од броја предло-
жених пројектних активности. Сви 
чланови комисије додјељују оцјене, а 
укупан број бодова се добије када се 
сума оцјена добивених од свих чла-
нова комисије подијели са бројем чла-
нова комисије. 

Бодовање се врши по основу та-
беле за оцјењивање приједлога проје-
ктних активности и иста је саставни 
дио  овог Програма. 

 
Све достављене приједлоге про-

јектних активности прегледа и оцјењу-
је комисија именована од стране ми-
нистра за образовање, младе, науку, 

културу и спорт. Kомисија даје Мини-
старству приједлог о расподјели сред-
става,  предлаже листу предлагача или 
пројеката који заслужују помоћ на ос-
нову постигнутих бодова и располо-
живих средстава те сачињава обавјеш-
тење за све предлагаче приједлога про-
јектних активности са могућношћу 
приговора Министарству. Kоначну ра-
сподјелу средстава са утврђеном лис-
том предлагача или пројеката доноси 
Влада Kантона на приједлог Министа-
рства.  

Из разлога недовољног прили-
ва средстава у Буџет Босанско-подри-
њског кантона Горажде, одлуком ми-
нистра за образовање, младе, науку, 
културу и спорт или Владе Kантона, 
може се додатно утврдити максималан 
износ средстава, односно смањити из-
нос средстава предвиђен за омлади-
нска удружења за 2022. годину, с тим 
да појединачни износи средстава не 
могу бити већи од износа произашлог 
на основу бодовања у складу са крите-
ријима овог Програма, а све прије до-
ношења коначног плана расподјеле 
средстава за суфинансирање пројектн- 
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их активности омладинских удружења 
за 2022. годину. 
 
5.4. Пријава приједлога пројектних  
       активности за суфинансирање 
 

Све предложене пројектне акти-
вности које се суфинансирају кроз овај 
Програм требају припадати утврђен-
им мјерама у оквиру посебних циљева 
овог Програма. 

Пријава приједлога пројектних 
активности овим Програмом осмиш-
љена је на сљедећи начин: 
 

1. Путем јавног позива  
 

Јавни позив дефинише: крите-
рије прихватљивости за учешће у Про-
граму – општи и посебни критерији, 
критерије неприхватљивости за учеш-
ће у Програму и бодовне критерије, 
додатне одговарајуће документе које је 
потребно приложити уз пријаву, усло-
ве за додјелу средстава, услове за под-
ношење пријаве на јавни позив, актив-
ности везане за одабир корисника и 
додјелу средстава. Јавни позив се обја-
вљује у електронским медијима на  по-
дручју Kантона, интернет страници 
Владе Kантона, као и огласној табли 
Kантона. 
 

Сви трошкови који произилазе 
из провођења неке пројектне активно-
сти не могу се у потпуности финанси-
рати кроз овај Програм, с тим у вези, 
путем овог Програма вршиће се суфи-
нансирање пројектних активности те 
предлагачи за приједлог пројектних 
активности требају пронаћи и друге 
изворе за њихово финансирање. 
 
5.5. Одабир корисника и додјеле 
       средстава 
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Средства утврђена овим Прог-

рамом додјељују се у складу са прин-
ципима поузданости и предвидивости, 
отворености и транспарентности, од-
говорности, ефикасности и дјелотво-
рности, а који су једни од европских 
принципа у раду јавних управа. У скла-
ду са наведеним, у наредним чланови-
ма Програма донесен је посебан низ 
критерија како би се омогућио транс-
парентан селекциони поступак, однос-
но критерији прихватљивости за уче-
шће у Програму – општи и посебни 
критерији, критерији неприхватљиво-
сти за учешће у Програму и бодовни 
критерији. 
 
 
6. KОРИСНИЦИ ПРОГРАМА 
 

Kорисници Програма су омла-
динска удружења са подручја Kантона 
с правним својством. 

Kорисници и примаоци сред-
става Програма су одговорни за про-
вођење активности намијењених за су-
финансирање пројектних активности. 
 
6.1. Обавезе корисника средстава 
 

Kорисници Програма морају 
поднијети завршни наративни и фи-
нансијски извјештај према утврђеном 
обрасцу.  

Износи исказани од стране ко-
рисника у финансијским извјештајима 
на којим се темељио приједлог проје-
ктних активности за плаћање требају 
бити стварни, тачно израчунати и до-
звољени у складу са овим Програмом. 

Kорисници средстава требају 
обезбиједити видљивост, промоцију, 
кориштење и ширење резултата овог 
Програма.  
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7. ПОТРЕБАН БРОЈ РАДНИKА  

ЗА ПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА  
И МОНИТОРИНГ 

  
За провођење овог Програма ће 

бити ангажовани упосленици Мини-
старства у току радног времена без по-
себних накнада. 

Надзор (мониторинг) над упот-
ребом буџетских средстава од стране 
корисника обавља Министарство за 
финансије Kантона, те Министарство 
у складу са Законом о извршењу Буџе-
та Kантона за 2022. годину („Службене 
новине Босанско-подрињског кантона 
Горажде“, број: 12/21 ). 
 
 
8. ПРОЦЈЕНА РЕЗУЛТАТА 
 

Реализацијом Програма се оче-
кује јачање капацитета омладинских 
удружења, а тиме и младих на подру-
чју Kантона. 
  
 
9. ПРОЦЈЕНА НЕПРЕДВИЂЕНИХ 

РАСХОДА И  РИЗИKА 
 

Један од могућих ризика који 
може утицати на остваривање овог 
Програма јесте евентуално недовољно 
пуњење Буџета Kантона, због недово-
љног прилива средстава у Буџет Kантона.    
 
Број:10-11-313-2/22         М И Н И С Т А Р 
15.02.2022.године        Биљана Беговић,с.р. 
     Г о р а ж д е 
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 На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде („Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде”, број: 
8/15), а у вези са члановима 47. и 48.  
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Закона о извршењу Буџета Босанско-
подрињског кантона Горажде за 2022. 
годину („Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде“, број:  
12/21), Влада Босанко-подрињског ка-
нтона Горажде, на 121. редовној сјед-
ници, одржаној дана 11.02.2022. годи-
не, д о н о с и:  
 
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности  на Програм 

утрошка средстава Министарства за  
образовање, младе, науку, културу и 

спорт са економског кода 614 100  
(КАН 002) – Текући трансфер за 

културу за 2022. годину 
 

Члан 1. 
 
 Овом се Одлуком даје сагласно-
ст Министарству за образовање, мла-
де, науку, културу и спорт на Програм 
утрошка средстава Министарства за 
образовање, младе, науку, културу и 
спорт са економског кода 614 100 (КАН 
002) – Текући трансфер за културу за 
2022. годину. 
                                                                  

Члан 2. 
 

Програм из члана 1. Одлуке са-
ставни је дио ове Одлуке. 
 

Члан 3. 
 

Ова Одлука ступа на снагу дан-
ом објављивања на службеној табли 
Кантона, а  накнадно ће да се објави у 
“Службеним новинама Босанско-под-
рињског кантона Горажде”.   
                           
Број:03–11-207/22                  П Р Е М И Ј Е Р 
11.02.2022. године                Аида Обућа,с.р. 
     Г о р а ж д е 

..................... 
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На основу чланова 47. и 48. Зак-
она о извршењу Буџета Босанско-под-
рињског кантона Горажде за 2022. го-
дину („Службене новине Босанско-по-
дрињског кантона Горажде“, број: 
12/21), а у складу са  члановима 34. и 
35. Закона о култури Босанско–подри-
њског кантона Горажде („Службене 
новине Босанско–подрињског кантона 
Горажде“, број: 07/04) и чланом 37. 
Закона о техничкој култури Босанско–
подрињског кантона Горажде („Служ-
бене новине Босанско–подрињског ка-
нтона Горажде“, број:03/05) и Уредб-
ом о критеријима за финансирање пр-
ограма и пројеката непрофитних ор-
ганизација и удружења која се фина-
нсирају/суфинансирају из Буџета Бос-
анско-подрињског кантона Горажде 
(„Службене новине Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде“, број: 6/16 и 
12/16), Министарство за образовање, 
младе, науку, културу и спорт Босан-
ско-подрињског кантона Горажде, 
утврђује: 
 
 

П Р О Г Р А М 
утрошка средстава Министарства 

 за образовање, младе, науку, 
културу и спорт са економског кода 
614 100 (КАН 002) – Текући трансфер  

за културу за 2022.годину 
 

 
1. НАЗИВ ПРОГРАМА 
 
Назив Програма је: „Програм утрошка 
средстава Министарства за образова-
ње, младе, науку, културу и спорт са 
економског кода 614 100 (КАН 002) – 
Текући трансфер за културу за 2022. 
годину“. 
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ПОДАЦИ О ПРОГРАМУ 
 
Период реализације Програма:   
       01.01.2022.- 31.12.2022. године 
 
Буџетска позиција:   Текући трансфер  
                                                     за културу 
 
Економски код:                        614 100 
 
Укупна вриједност Програма:  
                                     60.000,00 КМ 
 
Одговорно лице: 
                                      Биљана Беговић 
 
Позиција одговорне особе: Министар 
                                                  
Контакт лице за Програм:  
                    Амина Салић-Бездроб,  
                                   државни службеник 
 
Контакт-телефон:               038/224-259;   
                                                       локал 203 
 
Контакт е-маил: 
                        obrazovanje@bpkg.gov.ba 
 
Интернет:           http://mo.bpkg.gov.ba 
 
 
 
САГЛАСНОСТ НА ПРОГРАМ 
 

Сагласност на овај Програм, у 
складу са члановима 47. и 48. Закона о 
извршењу Буџета Босанско-подрињск-
ог кантона Горажде за 2022.годину 
(„Службене новине Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде“, број: 12/21), је 
дала Влада Босанско-подрињског кан-
тона Горажде на својој 121. редовној 
сједници, одржаној дана 11.02.2022. го-
дине, Одлуком, број: 03-11-207/22 од 
11.02.2022. године. 

mailto:obrazovanje@bpkg.gov.ba
http://mo.bpkg.gov.ba/
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2. СВРХА И ОПИС ПРОГРАМА  
 
2.1. Сврха Програма 
 

Сврха Програма је да се због из-
узетно комплексне проблематике у об-
ласти културе, која је законом утврђе-
на дјелатност, обезбиједи дио средста-
ва за суфинансирања пројектних акти-
вности правних лица ради стварања 
услова за развој и афирмацију културе 
и техничке културе те промовисања 
заједничких културних вриједности с 
циљем унапређења заједничке култу-
рне баштине Босанско–подрињског ка-
нтона Горажде  (у даљем тексту: Кан-
тон). Такође, циљ је да Министарство  
за образовање, младе, науку, културу 
и спорт (у даљем тексту: Министар-
ство) преко овог Програма активно уч-
ествује са планираним буџетским сре-
дствима на побољшању цјелокупног 
квалитета културе на подручју Канто-
на. 
 
2.2. Опис Програма 
 

Овим Програмом дефинишу се 
појединачне подстицајне мјере у обла-
сти културе на подручју Кантона, ут-
врђују потребна финансијска средства, 
сврха Програма те начин праћења реа-
лизације сваке од предвиђених подсти-
цајних мјера, критерији, корисници 
Програма те друга питања од значаја 
за провођење Програма. 
  
 
3. ОПШТИ И ПОСЕБНИ ЦИЉЕВИ 

ПРОГРАМА 
 
3.1. Општи циљ Програма 
 

Општи циљ овог Програма, у  
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складу са надлежностима Министар-
ства утврђених чланом 12. Закона о  
министарствима и другим тијелима ка-
нтоналне управе Кантона („Службене 
новине Босанско–подрињског кантона 
Горажде“, број: 9/13 и 13/13) и Страте-
гијом развоја Кантона за период 2016 – 
2020. година (мјера - 2.2.5. - пројекти и 
активности 2.2.5.1., 2.2.5.2., 2.2.5.3., 2.2.5.4. 
и мјера 2.2.6. - пројекти и активности 
2.2.6.5.), је обогаћивање културних сад-
ржаја и адекватно сређивање, чување, 
кориштење и обиљежавање историјск-
их чињеница и догађаја, а све у циљу 
остварења јавног интереса Кантона у 
области културе сходно члану 3. Зако-
на о култури Босанско–подрињског ка-
нтона Горажде („Службене новине Бо-
санско–подрињског кантона Горажде“, 
број: 07/04)  и то: 
 

1. стварање могућности за развој 
културних дјелатности на под-
ручју Кантона, 

2. обезбјеђење услова за стварање, 
преношење и доступност кул-
турних вриједности, 

3. очување културног наслијеђа и 
природног наслијеђа, 

4. афирмисање културних врије-
дности Кантона у земљи и сви-
јету, у оквиру укупних вријед-
ности Босне и Херцеговине и 
Федерације Босне и Херцегови-
не, 

5. културни одгој у образовању и 
образовање кадрова за позиве у 
области културе, 

6. културолошка истраживања,  
 
те јавни интерес Кантона у области те-
хничке културе сходно члану 34. Зако-
на о техничкој култури Босанско–под-
рињског кантона Горажде („Службене  
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новине Босанско–подрињског кантона 
Горажде“, број: 03/05) и  то: 
 

1. образовање и оспособљавање за 
стицање ваншколских технич-
ких, технолошких и информа-
тичких  знања и вјештина, 

2. програми смотри, такмичења и 
изложби од интереса кантона, 

3. међународна сарадња у облас-
ти техничке културе, 

4. информативно – издавачка и 
издавачка дјелатност из области 
техничке културе, 

5. издавачко-развојни и стручни 
рад на образовању стручних ра-
дника и иноватора, 

6. набавка опреме и одржавање 
објеката техничке културе од 
интереса за кантон, 

7. подстицање и афирмација тех-
нолошких иновација, како у зе-
мљи тако и у иностранству, и 

8. промоција 
босанскохерцеговачких 
технолошких иновација у ино-
странству. 

 
3.2. Посебни циљеви Програма  
 

За остварење општег циља Про-
грама предлаже се сљедећи низ посе-
бних циљева Програма:  
 

a. Подршка развоју културе и 
афирмисање културних врије-
дности на подручју Кантона 
- мјера: финансијска подрш-

ка општинама са подручја 
Кантона као организатори-
ма манифестација из облас-
ти културе, јавним устано-
вама културе са подручја Ка-
нтона и удружењима култу-
ре у виду суфинансирања  
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пројектних активности при-
ликом провођења дјелатнос-
ти у области културе у свим 
облицима стваралаштва, пре-
ношења и очувања културн-
их вриједности у области 
књижевне, музичке, плесне 
позоришне, ликовне, филм-
ске и видео дјелатности, очу-
вање културног и природн-
ог наслијеђа, архивске, музе-
јске, изложбене и библиоте-
чке дјелатности као и изда-
ваштва, кинематографије и 
радија и телевизије. 

 
      б.    Подршка развоју и афирмаци- 

ји техничке културе на подру-
чју Кантона 
- мјера: финансијска подрш-

ка Удружењима техничке 
културе у виду суфинанси-
рања пројектних активности 
у области техничке културе, 
односно техничког одгоја, 
образовање и оспособљава-
ње дјеце и омладине, науч-
но-техничко стваралаштво и 
унапређење проналазаштва, 
иноваторства и рационали-
заторства, радиоаматеризам, 
фото, филмске и видео акт-
ивности, аеро-активности, 
ронилачке активности, тех-
нички спортови и научно-
техничке манифестације. 

 
 
4. ПОТРЕБНА СРЕДСТВА ЗА 

ПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА 
 

Потребна средства за провође-
ње Програма износе 60.000,00 КМ и то: 
 
80% средстава за приједлоге пројектн- 
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их активности путем јавног позива са  
ограниченим роком пријаве за достав-
љање приједлога пројектних активнос-
ти Министарству и  
 

20% интервентних средстава за подно-
шење пројектних активности путем ја-
вног позива без ограниченог рока при-
јаве за достављање приједлога пројект-
них активности Министарству, а која 
се додјељују током цијеле 2022. Године, 
односно до утрошка расположивих 
средстава за ове намјене. 
 
 
5. КРИТЕРИЈИ ЗА РАСПОДЈЕЛУ 

СРЕДСТАВА 
 

Да би предложене пројектне ак-
тивности биле суфинансиране, морају 
задовољити одређене критерије наве-
дене у наставку.  
 
5.1.  Критерији прихватљивости за  
        учешће у Програму  
 

Приједлози пројектних актив-
ности се најприје разматрају како би се 
утврдило одговарају ли у потпуности 
општим критеријима прихватљивости 
за учешће у Програму, али и посебн-
им критеријима за учешће у Програ-
му. 
 
5.1.1. Општи критерији 
 

Прихватљиви су они приједло-
зи пројектних активности који / чији: 
 

- су предлагачи удружења ре-
гистрована на било којем ни-
воу власти у Босни и Херце-
говини те су у том смислу и 
доставили рјешење о регист-
рацији, односно увјерење из  
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регистра удружења издато у 
вријеме подношења захтјева, 
изузев из Регистра удруже-
ња које води Министарство 
за правосуђе, управу и рад-
не односе Кантона, које Ми-
нистарство као носилац бу-
џетских средстава прибавља 
по службеној дужности; 

- је реализација од интереса 
за грађане Кантона или доп-
риноси развоју и афирмаци-
ји Кантона и проводи се на 
подручју Кантона; 

- су предлагачи доставили ув-
јерење о пореској регистра-
цији-идентификациони бр-
ој; 

- су предлагачи доставили ув-
јерење о измиреним порес-
ким обавезама, а они пред-
лагачи који немају неизми-
рених обавеза могу достави-
ти овјерену изјаву код над-
лежног органа да немају не-
измирених обавеза, којом то 
потврђују; 

- су предлагачи доставили ув-
јерење о измиреним порези-
ма и доприносима за запо-
сленике (уколико има запос-
леника), а они предлагачи 
који немају упослених могу 
доставити овјерену изјаву 
код надлежног органа да не-
мају упослених, којом то по-
тврђују; 

- су предлагачи доставили про-
грам рада за текућу годину 
са образложењем; 

- су предлагачи доставили фи-
нансијски план за текућу го-
дину; 

- су предлагачи доставили из- 
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вјештај о уредном финансиј-
ском пословању (биланс ста-
ња, биланс успјеха и нарати-
вни извјештај за претходну 
годину), са изузетком оних 
предлагача који су регистро-
вани у претходној години; 

- су предлагачи доставили фи-
нансијски извјештај о утро-
шку средстава за пројекте 
одобрене у претходној год-
ини, са изузетком оних пре-
длагача који су регистрова-
ни у претходној години; 

- су предлагачи доставили по-
пуњен образац пријаве за су-
финансирање пројектних ак-
тивности. 

 
Одредбе општих критерија не 

односе се на општине из састава Кан-
тона као организаторе манифестација 
из области културе и јавне установе 
културе са подручја Кантона, као и на 
све подносиоце пријава за интервен-
тна средства без ограниченог рока при-
јаве, осим:  
 

- да је реализација од интере-
са за грађане Кантона или 
доприноси развоју и афир-
мацији Кантона и  проводи 
се на подручју Кантона; 

- да су предлагачи доставили 
финансијски извјештај о ут-
рошку средстава за пројекте 
одобрене у претходној годи-
ни и 

- су предлагачи доставили по-
пуњен образац пријаве за су-
финансирање пројектних ак-
тивности, односно писану 
пријаву предлагача у случа-
ју хитности за интервентн-
им средствима. 
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5.1.2. Посебни критерији 
 

1. Развој културе и афирмисање 
културних вриједности на под-
ручју Кантона у свим облицима 
стваралаштва, преношења и 
очувања културних вриједнос-
ти у области књижевне, музич-
ке, плесне позоришне, ликовне, 
филмске и видео дјелатности, 
очување културног и природн-
ог наслијеђа, архивске, музејске, 
изложбене и библиотечке дје-
латности, као и издаваштва, ки-
нематографије и радија и теле-
визије. 

 
2. Развој и афирмација техничке 

културе на подручју Кантона, 
односно технички одгој, обра-
зовање и оспособљавање дјеце и 
омладине, научно-техничко ст-
варалаштво и унапређење про-
налазаштва, иноваторства и ра-
ционализаторства, 
радиоаматеризам, фото, филм-
ске и видео активности, аеро-
активности, ронилачке актив-
ности, технички спортови и на-
учно-техничке манифестације. 

 
5.2. Критерији не прихватљивости за  
       учешће у Програму  
 

Неприхватљиви су они пријед-
лози пројектних активности који / чи-
ји: 
 

- подразумијевају финанси-
рање плата (бруто и нето ли-
чни доходак и основна дје-
латност), 

- су на други начин оствари-
ли финансирање или суфи-
нансирање из Буџета Кантона, 
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- имају једину сврху корист 
запослених у правном лицу, 

- подразумијевају  
финансирање адаптације,  
реконструкције,  инвестици-
оно улагање у обнову  обје-
ката, куповину опреме и сл-
ично (под опремом се не сма-
тра потрошни материјал и 
одјевни предмети неопход-
ни за реализацију предложе-
них пројектних активности 
из дјелатности културе), 

- предлагач није доставио из-
вјештај са комплетном доку-
ментацијом којом се доказу-
је да су средства у претходн-
ој години добивена од Владе 
Кантона или Министарства, 

- акти предлагача на које се 
односи Закон о удружењи-
ма и фондацијама (“Служ-
бене новине Федерације БиХ“, 
број: 45/02) нису усклађени 
са истим, 

- предлагач не испуњава кри-
терије прихватљивости за 
учешће у Програму (опште 
критерије и посебне крите-
рије), 

- се у цјелости не односе на 
дјелатности у области кул-
туре. 

 
5.3. Селекциони и бодовни критерији 
 

Приједлози пројектних актив-
ности који испуњавају критерије прих-
ватљивости за учешће у Програму (оп-
ште критерије и посебне критерије), 
односно који испуњавају могућност за 
судјеловање у овом Програму, подли-
јежу темељитој процјени у складу са 
селекционим и бодовним критеријима. 
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5.3.1. Селекциони критерији 
 

Подносиоци приједлога пројек-
тних активности морају имати профе-
сионалне вјештине и квалификације 
за обављање предложених пројектних 
активности (оперативна способност). 
У том смислу, листа реализованих про-
јеката и манифестација у 2021. години 
и биографија лица одговорног за про-
вођење пројектних активности у име 
сваког приједлога пројектних актив-
ности морају бити достављени као дио 
пријаве. 
 
5.3.2. Бодовни критерији 
 

Бодовни критерији чине основ 
за процјену квалитета приједлога про-
јектних активности у вези са општим и 
посебним циљевима те критеријима 
овог Програма.  Они садрже елементе 
квалитета и квантитета, од којих сваки 
носи одређен број бодова. 

Комисија ће процјењивати ври-
једност критерија. Сви чланови коми-
сије додјељују оцијене, а укупан број 
бодова се добије када се сума оцјена 
добивене од свих чланова комисије по-
дијели са бројем чланова комисије. 
 

Све достављене пријаве пријед-
лога пројектних активности са огра-
ниченим роком пријаве прегледа и оц-
јењује комисија именована од стране 
министра за образовање, младе,  нау-
ку, културу и спорт. Комисија даје Ми-
нистарству приједлог о расподјели ср-
едстава, предлаже листу предлагача 
или пројеката који заслужују помоћ на 
основу постигнутих бодова и распо-
ложивих средстава те сачињава обавје-
штење за све предлагаче приједлога 
пројектних активности са могућношћу  
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приговора Министарству. Коначну ра-
сподјелу средстава са утврђеном лис-
том предлагача или пројеката доноси 
Влада Кантона на приједлог Министа-
рства.  
  

Пројекти ће бити процијењени 
скалом бодова 0 до 100 и биће пореда-
ни по својој вриједности. 
 
Бодовима од 0 до 30 за пројектне ак-
тивности ако: 
 

- су циљеви, методологија и пр-
ирода пројектних активности 
изашли из оквира интереса са-
мо предлагача, 

- су предложене активности так-
ве да могу имати већи утицај а 
њихови циљеви да се могу лак-
ше постићи на подручју Канто-
на, 

- је јасноћа пројектних активно-
сти те њихова досљедност у ск-
ладу са оперативним и финан-
сијским способностима органи-
зације, 

- посједује вјештине и искуство 
лица задужених за управљање 
и провођење пројектних актив-
ности, 

- су разрађени резултати и дета-
љан план буџета пројектних ак-
тивности, 

- посебна пажња ће бити посве-
ћена пројектима који претход-
но нису имали искуства и са 
провођењем циљаних пројека-
та. 

 
Бодовима од 0 до 10 за пројектне ак-
тивности ако: 
 

- су пројектне активности дио ку-
лтурних дешавања утврђених 
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Календаром важних културних 
дешавања на подручју Кантона. 

 
Бодовима од 0 до 10 за усклађеност 
пројектних активности са циљем 
Програма ако: 
 

- посебна пажња ће бити посве-
ћена пројектима који задовоља-
вају бар два до три посебна ци-
ља овог Програма. 

 
Бодовима од 0 до 15 за посебност пре-
дложених пројектних активности 
ако:  
 

- садржава оригиналност, инова-
цију и креативност предложен-
их пројектних активности, 

- садржава вјештине и искуство 
лица задужених за организаци-
ју и провођење активности, 

- посједује значај предложених 
активности у односу на циљану 
публику / кориснике, утицај на 
јавност те социјална димензија 
активности. 

 
Бодове од 0 до 10 за очекиване резу-
лтате ако: 
 

- број лица које могу директно 
или индиректно користити по-
стигнуте резултате предложе-
них активности. 

 
Бодове од 0 до 15 за комуникацију и 
промоцију пројектних активности 
ако: 
 

- је усклађеност комуникацијског 
плана у односу на врсту проје-
кта и циљану публику, 

- је усклађеност и реалност фи-
нансијског плана предвиђена за  
промотивне активности,  
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- је детаљан комуникацијски пл-
ан и кориштење различитих 
могућности промоције (елект-
ронски и штампани медији, бр-
ошуре, исл.) 

 
Бодовање од 0 до 10 за дугорочни 
утицај – одрживост ако: 
 

- предложене пројектне активно-
сти требале би за циљ имати 
сталну одрживу сарадњу на по-
дручју Кантона, 

- потенцијал предложених проје-
ктних активности за стварање 
будућих иницијатива. 

 
Селекциони и бодовни крите-

рији не односе се на подносиоце  при-
јава за интервентна средства без огра-
ниченог рока пријаве. С тим у вези, у 
складу са одређеним Буџетом Мини-
старства за интервентна стредства, оц-
јену и одабир пријава за интервентна 
средства врши Министарство на при-
једлог Министарства, Влада Кантона 
доноси појединачне одлуке о одобра-
вању интервентних средства. 
 
5.4. Пријава приједлога пројектних  
        активности за суфинансирање 
 

Сви приједлози пројектних ак-
тивности који се суфинансирају кроз 
овај Програм требају припадати утвр-
ђеним  мјерама у оквиру посебних ци-
љева овог Програма. 

Пријава приједлога пројектних 
активности овим Програмом осмиш-
љена је на два различита начина пут-
ем јавног позива, и то: 
 

a. Пријава за средства са ограни-
ченим роком пријаве 
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б.  Пријава за интервентна средства  

без ограниченог рока пријаве и 
без обавеза достављања допун-
ске документације и обавезе да 
предлагач треба имати регис-
тровано сједиште на подручју 
Кантона.  

 
Јавни позив се објављује у елек-

тронским медијима на подручју Кант-
она, интернет страници Владе Канто-
на, као и огласној табли Кантона. 
 

Сви трошкови који произилазе 
из провођења неке пројектне активно-
сти не могу се у потпуности финанси-
рати кроз овај Програм, с тим у вези, 
путем овог Програма ће се вршити 
суфинансирање пројектних активнос-
ти те предлагачи за приједлог пројек-
тних активности требају пронаћи и 
друге изворе за њихово финансирање. 

Доказ о таквој врсти суфинан-
сирања прилаже се приликом подно-
шења наративног и финансијског изв-
јештаја Министарству. 
 
5.5. Одабир корисника и додјела  
       средстава 
 

Средства утврђена овим Прог-
рамом се додјељују у складу са наче-
лима законитости, транспарентности, 
једнаких могућности и недискрими-
нације кроз примјену критерија утвр-
ђених овим Програмом. 
  
 
6. КОРИСНИЦИ СРЕДСТАВА 
 

Корисници Програма су једи-
нице локалне самоуправе, јавне уста-
нове, удружења културе с правним св-
ојством  и грађани. 
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Корисници и примаоци средст-
ава овог Програма су одговорни за 
провођење пројектних активности  на-
мијењених за суфинансирање пројек-
тних активности. 
 
 6.1. Обавезе корисника средстава 
 

Корисници Програма требају 
поднијети завршни наративни и фин-
ансијски извјештај према обрасцу утв-
рђеном од   стране Министарства. 

Износи исказани од стране ко-
рисника у финансијским извјештајима 
на којим се темељио приједлог пројек-
тних активности за плаћање требају 
бити стварни, тачно израчунати и до-
звољени у складу са овим Програмом. 

Корисници средстава требају 
обезбиједити видљивост, промоцију, 
кориштење и ширење резултата овог 
Програма.  
 
 
7. ПОТРЕБАН БРОЈ РАДНИКА  

ЗА ПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА  
И МОНИТОРИНГ 

  
За провођење овог Програма ће 

бити ангажовани упосленици Минис-
тарства у току радног времена без  по-
себних надокнада. 

Надзор (мониторинг) над упо-
требом буџетских средстава од стране 
корисника обавља Министарство за 
финансије Кантона, те Министарство 
у складу са Законом о извршењу Буџ-
ета Кантона за 2022. годину („Службе-
не новине Босанско-подрињског кан-
тона Горажде“, број: 12/21). 
 
 
8. ПРОЦЈЕНА РЕЗУЛТАТА 
 

Реализацијом Програма се оче- 
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кује подстицање што већег броја гра-
ђана, прије свега дјеце, младих ради   
стварања широке квалитативне основе 
као услова даљњег напретка у развоју 
културе, односно очувања достигну-
тог нивоа културе на подручју Канто-
на.  
 
 
9. ПРОЦЈЕНА НЕПРЕДВИЂЕНИХ 

РАСХОДА И  РИЗИКА 
 

Један од могућих ризика који 
може утицати на остваривање овог 
Програма јесте евентуално недовољно 
пуњење Буџета Кантона због недовољ-
ног прилива средстава у Буџет Канто-
на. 
 
Број:10-11-312-2/22    М И Н И С Т А Р   
15.02.2022.године       Биљана Беговић,с.р. 
     Г о р а ж д е  
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На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде („Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде”, број: 
8/15), а у вези са чланом  48. Закона о 
извршењу Буџета Босанско-подрињск-
ог кантона Горажде за 2022. годину 
(„Службене новине Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде“, број: 12/21), 
Влада Босанко-подрињског кантона Го-
ражде, на 121. редовној сједници, одржа-
ној дана 11.02.2022. године, д о н о с и:  
 
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности  на Програм 

утрошка средстава ЈУОШ „Фахрудин 
Фахро Башчелија“ Горажде са 

економског кода 614 200 –Текући 
трансфери појединцима – превоз 

ученика за 2022. годину 
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Члан 1. 
 
 Овом се Одлуком  даје сагласно-
ст ЈУОШ „Фахрудин Фахро Башчели-
ја“ Горажде на Програм утрошка сред-
става ЈУОШ „Фахрудин Фахро Башче-
лија“ Горажде са економског кода  614 
200 – Текући трансфери појединцима 
– превоз ученика за 2022. годину. 
 

Члан 2. 
 

Програм из члана 1. ове Одлуке 
саставни је дио Одлуке. 
 

Члан 3. 
 

Ова Одлука ступа на снагу дан-
ом објављивања на службеној табли 
Кантона, а накнадно ће да се објави у 
“Службеним новинама Босанско-под-
рињског кантона Горажде”.   
       

Број:03–11-206/22                  П Р Е М И Ј Е Р 
11.02.2022.године                 Аида Обућа,с.р. 
     Г о р а ж д е  
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     На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде („Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде”, број: 
8/15), а у вези са чланом 48. Закона о 
извршењу Буџета Босанско-подрињск-
ог кантона Горажде за 2022. годину 
(„Службене новине Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде“, број: 12/21), 
Влада Босанко-подрињског кантона Го-
ражде, на 121. редовној сједници, одржа-
ној дана 11.02.2022. године, д о н о с и:  
 
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности  на Програм 

утрошка средстава ЈУОШ „Хусеин еф. 
Ђозо“ Горажде са економског кода 614 
200 –Текући трансфери појединцима – 

превоз ученика за 2022. годину 

25. фебруар/вељача 2022. 
 

 
Члан 1. 

 
 Овом се Одлуком даје сагласно-
ст ЈУОШ „Хусеин еф. Ђозо“ Горажде 
на Програм утрошка средстава ЈУОШ 
„Хусеин еф. Ђозо“ Горажде са економ-
ског кода 614 200 – Текући трансфери 
појединцима – превоз ученика за 2022. 
годину. 
                                                                

Члан 2. 
 

Програм из члана 1. ове Одлуке 
саставни је дио Одлуке. 
 

Члан 3. 
 

Ова Одлука ступа на снагу дан-
ом објављивања на службеној табли 
Кантона, а накнадно ће да се објави у 
“Службеним новинама Босанско-под-
рињског кантона Горажде”.   
 
Број:03–11-205/22                  П Р Е М И Ј Е Р 
11.02.2022.године                 Аида Обућа,с.р. 
     Г о р а ж д е 
  

119 
 

На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде (“Службене новине Босанско 
–подрињског кантона Горажде”, број: 
08/15), Влада Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде, на својој 121. редовној 
сједници, одржаној дана 11.02.2022. го-
дине, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о одобравању службеног путовања у 

Републику Косово /Приштина/ 
 

Члан 1. 
 
           Одобрава се службено путовање 
у Републику Косово (Приштина), ди- 



25. фебруар/вељача 2022. 
 
 
ректору ЈУ ССШ „Џемал Биједић” Го-
ражде Хаџимусић Седину. Службено 
путовање би се реализовало на основу 
позива организације RYCO SuperSchools. 
ЈУССШ „Џемал Биједић” Горажде у 
току 2021.године аплицирала је на про-
јекат расписан од стране организације 
RYCO SuperSchools и, од 160 пријавље-
них, сарадња ЈУССШ „Џемал Биједић” 
Горажде и Средње школе из Призрена 
– Република Косово одабрана је као ус-
пјешна, те је упућен позив за наставак 
сарадње. 
 

Службено путовање ће се оба-
вити у периоду од 18.02. до 21.02.2022. 
године. 

 
Члан 2. 

 
За реализацију ове Одлуке заду-

жује се Министарство за финансије, а 
средства обезбиједити из Буџета ЈУ 
ССШ “Џемал Биједић” Горажде, еко-
номски код 613100 - Путни трошкови. 
 

Члан 3. 
 

Одлука ступа на снагу даном 
објављивања на службеној огласној та-
бли Кантона, а накнадно ће да се обја-
ви у “Службеним новинама Босанско-
подрињског кантона Горажде”. 
 
Број:03-45- 204/22                  П Р Е М И Ј Е Р 
11.02.2022.године                 Аида Обућа,с.р. 
     Г о р а ж д е  
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На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде („Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде“ број: 
08/15, 06/20), Влада Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде, на 121. редовној  
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сједници, одржаној дана 11.02.2022. го-
дине, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности за  попуну 

упражњеног радног мјеста 
 

Члан 1. 
 

Овом се Одлуком даје сагласно-
ст министру за привреду Босанско-по-
дрињског кантона Горажде да изврши 
попуну упражњеног радног мјеста др-
жавног службеника у Министарству за 
привреду Босанско-подрињског кант-
она Горажде, на мјесто стручни сарад-
ник за шумарство - 1 извршилац, на 
неодређено вријеме, а све у  складу са 
Законом о државној  служби Босанско-
подрињског кантона Горажде. 
 

Члан 2. 
 
 Средства за плату наведеног уп-
ражњеног радног мјеста обезбијеђена 
су у Буџету Министарства за привреду 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де за 2022.годину. 
 

Члан 3. 
 

Ова Одлука ступа на снагу дан-
ом објављивања на службеној огласној 
табли Кантона, а накнадно ће да се об-
јви у ”Службеним новинама Босанско-
подрињског кантона Горажде”. 
 
Број:03-30-201/22                   П Р Е М И Ј Е Р 
11.02.2022.године                 Аида Обућа,с.р. 
     Г о р а ж д е  
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 На основу чланова 23. и 24. став 
(2) Закона о Влади Босанско-подрињ- 
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ског кантона Горажде („Службене но-
вине Босанско-подрињског кантона Го-
ражде“ број: 8/15), Влада Босанско-по-
дрињског кантона Горажде, на 121. ре-
довној сједници, одржаној дана 11.02. 
2022. године,  д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности 

 
Члан 1. 

 
 Овом се Одлуком даје сагласно-
ст на попуну упражњеног радног мје-
ста стручни сарадник за правне и ана-
литичко-оперативне послове у Минис-
тарству за борачка питања Босанско-
подрињског кантона Горажде. 
 

Члан 2. 
 
 Ова Одлука ступа на снагу дан-
ом објављивања на службеној огласној 
табли Кантона, а накнадно ће да се об-
јави у „Службеним новинама Босан-
ско-подрињског кантона Горажде“. 
 
Број:03–30-199/22                  П Р Е М И Ј Е Р 
11.02.2022.године                 Аида Обућа,с.р. 
      Г о р а ж д е 
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На основу члана 42. Закона о 
извршењу Буџета Босанско-подрињск-
ог кантона Горажде („Службене нови-
не Босанско-подрињског кантона Гор-
ажде“, број: 12/21) и члана 23. Закона о 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде („Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде“, број: 
8/15), Влада Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде, на 121. редовној сјед-
ници, одржаној дана 11.02.2022. годи-
не, д о н о с и: 

25. фебруар/вељача 2022. 
 

 
О Д Л У К У 

о давању сагласности на Програм 
утрошка средстава Владе Босанско-

подриског кантона Горажде  са 
економског кода 614300 БАН 001 – 
Текући трансфери непрофитним  

организацијама 
 

Члан 1. 
 
 Даје се сагласност на Програм 
утрошка средстава из Буџета Владе 
Босанско–подрињског кантона Гораж-
де за 2022. годину, са економског кода 
614300 БАН 001  – Текући  трансфери 
непрофитним организацијама, у из-
носу од  100.000,00 КМ. 
 

Члан 2. 
 
 Програм утрошка из члана 1. 
ове Одлуке саставни је дио ове Одлуке. 
 

Члан 3. 
 
 За реализацију ове Одлуке зад-
ужује се Влада Босанско–подрињског 
кантона Горажде. 
 

Члан 4. 
 
 Одлука ступа на снагу даном 
објављивања на службеној огласној та-
бли Кантона, а накнадно ће да се обја-
ви  у „Службеним новинама Босанско-
подрињског кантона Горажде“. 
 
Број:03–11-198/22                  П Р Е М И Ј Е Р 
11.02.2022.године                 Аида Обућа,с.р. 
      Г о р а ж д е 

....................... 
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На основу члана 42. Закона о 
извршењу Буџета Босанско-подрињск-
ог кантона Горажде за 2022. годину  
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(“Службене новине Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде”, број:12/21), Вла-
да Босанско-подрињског кантона Гор-
ажде, у т в р ђ у ј е: 
 
 

П Р О Г Р А М 
утрошка средстава  Владе Босанско-

подрињског кантона Горажде са 
економског кода 614 300 БАН 001 – 
Текући трансфери непрофитним 

организацијама 
 
 
1. НАЗИВ ПРОГРАМА 
 
Назив Програма је: “Програм утрошка 
средстава Владе Босанско-подрињског 
кантона Горажде са економског кода 
614 300 БАН 001– Текући трансфери 
непрофитним организацијама“ 
 
 
Период реализације Програма: 
         01.01.2022.-31.12.2022.године 
 
Буџетска позиција:     Влада Босанско- 
                 подрињског кантона Горажде 
 
Економски код:                      614 300 
 
Укупна вриједност Програма: 
                       100.000,00 КМ 
 
Одговорно лице:      Емир Сијерчић 
 
Позиција одговорне особе:   Секретар  
    Владе Босанско-подрињског кантона  
    Горажде 
 
Контакт лице за Програм:  
                                Емир Сијерчић 
 
Контакт-телефон:             038/221-212 
 
Контакт е-маил:    eka@bpkg.gov.ba 
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САГЛАСНОСТ НА ПРОГРАМ 
 

Сагласност на овај Програм, у 
складу са чланом 42. Закона о изврше-
њу Буџета Босанско-подрињског кан-
тона Горажде за 2022. годину (“Служ-
бене новине Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде”, број: 12/21), дала је 
Влада Босанско-подрињског кантона 
Горажде, Одлуком број: 03–11–198/22 
од 11.02.2022.године. 
 
 
2. СВРХА И ОПИС ПРОГРАМА 
  
2.1.  Сврха Програма 
 

Овим се Програмом утврђују 
критерији за расподјелу средстава, на-
чин подношења захтјева, начин дозна-
чавања средстава и надзор над утрош-
ком средстава из Буџета Владе Босан-
ско-подрињског кантона Горажде, еко-
номски код 614 300 БАН 001 - Текући 
трансфери непрофитним организаци-
јама. 

Сврха овог Програма је подрш-
ка у раду удружења и непрофитних 
организација у циљу стварања преду-
слова да својим планским и програм-
ским активностима допринесу побољ-
шању статуса крајњих корисника, од-
носно чланова удружења или шире 
друштвене заједнице. 

Такође, сврха овог Програма је 
да се у складу са чланом 42. Закона о 
извршењу Буџета Босанско-подрињск-
ог кантона Горажде осигура плански и 
транспарентан утрошак средстава одо-
брених на овом економском коду. 
 
2.2. Опис Програма 
 

Програмом је предвиђено да се  
 

mailto:eka@bpkg.gov.ba
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финансијским средствима из Буџета 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де помогне реализација пројеката и 
програмских активности непрофит-
них организација  на подручју нашег 
Кантона. 

Влада Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде, цијенећи укупан зна-
чај, као и допринос непрофитних орг-
анизација (удружења) на подручју Бо-
санско-подрињског кантона Горажде 
издвојила је у Буџету Босанско-подри-
њског кантона Горажде за 2022. годи-
ну, средства у износу од 100.000,00 КМ 
за помоћ у раду и реализацији проје-
ката. 

С обзиром на то да су непро-
фитне организације (удружења грађа-
на) углавном у надлежности ресорних 
министарстава, овај Програм предви-
ђа да се пружи финансијска помоћ 
оним удружењима која се не могу ста-
вити у надлежност нити једног минис-
тарства или у случајевима недостају-
ћих средстава у појединим министар-
ствима, а Влада Босанско-подрињског 
кантона Горажде оцијени да се ради о 
пројектима и активностима који су од 
значаја за Босанско-подрињски кантон 
Горажде. 

Овим Програмом предвиђено је 
да се финансирају активности које до-
приносе реализацији Програма рада 
Владе или на неки други начин пости-
чу или реализују програма чији је ка-
рактер промоција цивилног друштва 
и демократских односа у кантону, као 
и пројекти или захтјеви који у себи са-
држе елементе социјалне, здравствене, 
еколошке или друге елементе. 
 
 
3. ОПШТИ И ПОСЕБНИ ЦИЉЕВИ 

ПРОГРАМА 

25. фебруар/вељача 2022. 
 
 
3.1. Општи/основни циљ Програма 
 

Општи циљ Програма је фина-
нсијска помоћ непрофитним органи-
зацијама  на подручју Босанско-подри-
њског кантона Горажде, те подржава-
ње и промоција пројеката и активнос-
ти усмјерених на афирмацију опште-
друштвено корисних циљева на под-
ручју кантона. 
 
3.2.  Посебни/специфични циљеви  
        Програма 
 

Посебни циљеви Програма су 
финансијска помоћ непрофитним ор-
ганизацијама за реализацију започетих 
пројеката или пројектних активности, 
а који нису могли обезбиједити довољ-
на финансијска средства у оквиру над-
лежности Министарстава која прате и 
помажу рад истих, а нарочито се то од-
носи на промоцију цивилног друштва 
и демократских односа у кантону, те 
културне и спортске активности удру-
жења за која је потребно суфинансира-
ње. 
 
 
4. ПОТРЕБНА СРЕДСТВА  

ЗА ПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА 
 

Укупна средства за реализацију 
овог Програма износе 100.000,00 КМ и 
иста су планирана у Буџету Владе Бо-
санско-подрињског кантона Горажде 
на економском коду 614 300 БАН 001- 
Текући трансфери непрофитним ор-
ганизацијама. 
 
 
5. КРИТЕРИЈИ ЗА РАСПОДЈЕЛУ 

СРЕДСТАВА 
 
5.1.  Општи и посебни критерији 
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Општи критерији које морају 
испуњавати удружења грађана и неп-
рофитне организације да би добили  
средства су: 
 

- Да је удружење или организа-
ција регистрована на подручју 
Босанско-подрињског                                     
кантона Горажде; 

- Да удружење или организација 
имају програм рада и финанси-
јски план за 2022.годину, као и 
финансијски извјештај за 2021. 
годину; 

- Пројекат или образложен захт-
јев за одобравање средстава; 

- Економска  оправданост  проје-
кта или захтјева које организа-
ција или удружење  предлажу. 

 
У изузетним случајевима, Влада 

Босанско-подрињског кантона Гораж-
де својом одлуком може одобрити сре-
дства удружењу или непрофитној орг-
анизацији која није регистрована на 
подручју Босанско-подрињског канто-
на Горажде, а чије активности имају 
афирмативан карактер за БиХ, ФБиХ  
те Босанско-подрињски кантон Гораж-
де. 

Посебни критерији које морају 
испуњавати удружења грађана и неп-
рофитне организације да би добили 
средства су: 
 

- Да се ради о Пројекту или Зах-
тјеву који доприноси развоју и 
афирмацији Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде, допри-
носи реализацији Програма ра-
да Владе или на неки други на-
чин подстиче, испуњава или 
реализује програме чији је кар-
актер промоција цивилног дру-
штва и демократских односа у  
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Кантону те пројекти или захје-
ви који имају у себи елементе 
социјалне, здравствене и еколо-
шке заштите; 

- Да унапређује културне, вјерс-
ке, спортске или друге облике 
организовања и сурадње орга-
низација или удружења са ист-
им или сличним удружењима у 
БиХ или иностранству; 

- Да против удружења или орга-
низација у њиховом досадашњ-
ем раду нису подношене крив-
ичне или прекршајне пријаве, 
нити су одговорна лица у ист-
им осуђивања за било каква кри-
вична дјела; 

- Средства за реализацију проје-
ката која се траже морају бити у 
границама одобрених буџетск-
их средстава. 

- У циљу помоћи удружењима 
која окупљају младе, 30% од ут-
врђених средстава користиће се 
за финансирање пројеката и за-
хтјева удружења која окупљају 
младе са подручја Босанско-по-
дрињског кантона  Горажде. 

 
Средства која су издвојена за ове 

намјене додјељиваће се на два начина: 
 

- Путем јавног конкурса, на који 
начин ће се додијелити 80% пре-
двиђених средстава. Јавни  поз-
ив ће бити отворен до 20.12.2022. 
године. 

 Одобравање пројеката и висину 
одобрених средстава доносиће Влада 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де на својим сједницама. 
 Пројекти ће се достављати пут-
ем апликативног обрасца који је саста-
вни дио овог Програма. 

- Средства у износу од 20% по  



Број 2 – страна 346                                                                          25. фебруар/вељача 2022. 
 
 
овом Програму се одобравају и 
на начин директног подноше-
ња пројекта или захтјева Влади 
Босанско-подрињског кантона  
Горажде. 

             Захтјев или пројекат се подноси 
дирекетно Влади Босанско-подрињск-
ог кантона Горажде или се исти канди-
дује преко ресорних министарстава у 
чијој је надлежности област за коју се  
траже средства. 

Захтјев или пројекат мора сад-
ржавати опште и посебне критерије из 
овог Програма. 

Одлуке о одобравању средстава 
за захтјеве или пројекте доноси Влада  
Босанско-подрињског кантона Горажде.  
 

Удружење грађана или непро-
фитна организација за вријеме траја-
ња овог Програма, средства могу доби-
ти највише 2 (два) пута. 
 
5.2. Селекциони и бодовни критерији 
 

Приједлог пројеката разматра- 

ће посебна комисија коју ће именовати 
Влада Босанско-подрињског кантона 
Горажде. 
 

Приједлози пројектних актив-
ности који испуњавају критерије прих-
ватљивости за учешће у Програму  (оп-
ште критерије и посебне критерије), 
односно који испуњавају могућност за 
судјеловање у овом Програму, подли-
јежу темељитој процјени у складу са 
бодовним критеријима. 
 
5.2.1. Бодовни критерији 
 

Бодовни критерији чине основ 
за процјену квалитета приједлога про-
јектних активности у вези са општим и 
посебним циљевима те Критеријима 
овог Програма. Они садрже елементе 
квалитета и квантитета, од којих сваки 
носи одређен број бодова. 
  

Пројектне активности ће бити 
процијењене скалом бодова од 0 до 40 
и биће поредане по својој вриједности. 

 
 

Бодовни критерији 

Критерији Максималан 
резултат 

Да ли су циљеви предложених пројектних активности изашли из 
оквира интереса самог предлагача? 5 

Да ли ће предложене пројектне активности имати позитиван учи-
нак на питања од интереса за живот, положај и дјеловање младих 
људи на подручју Кантона и развој Кантона? 

5 

Да ли су јасно разрађени очекивани резултати предложених проје-
ктних активности? 5 

Да ли је јасно разрађен план Буџета појединих предложених проје-
ктних       активности? 5 

Да ли су све предложене пројектне активности одговарајуће пред-
стављене у буџету? 5 

Да ли су трошкови предложених пројектних активности образло-
жени на начин да доказују да ће средства Програма бити иско-
риштена на ефикасан и економичан начин? 

5 
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Да ли је обезбијеђена видљивост, промоција, кориштење и ширење 
резултата овог Програма? 5 

Да ли је јасно праћење предложених пројектних активности? 5 
 

За сваки критериј комисија даје 
оцјену између 1 и 5 сљедећим катего-
ријама оцјена. 
 

1 – веома слабо 
2 – слабо 
3 – адекватно 
4 – добро 
5 – врло добро 
 

Комисија ће процјењивати ври-
једност критерија те минималан број 
бодова у зависности од броја предло-
жених пројектних активности. Сви чл-
анови комисије додјељују оцјене, а ук-
упан број бодова се добије када се сума 
оцјена добивених од свих чланова ко-
мисије подијели са бројем чланова 
комисије. 

Бодовање се врши по основу та-
беле за оцјењивање приједлога пројек-
тних активности и иста је саставни дио 
овог Програма. 
 
 
6. КОРИСНИЦИ СРЕДСТАВА 

 
Корисници средстава су непро-

фитне организације регистроване на 
подручју Босанско-подрињског канто-
на Горажде, осим у случају из тачке 5.1. 
 
 
7. ПОТРЕБАН БРОЈ РАДНИКА  

ЗА ПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА  
И МОНИТОРИНГ 

 
Програм и мониторинг истог 

вршиће лица запослена у Уреду пре-
мијера и Владе Босанско-подрињског 
кантона Горажде. 

8. ПРОЦЈЕНА РЕЗУЛТАТА 
 

Реализацијом Програма помо-
ћи ће се непрофитним организацијама 
на подручју Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде да реализују пројекте 
или да превазиђу одређене проблеме 
у раду и функционисању истих. 

Непрофитне организације кој-
им буду одобрена средства по овом 
Програму дужне су да Влади Босанско 
-подрињског кантона Горажде доставе 
извјештај о реализацији истих најкас-
није до 01.03.2023.године. У случају да 
не оправдају средства достављањем из-
вјештаја, иста неће моћи аплицирати 
за наредне пројекте по овом Програму. 

Надзор над утрошком средста-
ва по овом Програму вршиће Влада Бо-
санско-подрињског кантона Горажде, 
Министарство за финансије - Сектор 
за инспекцијски надзор. 
 
 
9. ПРОЦЈЕНА НЕПРЕДВИЂЕНИХ 

РАСХОДА И РИЗИКА 
 

Ризик за провођење комплетног 
овог Програма може бити недовољно 
пуњење Буџета Босанско-подрињског 
кантона Горажде, тако да се овај Про-
грам евентуално не би могао изврши-
ти у цјелости. 
 
Број:03–11–198-1/22              П Р Е М И Ј Е Р 
11.02.2022.године                 Аида Обућа,с.р. 
     Г о р а ж д е 
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На основу члана 42. Закона о 
извршењу Буџета Босанско-подрињск- 



Број 2 – страна 348 
 
 
ог кантона Горажде („Службене нови-
не Босанско-подрињског кантона Гор-
ажде“, број: 12/21) и члана 23. Закона о 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде („Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде“, број: 
8/15), Влада Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде, на 121. редовној сјед-
ници, одржаној дана 11.02.2022.године, 
д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности на Програм 

утрошка средстава  Владе Босанско-
подриског кантона Горажде са 

економског кода 614300 – БАН 002 – 
Текући трансфери непрофитним 

организацијама – вјерским 
заједницама 

 
Члан 1. 

 
 Даје се сагласност на Програм 
утрошка средстава из Буџета Владе Бо-
санско–подрињског кантона Горажде 
за 2022. годину, са економског кода 
614300 – БАН 002–Текући трансфери 
непрофитним организацијама – вјер-
ским заједницама - у износу од  
10.000,00 КМ. 
 

Члан 2. 
 
 Програм утрошка из члана 1. 
ове Одлуке саставни је дио ове Одлуке. 
 

Члан 3. 
 
 За реализацију ове  Одлуке зад-
ужује се Влада Босанско–подрињског 
кантона  Горажде. 
 

Члан 4. 
 
 Одлука ступа наснагу даном  
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објављивања на службеној огласној та-
бли Кантона, а накнадно ће да се обја-
ви  у „Службеним новинама Босанско-
подрињског кантона Горажде“. 
 
Број:03–11-197/22                  П Р Е М И Ј Е Р 
11.02.2022.године                 Аида Обућа,с.р. 
     Г о р а ж д е 

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

123а) 
 

На основу члана 42. Закона о 
извршењу Буџета Босанско-подрињск-
ог кантона Горажде за 2022. годину (“Сл-
ужбене новине Босанско-подрињског 
кантона Горажде”, број: 12/21), Влада  
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де, у т в р ђ у ј е: 
 
 

П Р О Г Р А М 
утрошка средстава ВладеБосанско-

подрињског кантонаГоражде 
са економског кода 614300 – БАН 002 –

Текући трансферине профитним 
организацијама – вјерским 

заједницама 
 
1. НАЗИВ ПРОГРАМА 
 
Назив Програма је: “Програм утрошка 
средстава Владе Босанско-подрињског 
кантона Горажде са економског кода  
614 300 – БАН 002 – Текући трансфе-
ри непрофитним организацијама-вј-
ерским заједницама“ 
 
 
ПОДАЦИ О ПРОГРАМУ 
 
Период реализације Програма: 
         01.01.2022-31.12.2022.године 
 
Буџетска позиција:     Влада Босанско- 
                подрињског кантона Горажде 
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Економски код:          614 300 
 
Укупна вриједност Програма: 
                                     10.000,00 КМ 
 
Одговорно лице:      Сијерчић Емир 
 
Позиција одговорне особе:    Секретар  
    Владе Босанско-подрињског кантона  
    Горажде 
 
Контакт лице за Програм:  
                                Сијерчић Емир 
 
Контакт-телефон:             038/221-212 
 
Контакт е-маил: eka@bpkg.gov.ba 
 
 
САГЛАСНОСТ НА ПРОГРАМ 
 

Сагласност на овај Програм, у 
складу са чланом 42. Закона о изврше-
њу Буџета Босанско-подрињског кан-
тона Горажде за 2022. годину (“Служ-
бене новине Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде”, број: 12/21), дала је 
Влада  Босанско-подрињског кантона 
Горажде Одлуком број:03-11-197/22  од 
11.02.2022.године. 
 
  
2. СВРХА И ОПИС ПРОГРАМА 
 
2.1. Сврха Програма 
  

Овим се Програмом утврђују 
критерији за расподјелу средстава, на-
чин подношења захтјева, начин дозна-
чавања средстава и надзор над утрош-
ком средстава из Буџета Владе Босан-
ско-подрињског кантона Горажде, еко-
номски код 614300 – БАН 002 – Текући 
трансфери непрофитним организаци-
јама - вјерским заједницама. 

Сврха овог Програма је да на  
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транспарентни начин буџетским сред-
ствима помогне реализацију пројеката, 
као и рад вјерских заједница на подру-
чју Босанско-подрињског кантона Гор-
ажде. 
 
2.2. Опис Програма 
 

Програмом је предвиђено да се 
финансијским средствима из Буџета 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де помогне реализација пројеката, као 
и рад вјерских организација на подру-
чју Босанско-подрињског кантона Гор-
ажде и општина у југоисточној Босни. 

Влада Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде, цијенећи укупан знач-
ај, као и допринос вјерских заједница 
на подручју Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде, издвојила је у Буџету 
Босанско-подринсјког кантона Гораж-
де за 2022. годину средства у износу од 
10.000,00 КМ за помоћ у  раду истих. 

С обзиром на то да су пројекти 
као и помоћ у раду вјерских заједница 
континуиран процес у току цијеле бу-
џетске године, те да се пројекти не мо-
гу унапријед планирати, Влада Босан-
ско-подрињског кантона Горажде је 
предвидјела да се пројекти могу реа-
лизовати у току цијеле буџетске годи-
не, подносећи образложен захтјев Вла-
ди за одобравање средстава, Влада Бо-
санско-подрињског кантона Горажде 
ће, разматрајући оправданост поднесе-
них захтјева, својом одлуком одобра-
вати средства за реализацију истих. 

У циљу реализације Програма, 
а у складу са чланом 51. Закона о изв-
ршењу Буџета Босанско-подрињског 
кантона Горажде, Влада ће упутити ја-
вни позив за апликацију на ова сред-
ства, који ће бити отворен до 10.12.2022. 
године. 

mailto:eka@bpkg.gov.ba
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Захтјеви који се подносе Влади 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де морају садржавати све релевантне 
податке на основу којих се доноси од-
лука (опис захтјева, висина тражених 
средстава, оправданост реализације 
пројекта и др.) 
 
 
3. ОПШТИ И ПОСЕБНИ ЦИЉЕВИ 

ПРОГРАМА 
 
3.1. Општи/основни циљ Програма 
 

Општи циљ Програма је фина-
нсијска помоћ вјерским заједницама на 
подручју Босанско-подрињског канто-
на Горажде, те подржавање и промо-
ција вјерских права и толеранције на 
подручју кантона. 
 
3.2. Посебни/специфични циљеви  
       Програма 
 

Посебни циљеви Програма су 
финансијска помоћ вјерским заједни-
цама за реализацију започетих проје-
ката, било да се ради о изградњи или 
реконструкцији вјерских објеката, или 
да се ради о помоћи у раду вјерских 
удружења, те других активности у ци-
љу постизања општег циља Програма. 
 
 
4. ПОТРЕБНА СРЕДСТВА  

ЗА ПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА 
 

Укупна средства за реализацију 
овог Програма износе 10.000,00 КМ и 
иста су планирана у Буџету Владе Бо-
санско-подрињског кантона Горажде 
на економском коду 614300 БАН 002 
Текући трансфери непрофитним орг-
анизацијама – вјерским заједницама. 

25. фебруар/вељача 2022. 
 

 
5. КРИТЕРИЈИ ЗА РАСПОДЈЕЛУ 

СРЕДСТАВА 
 
5.1. Општи услови и посебни услови 
 

Општи критериј за добијање 
средстава по овом Програму је да су 
вјерске заједнице регистроване на под-
ручју Босанско-подрињског кантона Го-
ражде, односно да имају вјерске објек-
те или институције на подручју Босан-
ско-подрињског кантона Горажде или 
у општинама  југоисточне Босне. 
 

Посебне критерије за добијање 
средстава по овом Програму су да про-
јекти или захтјеви који буду поднесени 
према Влади Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде се односе на помоћ у 
раду и функционисању вјерских зајед-
ница на подручју нашег кантона. 
 

Пројекти или захтјеви који се 
подносе морају се односити на промо-
цију вјерских права и слобода, помоћ у 
изградњи или санацији вјерских обје-
ката, промоцију и издавање књига, ед-
укација из области  вјере и религија, те 
другим питањима од значаја за рад и 
функционисање вјерских заједница и 
институција на подручју Босанско-по-
дрињског кантона Горажде. 
 

Пројекти или захтјеви морају 
имати афирмативни карактер за Боса-
нско-подрињски кантон Горажде и ис-
тим се ни на који начин не смију огра-
ничавати права других људи на вјер-
ска права и  слободе. 
 
 
6. КОРИСНИЦИ СРЕДСТАВА 
 

Корисници средстава су вјерске  
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заједнице регистроване на подручју 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де или у општинама југоисточне Босне 
и Херцеговине. 
 
 
7. ПОТРЕБАН БРОЈ РАДНИКА  

ЗА ПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА  
И МОНИТОРИНГ 

 
Програм и мониторинг истог 

вршитће лица запослена у Уреду пре-
мијера и Владе Босанско-подрињског 
кантона Горажде. 
 
 
8. ПРОЦЈЕНА РЕЗУЛТАТА 
 

Реализацијом Програма ће се 
помоћи вјерским заједницама на под-
ручју Босанско-подрињског кантона 
Горажде да заврше започете пројекте 
или да превазиђу одређене проблеме 
у раду и функционисању истих. 

Вјерске заједнице којим буду 
одобрена средства по овом Програму 
дужне су да Влади Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде доставе извјеш-
тај о реализацији истих најкасније до 
01.03.2023.године. 

Надзор над утрошком средста-
ва по овом Програму вршиће Влада 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де, Министарство за финансије – Одс-
јек буџетске ревизије. 
 
 
9. ПРОЦЈЕНА НЕПРЕДВИЂЕНИХ 

РАСХОДА И РИЗИКА 
 

Ризик за провођење комплетног 
овог Програма може бити недовољно 
пуњење Буџета Босанско-подрисњдког 
кантона Горажде, тако да се овај Прог- 
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рам евентуално не би могао извршити  
у  цјелости. 

Други ризици су искључени. 
 
Број:03–11–197-1/22  П Р Е М И Ј Е Р 
11.02.2022.године Аида Обућа,с.р. 
     Г о р а ж д е  
 

124 
 

На основу члана 42. Закона о 
извршењу Буџета Босанско-подрињск-
ог кантона Горажде („Службене нови-
не Босанско-подрињског кантона Гор-
ажде“, број: 12/21) и члана 23. Закона о 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде („Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде“, број: 
8/15), Влада Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде, на 121. редовној сјед-
ници, одржаној дана 11.02.2022. годи-
не, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности на Програм 

утрошка средстава Владе Босанско-
подриског кантона  Горажде  са 

економског кода 614300  - БАН 003 – 
Текући трансфери непрофитним 

организацијама - Мерхамет 
 

Члан 1. 
 
 Даје се сагласност на Програм 
утрошка средстава из Буџета Владе Бо-
санско–подрињског кантона Горажде 
за 2022. годину, са економског кода 
614300 – БАН 003 – Текући  трансфе-
ри непрофитним организацијама - 
Мерхамет,  у износу од 5.000,00 КМ. 
 

Члан 2. 
 
 Програм утрошка из  члана 1. 
ове Одлуке саставни је дио ове Одлуке. 
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Члан 3. 
 
 За реализацију ове Одлуке зад-
ужује се Влада Босанско–подрињског 
кантона Горажде. 
 

Члан 4. 
 
 Одлука ступа на снагу даном 
објављивања на службеној огласној та-
бли Кантона, а накнадно ће да се обја-
ви  у „Службеним новинама Босанско-
подрињског кантона Горажде“. 
 
Број:03–11-194/22                  П Р Е М И Ј Е Р 
11.02.2022.године                 Аида Обућа,с.р. 
     Г о р а ж д е 

...................... 
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На основу члана 42. Закона о 
извршењу Буџета Босанско-подрињск-
ог кантона Горажде за 2022. годину 
(“Службене новине Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде”, број: 12/21), 
Влада Босанско-подрињског кантона 
Горажде, у т в р ђ у ј е: 
 
 

П Р О Г Р А М 
утрошка средстава  Владе Босанско-

подрињског кантона Горажде са 
економског кода 614 300 – БАН 003– 
Текући трансфери непрофитним 

организацијама - Мерхамет 
 
 
1.   НАЗИВ ПРОГРАМА 
 
Назив Програма је: “Програм утрошка 
средстава Владе Босанско-подрињског 
кантона Горажде са економског кода 
614 300 – БАН 003 – Текући трансфери 
непрофитним организацијама – Мер-
хамет 

25. фебруар/вељача 2022. 
 

 
Период реализације Програма:  
         01.01.2022.-31.12.2022.године 
 
Буџетска позиција:     Влада Босанско- 
                 подрињског кантона Горажде 
 
Економски код:          614 300 
 
Укупна вриједност Програма: 
                           5.000,00 КМ 
 
Одговорно лице:       Емир Сијерчић  
 
Позиција одговорне особе:    Секретар  
    Владе Босанско-подрињског кантона   
     Горажде 
 
Контакт лице за Програм:  
                                Емир Сијерчић 
 
Контакт-телефон:             038/221-212 
 
Контакт е-маил:    eka@bpkg.gov.ba 
 
 
САГЛАСНОСТ НА ПРОГРАМ 
 

Сагласност на овај Програм, у 
складу са чланом 42. Закона о изврше-
њу Буџета Босанско-подрињског кан-
тона Горажде за 2022. годину (“Служ-
бене новине Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде”, број: 12/21), дала је 
Влада Босанско-подрињског кантона 
Горажде, Одлуком број: 03-11-194/22  
од 11.02.2022.године. 
 
 
2.   СВРХА И ОПИС ПРОГРАМА 
 
2.1.  Сврха Програма 
  

Овим се Програмом утврђују 
критерији за расподјелу средстава, на-
чин подношења захтјева, начин дозна-
чавања средстава и надзор над утрош-
ком средстава из Буџета Владе Босанс- 
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ко-подрињског кантона Горажде, еко-
номски код 614300 – БАН 003 - Текући 
трансфери непрофитним  организа-
цијама – Мерхамет. 

Сврха овог Програма је подрш-
ка удружењу Мерхамет у циљу ствара-
ња предуслова да својим планским и 
програмским активностима доприне-
су побољшању статуса крајњих корис-
ника, односно чланова удружења или 
шире друштвене заједнице. 

Такође, сврха овог Програма је 
да се у складу са чланом 42. Закона о 
извршењу Буџета Босанско-подрињск-
ог кантона Горажде осигура плански и 
транспарентан утрошак средстава  одо-
брених на овом економском коду. 

У циљу реализације Програма, 
а у складу са чланом 51. Закона о изв-
ршењу Буџета Босанско-подрињског 
кантона Горажде, Влада ће упутити ја-
вни позив за апликацију на ова средст-
ва који ће бити отворен до 10.12.2022. 
године. 
 
2.2. Опис Програма 
 

Програмом је предвиђено да се 
финансијским средствима из Буџета 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де помогне реализација пројеката и 
програмских активности непрофитних 
организација на подручју нашег кан-
тона – конкретно хуманитарној орга-
низацији – Мерхамет у циљу провође-
ња планираних активности овог Удру-
жења. 
 
 
3.   ОПШТИ И ПОСЕБНИ ЦИЉЕВИ  
      ПРОГРАМА 
 
3.1. Општи/основни циљ Програма 
 

Општи циљ Програма је фина- 
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нсијска помоћ непрофитним органи-
зацијама на подручју Босанско-подри-
њског кантона Горажде, те подржава-
ње и промоција пројеката и активнос-
ти усмјерених на афирмацију опште-
друштвено корисних циљева на под-
ручју кантона. 
 
3.2. Посебни/специфични циљеви 
       Програма 
 

Посебни циљеви Програма су 
финансијска помоћ непрофитним ор-
ганизацијама за реализацију започетих 
пројеката или пројектних активности, 
а који нису могли обезбиједити дово-
љна финансијска средства.  
 
 
4. ПОТРЕБНА СРЕДСТВА  

ЗА ПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА 
 

Укупна средства за реализацију 
овог Програма износе 5.000,00 КМ и 
иста су планирана у Буџету Владе Бо-
санско-подрињског кантона Горажде 
на економском коду 614 300 – БАН 003 
- Текући трансфери непрофитним ор-
ганизацијама. 
 
 
5. ДОДЈЕЛА СРЕДСТАВА 
 

Средства за реализацију овог 
Програма планирана су у Буџету Вла-
де Босанско-подрињског кантона Гор-
ажде и иста ће се одобравати посебном 
одлуком Владе Босанско-подрињског 
кантона Горажде. 
 
 
6. КОРИСНИЦИ СРЕДСТАВА 
 

Корисник средстава је непро-
фитна хуманитарна организација Ме-
рхамет. 
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7. ПОТРЕБАН БРОЈ РАДНИКА  

ЗА ПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА  
И МОНИТОРИНГ 

 
Програм и мониторинг истог 

вршиће лица запослена у Уреду прем-
ијера и Владе Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде. 
 
 
8. ПРОЦЈЕНА РЕЗУЛТАТА 
 

Реализацијом Програма ће се пом-
оћи Мерхамету да заврши започете 
пројекте или да превазиђе одређене 
проблеме у раду и функционисању 
истог. 

Мерхамет је дужан да након од-
обравања средстава по овом Програму 
Влади Босанско-подрињског кантона Го-
ражде достави извјештај о реализацији 
истих, најкасније до 01.03.2023. године.  

Надзор над утрошком средста-
ва по овом Програму вршиће Влада 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де, Министарство за финансије – Одс-
јек буџетске ревизије. 
 
 
9. ПРОЦЈЕНА НЕПРЕДВИЂЕНИХ 

РАСХОДА И РИЗИКА 
 

Ризик за провођење комплетног 
овог Програма може бити недовољно 
пуњење Буџета Босанско-подрињског 
кантона Горажде, тако да се овај Прог-
рам евентуално не би могао изврши-
ти у цјелости. 

Други ризици су искључени. 
 
Број:03–11–194-1/22              П Р Е М И Ј Е Р 
11.02.2022.године                 Аида Обућа,с.р. 
      Г о р а ж д е 
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На основу члана 42. Закона о 
извршењу Буџета Босанско-подрињск-
ог кантона Горажде („Службене нови-
не Босанско-подрињског кантона Гор-
ажде“, број: 12/21) и члана 23. Закона о 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде („Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде“, број: 
8/15), Влада Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде, на 121. редовној сјед-
ници, одржаној дана 11.02.2022.године, 
д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности на Програм 

утрошка средстава Владе Босанско-
подриског кантона Горажде са 

економског кода 614300 – БАН 004 – 
Текући трансфери непрофитним 

организацијама – Муфтијство 
 

Члан 1. 
 
 Даје се сагласност на Програм 
утрошка средстава у износу од 20.000,00 
КМ из Буџета Владе Босанско-подри-
њског кантона Горажде за 2022. годи-
ну, са економског кода 614300 – БАН 
004 – Текући трансфери непрофит-
ним организацијама – Муфтијство. 
 

Члан 2. 
 
 Програм утрошка из члана 1. 
ове Одлуке саставни је дио ове Одлуке. 
 

Члан 3. 
 
 За реализацију ове Одлуке зад-
ужује се Влада Босанско – подрињског 
кантона Горажде. 
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Члан 4. 
 
 Одлука ступа на снагу даном 
објављивања на службеној огласној та-
бли Кантона, а  накнадно ће да се обја-
ви  у „Службеним новинама Босанско-
подрињског кантона Горажде“. 
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На основу члана 42. Закона о 
извршењу Буџета Босанско-подрињск-
ог кантона Горажде за 2022.годину (“Сл-
ужбене новине Босанско-подрињског 
кантона Горажде”, број:12/21), Влада 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де, у т в р ђ у ј е: 
 
 

П Р О Г Р А М 
утрошка средстава Владе Босанско-

подрињског кантона Горажде 
са економског кода 614300 Текући 

трансфери непрофитним 
организацијама – 

Муфтијство 
 
 
1. НАЗИВ ПРОГРАМА 
 
Назив Програма је: “Програм утрошка 
средстава Владе Босанско-подрињског 
кантона Горажде са економског кода 
614 300 – БАН 004 Текући трансфери 
непрофитним организацијама – Муф-
тијство“ 
 
 
ПОДАЦИ О ПРОГРАМУ 
 
Период реализације Програма:  
            01.01.2022.-31.12.2022.године 
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Буџетска позиција:  Влада Босанско- 
              подрињског кантона Горажде 
 
Економски код:          614 300 
 
Укупна вриједност Програма: 
                         20.000,00 КМ 
 
Одговорно лице:      Емир Сијерчић 
 
Позиција одговорне особе:    Секретар  
    Владе Босанско-подрињског кантона  
    Горажде 
 
Контакт лице за Програм:   
                                            Емир Сијерчић 
 
Контакт-телефон:             038/221-212 
 
Контакт е-маил:    eka@bpkg.gov.ba 
 
 
САГЛАСНОСТ НА ПРОГРАМ 
 

Сагласност на овај Програм, у 
складу са чланом 42. Закона о изврше-
њу Буџета Босанско-подрињског кан-
тона Горажде за 2022. годину (“Служ-
бене новине Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде”, број: 12/21), дала је 
Влада Босанско-подрињског кантона Го-
ражде, Одлуком, број: 03-11-196/22 од 
11.02.2022.године. 
 
 
2. СВРХА И ОПИС ПРОГРАМА 
 
2.1. Сврха Програма  
 

Овим се Програмому тврђују 
критерији за расподјелу средстава, на-
чин подношења захтјева, начин дозна-
чавања средстава и надзор над утрош-
ком средстава из Буџета Владе Босан-
ско-подрињског кантона Горажде, еко-
номски код 614 300 – БАН 004 – Текући  

mailto:eka@bpkg.gov.ba
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трансфери непрофитним организаци-
јама - Муфтијство. 

Сврха овог Програма је да на 
транспарентан начин буџетским сре-
дствима помогне реализацију пројека-
та, као и рад Муфтијства. 
 
2.2. Опис Програма 
 

Програмом је предвиђено да се 
финансијским средствима из Буџета 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де помогне реализација пројеката, као 
и рад Муфтијства на подручју Боса-
нско-подрињског кантона Горажде. 

Влада Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде, цијенећи укупан знач-
ај, као и допринос Муфтијства на под-
ручју Босанско-подрињског кантона Го-
ражде, издвојила је у Буџету Босанско-
подрињског кантона Горажде за 2022. 
годину средства у износу од 20.000,00 
КМ за помоћ у раду истог. 

С обзиром на то да су пројекти, 
као и помоћ у раду Муфтијства конти-
нуиран процес у току цијеле буџетске 
године, те да се пројекти не могу уна-
пријед планирати, Влада Босанско-по-
дрињског кантона Горажде је предвид-
јела да се пројекти могу реализовати у 
току цијеле буџетске  године, подносе-
ћи образложен захтјев Влади за одоб-
равање средстава, Влада Босанско-под-
рињског кантона Горажде ће, размат-
рајући оправданост поднесених захтје-
ва ,својом одлуком одобравати сред-
ства за реализацију истих. 

У циљу реализације Програма, 
а у складу са чланом 51. Закона о изв-
ршењу Буџета Босанско-подрињског 
кантона Горажде, Влада ће упутити ја-
вни позив за апликацију на ова средст-
ва, који ће  бити отворен до 10.12.2022. 
године. 
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Захтјеви који се подносе Влади 

Босанско-подрињског кантона Гораж-
де морају садржавати све релевантне 
податке на основу којих се доноси од-
лука (опис захтјева, висина тражених 
средстава, оправданост реализације про-
јекта и др.) 
 
 
3. ОПШТИ И ПОСЕБНИ ЦИЉЕВИ 

ПРОГРАМА 
 
3.1. Општи/основни циљ Програма 
 

Општи циљ Програма је фина-
нсијска помоћ Муфтијству на подруч-
ју Босанско-подрињског кантона Гора-
жде, те подржавање и промоција вјер-
ских права и толеранције на подручју 
кантона. 
 
3.2.  Посебни/специфични циљеви  
        Програма 
 

Посебни циљеви Програма су 
финансијска помоћ Муфтијству за ре-
ализацију започетих пројеката, било 
да се ради о изградњи или реконстру-
кцији вјерских објеката, или да се ради 
о помоћи у раду вјерских удружења, те 
других активности у циљу постизања 
општег циља Програма. 
 
 
4. ПОТРЕБНА СРЕДСТВА  

ЗА ПРОВОЂЕЊЕ  ПРОГРАМА 
 

Укупна средства за реализацију 
овог Програма износе 20.000,00 КМ и 
иста су планирана у Буџету Владе 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де на економском коду 614 300 – БАН 
004 – Текући трансфери непрофитним 
организацијама – Муфтијство. 
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5. КРИТЕРИЈИ ЗА РАСПОДЈЕЛУ 

СРЕДСТАВА 
 
5.1. Општи услови ипосебни услови 
 

Општи критерији за добијање 
средстава по овом Програму је да су 
пројекти везани за Босанско-подрињ-
ски кантон Горажде и општине у југо-
источној Босни, те морају имати афи-
рмативан карактерза Босанско-подри-
њски кантон Горажде и општине у 
југоисточној Босни, и истим се ни на 
који начин не смију ограничавати пра-
ва других људи на вјерска права и сло-
боде. 
 

Посебни критерији за добија-
ње средстава по овом Програму су  да 
се пројекти или захтјеви који буду 
поднесени према Влади Босанско-
подрињског кантона Горажде односе 
на помоћ у раду и функционисању 
Муфтијства на подручју нашег 
кантона и општина у југоисточној 
Босни. 
 

Пројекти или захтјеви који се 
подносе морају се односити на промо-
цију вјерских права и слобода, помоћ у 
изградњи или санацији вјерских обје-
ката, промоције и издавање књига, еду-
кација из области вјере и религија, те 
друга питања од значаја за рад и фу-
нкционисање Муфтијства на подручју 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де. 
 
 
6. КОРИСНИЦИ СРЕДСТАВА 
 

Корисник средстава је Муфтиј-
ство Босанско-подрињског кантона Го-
ражде. 
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7. ПОТРЕБАН БРОЈ РАДНИКА  

ЗА ПРОВОЂЕЊЕ  ПРОГРАМА  
И МОНИТОРИНГ 

 
Програм и мониторинг истог вр-

шиће лица запослена у Уреду преми-
јера и Владе Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде. 
 
 
8. ПРОЦЈЕНА РЕЗУЛТАТА 
 

Реализацијом Програма ће се 
помоћи Муфтијству на подручју Боса-
нско-подрињског кантона Горажде да 
заврши започете пројекте или да пре-
вазиђе одређене проблеме у раду и  
функционисању истог. 
 

Муфтијство је дужно да након 
одобравања средстава по овом Прог-
раму Влади Босанско-подрињског кан-
тона Горажде достави извјештај о реа-
лизацији истих, најкасније до 01.03.2023. 
године. 

Надзор над утрошком средста-
ва по овом Програму вршиће Влада Бо-
санско-подрињског кантона Горажде, 
Министарство за финансије - Одсјек 
буџетске ревизије. 
 
 
9. ПРОЦЈЕНА НЕПРЕДВИЂЕНИХ 

РАСХОДА И РИЗИКА 
 

Ризик за провођење комплетног 
овог Програма може бити недовољно 
пуњење Буџета Босанско-подрињског 
кантона Горажде, тако да се овај Прог-
рам евентуално не би могао извршити 
у цјелости. 

Други ризици су искључени. 
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На основу члана 42. Закона о 
извршењу Буџета Босанско-подрињск-
ог кантона Горажде („Службене нови-
не Босанско-подрињског кантона Гор-
ажде“, број: 12/21) и члана 23. Закона о 
Влади Босанско–подрињског кантона 
Горажде („Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде“, број: 
8/15), Влада Босанско–подрињског ка-
нтона Горажде, на 121. редовној сједн-
ици, одржаној дана  11.02.2022.године, 
д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности на Програм 

утрошка средстава Владе Босанско-
подриског кантона Горажде са 

економског кода 614200 – БАЛ 006 – 
Текући трансфери појединцима 

 
Члан 1. 

 
 Даје се сагласност на Програм 
утрошка средстава у укупном износу 
од 20.900,00 КМ из Буџета Владе Боса-
нско–подрињског кантона Горажде за 
2022. годину, са економског кода 614 
200 – БАЛ 006 – Текући трансфери 
појединцима. 
 

Члан 2. 
 
 Програм утрошка из члана 1. 
ове Одлуке саставни је дио ове Одлуке. 
 

Члан 3. 
 
 За реализацију ове Одлуке зад-
ужује се Влада Босанско–подрињског 
кантона Горажде. 
 

Члан 4. 
 
 Одлука ступа на снагу даном  
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објављивања на службеној огласној та-
бли Кантона, а накнадно ће да се обја-
ви у „Службеним новинама Босанско-
подрињског кантона Горажде“. 
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П Р О Г Р А М 
утрошка средстава Владе Босанско-

подрињског кантона Горажде са 
економског кода 614200 – БАЛ 006 – 
„Текући трансфери појединцима“ 

 
1) НАЗИВ ПРОГРАМА: - Утрошак 

средстава Владе Босанско-подри-
њског кантона Горажде са еконо-
мског кода ”Текући трансфери 
појединцима“, економски код 614 
200 – БАЛ 006 (новчана помоћ не-
запосленим) 

 
2) ПРАВНИ ОСНОВ: Буџет Босанско 

-подрињског кантона Горажде и 
Закон о извршењу Буџета Босан-
ско-подрињског кантона Горажде                                
(“Службене новине Босанско–по-
дрињског кантона Горажде”, број: 
12/21) 

 
3) ТРАЈАЊЕ ПРОГРАМА:   

12 мјесеци, од 01.01.2022.године до 
31.12.2022.године 

 
4) УКУПНА ВРИЈЕДНОСТ 

ПРОГРАМА:                  20.900,00 КМ 
 
5) ОДГОВОРНО ЛИЦЕ:   

     Емир Сијерчић, секретар Владе 
 
 
I  ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 
 
 Овим се Програмом утврђују  
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критерији и на чин расподјеле сред-
става из Буџета Владе Босанско-подри-
њског кантона Горажде, економски код 
614200 – БАЛ006 – Текући трансфери 
појединцима. 
  
 Сврха Програма је да се обезби-
једи једнократна новчана помоћ за ли-
ца која се налазе у стању здравствене, 
социјалне или друге потребе, а то пра-
во не могу остварити на други начин. 
 
 
II  ОПИС ПРОГРАМА 
  
Економскикод 614200-БАЛ 006 (новч-
ана помоћ незапосленим) 
 
 Укупна средства предвиђена на 
овом економском коду износе 20.900,00 
КМ. 
 
 Правни основ за кориштење ов-
их средстава је Буџет и Закон о извр-
шењу Буџета Босанско–подрињског ка-
нтона Горажде за 2022.годину, те по-
јединачне одлуке Владе Босанско–под-
рињског кантона Горажде. 
 

- Критерији за остваривање 
овог права 

 
 Право на једнократну новчану 
помоћ могу остварити појединци који 
се налазе у стању здравствене и соци-
јалне потребе и који то могу потврди-
ти путем валидне документације изда-
те од надлежних институција. 
 
 Такође, право на ову помоћ им-
ају појединци на које се односе хума-
нитарне или друге акције државних и 
невладиних институција или су били 
предмет одређеног пројекта, па за иста 
и  недостају одговарајућа средства. 

Број 2 – страна 359 
 
 
 Максимални износ средстава 
као вид једнократне новчане помоћи 
може износити до 2.000,00 КМ и може 
се остварити по овом основу само два 
пута у току буџетске године. 
 
 Средства се дозначавају на ос-
нову одлуке Владе Босанско–подрињ-
ског кантона Горажде, а појединци ап-
лицирају путем појединачних захтјева. 
 
 
III  ПОТРЕБАН БРОЈ РАДНИКА  
       ЗА ПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА  
 
 За провођење овог Програма ни-
је потребно ангажовање додатних ра-
дника осим упослених у Уреду преми-
јера и Владе Босанско–подрињског ка-
нтона Горажде. 
 
 
IV  ПРОЦЈЕНА РЕЗУЛТАТА 
 
 Реализацијом програма ће се 
интервентно једнократно помоћи ли-
ца која се налазе у изузетно тешкој со-
цијалној, материјалној или здравстве-
ној ситуацији. 
 
 
V  НАДЗОР 
 
 Надзор над провођењем овог 
Програма врше секретар Владе и Мин-
истарство за финансије, свако из своје 
надлежности. 
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На основу  члана 23. Закона о 
Влади Босанско-подрињског кантона  
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Горажде („Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде“ број: 
8/15), Влада Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде, на 121. редовној  сјед-
ници, одржаној дана 11.02.2022.године, 
д о н о с и: 
 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о именовању Организационог 

одбора за обиљежавање 1.марта - 
Дана независности БиХ 

 
Члан 1. 

 
Именује се Организациони одб-

ор за обиљежавање 1.марта - Дана не-
зависности БиХ у сљедећем саставу: 
 
1. Аида Обућа, предсједник, 
2. Аида Сирбубало, члан, 
3. Ремзија еф. Питић, члан, 
4. Ернест Имамовић, члан, 
5. Алмин Ћутук, члан, 
6. Мујо Софраџија, члан, 
7. Един Агановић, члан, 
8. Биљана Беговић, члан, 
9. Есад Канлић, члан, 
10. Емир Сијерчић, члан, 
11. Анка Ћуровац, члан, 
12. Мурат Фејзић, члан, 
13. Наида Сијерчић, члан. 
 

Члан 2. 
 

Задатак Организационог одбо-
ра из члана 1. овог Рјешења је да при-
преми приједлог програма и финан-
сијског плана обиљежавања 1.марта - 
Дана независности БиХ и достави га 
Влади Босанско-подрињског кантона  
на усвајање.  
 

Члан 3. 
 

Рјешење ступа на снагу даном  
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доношења и исто ће да се објави у „Сл-
ужбеним новинама Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде“. 
 
Број:03–04-180/22                   П Р Е М И Ј Е Р 
11.02.2022.године                  Аида Обућа,с.р 
      Г о р а ж д е 
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На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско–подрињског кантона 
Горажде („Службене новине Босанско 
–подрињског кантона Горажде“, број: 
8/15), Влада Босанско подрињског ка-
нтона Горажде, на 121. редовној сјед-
ници, одржаној дана 11.02.2022.године, 
д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности Дирекцији 

робних резерви  да изврши набавку  
50,4 тона дрвеног пелета 

 
Члан 1. 

 
            Даје се сагласност Дирекцији ро-
бних резерви Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде да изврши набавку 50,4 
т дрвеног пелета по цијени 315,9 КМ/т  
у вриједности 15.921,36 КМ од одабра-
ног добављача „ХИФА ПЕТРОЛ“ 
Д.О.О. САРАЈЕВО, а према одредбама 
Оквирног Споразума број: 03-11-872-
4/21. 
 

Члан 2. 
 
 Дирекција робних резерви ће 
закључити појединачни уговор са доб-
ављачем или му доставити наруџбени-
цу за наведену количину дрвеног пе-
лета из става 1. овог члана,  а у складу 
са  одредбама  Оквирног споразума бр. 
03-11-872-4/21 од 01.07.2021. године. 
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Члан 3. 
 
 За реализацију ове Одлуке зад-
ужују се Дирекција робних резерви и  
Министарство за финансије Босанско–
подрињског кантона Горажде, а сред-
ства су обезбијеђена у Буџету Дирек-
ције робних резерви за 2022.годину на 
економском коду 613200 – издаци за 
енергију. 
 

Члан 4. 
 
 Ова Одлука ступа на снагу дан-
ом објављивања на службеној огласној 
табли Кантона, а накнадно ће да се об-
јави у „Службеним новинама Босан-
ско–подрињског кантона Горажде“. 
 
Број:03–11-191/22                   П Р Е М И Ј Е Р 
11.02.2022.године                  Аида Обућа,с.р 
     Г о р а ж д е 
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На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско–подрињског кантона 
Горажде („Службене новине Босанско 
–подрињског кантона Горажде“, број: 
8/15), Влада Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде, на 121. редовној сјед-
ници, одржаној дана 11.02.2022.године, 
д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности директору 

Дирекције робних резерви да 
потпише уговор о дјелу са 

извршиоцем Корда Едином ради 
извршења послова координације 

активности на реализацији пројекта 
изградње складишта робних резерви 

 
Члан 1. 

  
            Овом се Одликом даје сагласно- 
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ст директору Дирекције робних резер-
ви Босанско-подрињског кантона Гор-
ажде да потпише уговор о дјелу са из-
вршиоцем Корда Едином ради извр-
шења послова Координације активно-
сти на реализацији пројекта изградње 
складишта робних резерви,  на период 
од 2 (два) мјесеца. 
 
            Вриједност уговорених послова 
мјесечно износ нето - 500,00 (пет стоти-
на) КМ. 
 

Члан 2. 
 
           За реализацију ове Одлуке заду-
жују се Дирекција робних резерви и  
Министарство за финансије Босанско–
подрињског кантона Горажде, а сред-
ства су обезбијеђена у Буџету Дирек-
ције робних резерви за 2022. годину на 
економском коду 613 900 - Уговорене 
услуге. 
 

Члан 3. 
 
           Ова Одлука ступа на снагу дан-
ом објављивања на службеној огласној 
табли Кантона, а накнадно ће да се об-
јави у „Службеним новинама Босанско 
–подрињског кантона Горажде“. 
    
Број:03–11-187/22                   П Р Е М И Ј Е Р 
11.02.2022.године                  Аида Обућа,с.р 
      Г о р а ж д е 
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На основу чланова 23. и 24. Зак-
она о Влади Босанско–подрињског ка-
нтона Горажде („Службене новине Бо-
санско–подрињског кантона Горажде“, 
број:8/15), Влада Босанско–подрињск-
ог кантона Горажде, на 121. редовној 
сједници, одржаној дана 11.02.2022.го-
дине, д о н о с и: 
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О Д Л У К У 
о давању сагласности на Правилник 
о измјенама и допунама Правилника 

о унутрашњој  организацији и 
систематизацији радних мјеста 
Кантоналне управе за цивилну 
заштиту Босанско-подрињског 

кантона Горажде 
 

Члан 1. 
 

Овом се Одлуком даје сагласно-
ст на Правилник о измјенама и допу-
нама Правилника о унутрашњој орга-
низацији и систематизацији радних 
мјеста Кантоналне управе за цивилну 
заштиту Босанско-подрињског канто-
на Горажде. 
  

Члан 2. 
 

Сасатавни дио ове Одлуке је 
Правилник о измјенама и допунама 
Правилника о унутрашњој организа-
цији и систематизацији радних мјеста 
Кантоналне управе за цивилну зашти-
ту Босанско-подрињског кантона Гор-
ажде. 
 

Члан 3. 
 

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

Број:03–30-188/22                   П Р Е М И Ј Е Р 
11.02.2022.године                  Аида Обућа,с.р 
      Г о р а ж д е 
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На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде („Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде“, број 
8/15), члана 18. став (1) Закона о јав- 
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ним набавкама („Службени гласник 
БиХ“, брoj: 39/14), Влада Босанско-по-
дрињског кантона Горажде, на 121. ре-
довној сједници, одржаној дана 11.02. 
2022. године, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о измјени Одлуке о покретању 
поступка заједничке набавке 

сукцесивне испоруке и сервисирања 
компјутерске опреме 

 
Члан 1. 

 
Овом Одлуком се мијења Одлу-

ка о покретању поступка заједничке 
набавке сукцесивне испоруке и серви-
сирања компјутерске опреме, у називу 
и у члану 1., гдје се избацују ријечи  
“сервисирања компјутерске опреме”. 
 

Члан 2. 
 

Остали дијелови Одлуке остају 
непромијењени. 
 

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 Босан-
ско-подрињског кантона Горажде“. 
 
Број:03–11-209/22                   П Р Е М И Ј Е Р 
11.02.2022.године                  Аида Обућа,с.р 
      Г о р а ж д е 
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На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде („Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде”, број: 
8/15), а у вези са чланом 48. Закона о  
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извршењу Буџета Босанско-подрињск-
ог кантона Горажде за 2022. годину 
(„Службене новине Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде“, број: 12/21),                     
Влада Босанко-подрињског кантона Го-
ражде, на 122. редовној сједници, одр-
жаној дана 15.02.2022.године, д о н о с и:  
 
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности  на Програм 

утрошка средстава Министарства за 
образовање, младе, науку, културу  
и спорт са економског кода 614 100 

(КАН 003) Остали текући трансфери 
– Информисање за 2022. годину 

 
I 

 
 Овом се Одлуком даје сагласн-
ост на Програм утрошка средстава Ми-
нистарства за образовање, младе, нау-
ку, културу и спорт са економског ко-
да 614 100 (КАН 003) – Остали текући 
трансфери – Информисање за 2022. 
годину.  
 

II 
 

Програм из члана 1. Одлуке са-
ставни је дио ове Одлуке. 
  

III 
 

Ова Одлука ступа на снагу дан-
ом објављивања на службеној табли 
Кантона, а  накнадно ће да се објави у 
“Службеним новинама Босанско-под-
рињског кантона Горажде”.   
      
Број:03–11-212/22                  П Р Е М И Ј Е Р 
15.02.2022.године                 Аида Обућа,с.р. 
     Г о р а ж д е  

.......................... 
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На основу члана 48. Закона о 
извршењу Буџета Босанско-подрињск-
ог кантона Горажде за 2022.годину („Слу-
жбене новине Босанско-подрињског 
кантона Горажде“, број: 12/21), у скла-
ду са чланом 54. Закона о Радио-теле-
визији Босанско–подрињског кантона 
Горажде (“Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде”, број: 
7/02, 8/09, 11/12, 13/12, 9/13 и 11/15), 
Министарство за образовање, младе, 
науку, културу и спорт Босанско под-
рињског кантона Горажде, утврђује: 
 
 

П Р О Г Р А М 
утрошка средстава Министарства  

за образовање, младе, науку, културу 
и спорт са економског  кода 614 100 

(КАН 003) – Остали текући 
трансфери - Информисање  

за 2022. годину 
 
1. НАЗИВ ПРОГРАМА 
 
Назив програма: „Програм утрошка 
средстава Министарства за образова-
ње, младе, науку, културу и спорт са 
економског кода 614 100 (КАН 003) – 
Остали трансфери - Информисање за 
2022. годину“. 
 
 
ПОДАЦИ О ПРОГРАМУ 
 
Период реализације Програма:  
       01.01.2022.- 31.12.2022. године 
 
Буџетска позиција:     Остали текући  
                   трансфери - информисање    
            
Економски код:                      614 100 
 
Укупна вриједност Програма:   
                                                535 000,00 КМ 
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Одговорно лице:                     Министар
  
Контакт лице за Програм:  
                    Амина Салић - Бездроб,  
                               државни службеник 
 
Контакт-телефон:                 038 224 259  
                                                       локал 214 
 
Контакт е-маил: 
                         obrazovanje@bpkg.gov.ba 
 
Интернет:       http://mo.bpkg.gov.ba/ 
 
 
САГЛАСНОСТ НА ПРОГРАМ 
 

Сагласност на овај Програм, у 
складу са чланом 48. Закона о изврше-
њу Буџета Босанско-подрињског кан-
тона Горажде за 2022.годину („Служ-
бене новине Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде“, број: 12/21), дала је 
Влада Босанско-подрињског кантона 
Горажде Одлуком број: 03-11-212/22 од 
15.02.2022. године.  
 
 
2. СВРХА И ОПИС  ПРОГРАМА 
 
2.1.      Сврха Програма 
 

Сврха Програма је пружање 
подршке ЈП Радио-телевизији Босан-
ско–подрињског кантона Горажде у 
висини финансијских средстава пот-
ребних за исплату плата и доприноса 
запосленика, што је у складу са чланом 
54. Закона о Радио-телевизији Босанс-
ко–подрињског кантона Горажде (“Слу-
жбене новине Босанско-подрињског 
кантона Горажде”, број:m 7/02, 8/09, 
11/12, 13/12, 9/13 и 11/15), с тим да на 
систематизацију радних мјеста и зада-
така те висину коефицијената саглас- 
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ност даје Влада Босанско-подрињског 
кантона Горажде. Такође,  циљ је да се, 
због изузетно комплексне проблема-
тике у наведеној области, обезбиједи 
дио финансијских средстава за суфи-
нансирање пројеката кандидованих од 
стране ЈП Радио-телевизија Босанско – 
подрињског кантона Горажде и ЈП Ку-
лтурно - информативни центар Пра-
ча, који се односе на област информи-
сања, те да Министарство  за образова-
ње, младе, науку, културу и спорт Бо-
санско-подрињског кантона Горажде 
преко овог Програма активно учеству-
је са планираним буџетским средстви-
ма на побољшању цјелокупне актив-
ности квалитета информисања. 
 
2.2.     Опис Програма 
 

Програм дефинише све кључне 
елементе имплементације буџетских 
средстава, као што су општи и посеб-
ни циљеви Програма, потребна сред-
ства за имплементацију појединих ко-
мпоненти Програма, пријава захтјева 
за функционисање ЈП Радио-телевизи-
је Босанско–подрињског кантона Го-
ражде, корисници средстава Програ-
ма, број радника који ће бити ангажо-
вани на његовој имплементацији, про-
цјена резултата који ће се остварити 
Програмом, те процјена непредвиђен-
их расхода и издатака у оквиру Про-
грама.       
 
 
3. ОПШТИ И ПОСЕБНИ ЦИЉ 

ПРОГРАМА 
 
3.1. Општи циљ Програма 
 

Општи циљ Програма је Подр-
шка медијима у Босанско–подрињског  

mailto:obrazovanje@bpkg.gov.ba
http://mo.bpkg.gov.ba/
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кантона Горажде и унапређење инфо-
рмисаности грађана. 
 
3.2.     Посебни циљ Програма  
 

У складу са општим циљевима 
Програма, посебни циљеви Програма 
су: 
 

- Функционисање Радио-телеви-
зије Босанско–подрињског кан-
тона Горажде, чији је оснивач 
Босанско – подрињски кантон 
Горажде 

- Унапређење бољег и квалитет-
нијег информисања грађана 

- Подршка остваривању права 
грађана на јавно информисање 

- Развој медијског плурализма 
- Подстицај медијског стварала-

штва у свим областима јавног 
живота 

 
 
4. ПОТРЕБНА СРЕДСТВА  

ЗА ПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА  
 

Потребна средства за провође-
ње Програма укупно износе  535.000,00 
КМ и то: 
 

- 530.000,00 КМ за функциониса-
ње ЈП Радио-телевизија Босан-
ско–подрињског кантона Гора-
жде, што договара одредбама 
члана 54. Закона о Радио-теле-
визији Босанско–подрињског ка-
нтона Горажде (“Службене нов-
ине Босанско-подрињског кант-
она Горажде”, број: 7/02, 8/09, 
11/12, 13/12, 9/13 и 11/15), (ди-
намика: јануар – децембар од-
носно 12 транши)  

 
- 5.000,00 КМ за пројекте из обла- 
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сти информисања (динамика: 
јануар – децембар) 

 
 
5. КРИТЕРИЈИ ЗА РАСПОДЈЕЛУ 

СРЕДСТАВА 
 

Да би предложене пројектне ак-
тивности биле суфинансиране морају 
задовољити одређене критерије наве-
дене у наставку. 
 
5.1.    Општи услови 
 

Општи услови за учешће у Про-
граму су: 
 

- Да је пријава захтјева извршена 
у складу са одредбама овог Пр-
ограма. 

 
5.2.     Приоритети и посебни услови 
 

Основни приоритет овог Прог-
рама је развој области информисања. 
Активности које доприносе његовом 
остваривању имају предност за учест-
вовање у Програму. 
 

Приоритетне активности и мје-
ре које имају предност за учествовање 
у Програму су: 
 

- активности које доприносе пов-
ећању значаја за остваривање 
права на јавно информисање; 

- активности које доприносе раз-
ноликости медијских садржаја 
и плурализму идеја и вријед-
ности; 

- јачање медијског стваралаштва 
у области културе, науке, обра-
зовања, спорта и сл; 

- информисање и унапређење по-
ложаја и равноправности свих  
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сегмената  друштва (информи-
сање и едукација дјеце и мла-
дих, економски и социјално уг-
рожених друштвених група, ро-
дна равноправност итд.) 

 
5.3. Пријава за функционисање ЈП  
       Радио-телевизија Босанско–под- 
       рињског кантона Горажде 
 

ЈП Радио-телевизија Босанско–
подрињског кантона Горажде, да би 
користило средстава овог Програма за 
функционисање ЈП Радио-телевизија 
Босанско–подрињског кантона Гораж-
де, у складу са одредбама члана 54. За-
кона о Радио-телевизији Босанско–по-
дрињског кантона Горажде (“Службе-
не новине Босанско-подрињског кант-
она Горажде”, број: 77/02, 8/09, 11/12, 
13/12, 9/13 и 11/15), доставља захтјев 
за средства за сваки мјесец на који се 
захтјев односи. Приликом достављања 
захтјева за средствима, ЈП Радио-теле-
визија Босанско–подрињског кантона 
Горажде је дужно навести минимално 
сљедеће:  
 

- Опис потреба за одобравање 
буџетских средстава, 

- Опис усклађености са сврхом и 
посебним циљем Програма, 

- Преглед укупних трошкова кр-
ајњих корисника средстава у 
складу са уговорима о раду,  

- Извјештај о утрошку одобрених 
средстава за претходни мјесец. 

 
Пријава захтјева ЈП Радио-теле-

визија Босанско–подрињског кантона 
Горажде за функционисање ЈП Радио-
телевизија Босанско–подрињског кан-
тона Горажде у складу са одредбама 
члана 54. Закона о Радио-телевизији 
Босанско–подрињског кантона Гораж- 
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де (“Службене новине Босанско-под-
рињског кантона Горажде”, број: 7/02, 
8/09, 11/12, 13/12, 9/13 и 11/15), врши 
се уз претходно обавјештење ЈП Радио-
телевизија Босанско–подрињског кан-
тона Горажде од стране Министарства 
за образовање, младе, науку, културу 
и спорт о начину и условима пријаве 
ЈП Радио-телевизија Босанско–подри-
њског кантона Горажде на кориштење 
средстава овог Програма. 
 
5.4. Пријава за суфинансирање Про- 
       јеката из области информисања 
 

ЈП Радио-телевизија Босанско–
подрињског кантона Горажде и ЈП Ку-
лтурно - информативни центар Пра-
ча, да би користили средстава овог Пр-
ограма за суфинансирање пројеката 
из области информисања, уз детаљно 
описан пројекат, на јавни позив Мини-
старства за образовање, младе, науку, 
културу и спорт Босанско-подрињског 
кантона Горажде достављају захтјев за 
суфинансирање пројеката, у којем се 
дужни навести минимално сљедеће: 
 

- Опис потреба за одобравање 
буџетских средстава, 

- Опис усклађености са сврхом и 
посебним циљем Програма, 

- Износ недостајућих средстава 
за реализацију пројекта, 

- износ средстава који би се обе-
збиједио  из  других  извора, 

- Очекивани резултат који се пл-
анира остварити. 

 
Крајњи рок за подношење захт-

јева је 15. децембар 2022. године, одно-
сно до утрошка средстава за ове намје-
не у 2022. години. 
 

Право пријаве на овај Програм  
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немају предлагачи који нису достави-
ли прихватљив извјештај о утрошку 
средстава Министарству за образова-
ње, младе, науку, културу и спорт Бо-
санско-подрињског кантона Горажде 
за средства кориштена у 2022. години 
и раније.  
 
5.5.     Процедуре одобравања 
 

Захтјевe који испуњавају услове 
прописане овим Програмом Министа-
рство за образовање, младе, науку, ку-
лтуру и спорт Босанско-подрињског 
кантона Горажде ће у форми пријед-
лога oдлуке доставити Влади Босанс-
ко-подрињског кантона Горажде на 
прихватање и одобравање. 
 
 
6. КОРИСНИЦИ  СРЕДСТАВА 
 

Корисници средстава овог Про-
грама су јавна предузећа којa су реги-
строванa на простору Босанско–под-
рињског кантона Горажде и којa су ус-
пјешно завршилa процес  подношења 
захтијева  и селекције, те у коначници 
и добила статус корисника средстава. 
 
 
7. ПОТРЕБАН БРОЈ РАДНИКА  

ЗА ПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА  
И МОНИТОРИНГ 

 
За провођење Програма су над-

лежни  запосленици Министарства за 
образовање, младе, науку, културу и 
спорт Босанско-подрињског кантона 
Горажде и Програм не захтијева анга-
жовање додатних радника на његовом 
провођењу. 

Надзор (мониторинг) над упот-
ребом буџетских средстава од стране  
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корисника обавља Министарство за 
финансије Кантона, те Министарство 
у складу са Законом о извршењу Буџ-
ета Кантона за 2022. годину („Службе-
не новине Босанско-подрињског кан-
тона Горажде“, број: 12/21). 
 
 
8. ПРОЦЈЕНА РЕЗУЛТАТА 
 

Реализацијом овог Програма 
очекује се функционисање ЈП Радио-
телевизија Босанско–подрињског кант-
она Горажде, као и  унапређење бољег 
и квалитетнијег информисања грађа-
на на простору Босанско-подрињског 
кантона Горажде у свим сегментима 
живота (културе, науке, образовања, 
спорта и сл.). 

Процјену остваривања резулта-
та Програма ће обављати Министар-
ство за образовање, младе, науку, кул-
туру и спорт Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде, у складу са динамиком 
реализације Програма. У циљу осигу-
рања процјене резултата овог Програ-
ма, обавеза корисника је да: 
 

- прије одобравања средстава  Ми-
нистарству за образовање, мла-
де, науку, културу и спорт Бо-
санско-подрињског кантона Го-
ражде достави захтјев за додјелу 
средстава у складу са одредба-
ма овог Програма, 

- након одобравања средстава у 
складу са овим Програмом дос-
тави извјештај о утрошку сред-
става Министарству за образо-
вање, науку, културу и спорт 
Босанско-подрињског кантона 
Горажде, у року од 15 дана од 
дана дозначавања средстава,  

- форму и садржај извјештаја о  
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утрошку средстава прилагоди 
намјени утрошка средстава, из 
којег се могу процијенити резу-
лтати постигнути средствима 
овог Програма. 

 
 
9. ПРОЦЈЕНА НЕПРЕДВИЂЕНИХ 

РАСХОДА И  РИЗИКА 
 

Један од могућих ризика који 
може утицати на остваривање овог 
Програма јесте евентуално недовољно 
пуњење Буџета Босанско-подрињског 
кантона Горажде, због недовољног 
прилива средстава у Буџет Босанско-
подрињског кантона Горажде те, у од-
носу на 2021. годину, знатно више по-
требних средстава за исплату плата и 
доприноса запосленика ЈП Радио-те-
левизија Босанско–подрињског канто-
на Горажде. 
 
Број:10-11-490-1/22          М И Н И С Т А Р 
15.02.2022.године        Биљана Беговић,с.р. 
     Г о р а ж д е 
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На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде (“Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде”, број: 
8/15), а у складу са Програма утрошка  
средстава Министарства за образова-
ње, младе, науку, културу и спорт  са 
економског кода  614 100 (КАН 003) - 
Остали текући трансфери – Инфор-
мисање за 2022.годину, Влада Босанско 
-подрињског кантона Горажде, на 122. 
редовној сједници, одржаној дана 15. 
02.2022.године, д о н о с и:  
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О Д Л У К У 

о одобравању новчаних средстава 
Јавном предузећу РТВ Босанско-

подрињског кантона  Горажде д.о.о. 
на име I (прве) од укупно XII 
(дванаест) редовних транши  

за 2022. годину 
 

I 
 
 Одобравају  се новчана средства 
у износу од 43.176,85 КМ Јавном пре-
дузећу РТВ Босанско-подрињског кан-
тона Горажде д.о.о. на име уплате I 
(прве) од укупно XII (дванаест) редов-
них транши за 2022. годину, намијење-
не за исплату плата и доприноса. 
 

II 
 
 За реализацију ове Одлуке зад-
ужује се Министарство за финансије, а 
средства дозначити из Буџета Мини-
старства за образовање, младе, науку, 
културу и спорт са економског кода 
614 100 (КАН 003) - Остали текући 
трансфери – Информисање. 

Новчана средства дозначити на 
жирорачун Јавног предузећа РТВ Бо-
санско-подрињског кантона Горажде 
д.о.о. број: 1325002001666685, отворен 
код НЛБ Тузланске  банке филијала 
Горажде, ИД број: 4245030110002. 
 

III 
 
 Корисник средстава дужан је да 
Министарство за образовање, младе, 
науку, културу и спорт у року од 15 
(петнаест) дана од дана реализације 
средстава извијести и документује на-
ведени утрошак, те да захтјев за наред-
ну мјесечну траншу достави Министа- 
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рству за образовање, младе, науку, ку-
лтуру и спорт првог радног дана нак-
он истека мјесеца за који се захтјев по-
дноси. 
 

IV 
 
 Одлука ступа на снагу даном 
објављивања на службеној огласној та-
бли Кантона, а  накнадно ће да се обја-
ви у “Службеним новинама Босанско-
подрињског кантона Горажде”. 
                              
Број:03–11-213/22                  П Р Е М И Ј Е Р 
15.02.2022.године                 Аида Обућа,с.р. 
      Г о р а ж д е 
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На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде („Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде“ број: 
8/15, Влада Босанско-подрињског кан-
тона Горажде, на 122. редовној  сједни-
ци, одржаној дана 15.02.2022. године,  
д о н о с и: 
 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о допуни Рјешења  

о именовању Организационог 
одбора за обиљежавање 1. марта 

 - Дана независности БиХ 
 

Члан 1. 
 

У члану 1. Рјешења о именова-
њу чланова Организационог одбора за 
обиљежавање 1. марта - Дана незави-
сности БиХ, број: 03-04-180/22 од 11.02. 
2022. године,  врши се допуна састава 
Одбора, тако што се под редним бро-
јем 14. уврштава нови члан Одбора, 
предсједавајући Градског вијећа  Града 
Горажда, Бајро Обућа. 
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Члан 2. 
 

Рјешење ступа на снагу даном 
доношења и исто ће да се објави у „Сл-
ужбеним новинама Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде“. 
 

Број:03–04–180-2/22              П Р Е М И Ј Е Р                                    
15.02.2022.године                 Аида Обућа,с.р. 
      Г о р а ж д е 
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На основу члана 70. Закона о 
јавним набавкама („Службени гласник 
БиХ”, број 39/14), те на основу члана 6. 
Правилника о поступку директног 
споразума, и Одлуке Владе Босанско-
подрињског кантона Горажде број: 03-
11-43-1/22 од 18.01.2022. године, секре-
тар Владе Босанско-подрињског кан-
тона Горажде, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о избору најповољнијег понуђача  

за услуге емитовања видео и 
текстуалних огласа, информација, 

садржаја који се објављују на 
службеној страници Владе Босанско-

подрињског кантона Горажде 
 

Члан 1. 
 

Прихвата се понуда и за најпо-
вољнијег понуђача за услуге емитова-
ња видео и текстуалних огласа, инфо-
рмација, садржаја који се објављују на 
службеној страници Владе Босанско-
подрињског кантона Горажде бира 
„КГ – 1”д.о.о. Горажде, са  Понудом бр. 
04/2022 од 20.01.2022. године и пону-
ђеном цијеном од 2.000,00 КМ (са ПДВ-
ом). 
 

Члан 2. 
 

 Влада Босанско-подрињског ка- 
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нтона Горажде ће са изабраним пону-
ђачем КГ – 1 д.о.о. Горажде, потписати 
уговор о пружању услуга емитовања 
видео и текстауалних огласа, инфо-
рмација, садржаја који се објављују 
на службеној страници Владе Боса-
нско-подрињског кантона Горажде. 
 

Члан 3. 
 

Одлука ступа на снагу даном 
доношења и објавиће се на веб-стра-
ници Владе Босанско-подрињског кан-
тона Горажде, а накнадно ће да се обја-
ви и у „Службеним новинама Босан-
ско-подрињског кантона Горажде“. 
 

Број:03–11–43-4/22            С Е К Р Е Т А Р 
25.01.2022. године         Емир Сијерчић,с.р. 
     Г о р а ж д е 
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На основу члана 9. Закона о 
Агенцији за приватизацију у Босанско-
подрињском кантону Горажде (“Служ-
бене новине Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде” бр. 8/10, 16/16), члана 
14. Статута Агенције за приватизацију 
у Босанско-подрињском кантону Го-
ражде (“Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде” бр. 3/ 
01, 14/07 и 13/19), Колективног угово-
ра за службенике органа управе и суд-
ске власти у Федерацији БиХ („Слу-
жбене новине ФБиХ“ број:6/20, 11/21),  
Управни одбор Агенције за привати-
зацију у Босанско-подрињском канто-
ну Горажде, на приједлог директора,  
д о н о с и: 
 
 

П Р А В И Л Н И К 
о  платама и накнадама запосленика 

Агенције за приватизацију 
у Босанско-подрињском кантону 

Горажде 

25. фебруар/вељача 2022. 
 

 
I - ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1. 
(Предмет регулисања) 

 
Овим Правилником, у складу 

са законом и другим прописима, утв-
рђују се платни разреди и коефиције-
нти запосленика у Агенцији за прива-
тизацију Босанско-подрињског канто-
на Горажде (у даљем тексту: Агенција) 
према радним мјестима утврђеним 
Правилником о унутршњој организа-
цији и систематизацији радних мјеста 
у Агенцији, структура и обрачун пла-
те,  право наувећање плате, право на 
накнаду плате, додаци на плату и дру-
ге накнаде и материјална права која 
немају каракрер плате. 
 

Члан 2. 
(Буџетско осигурање средстава  

за плате и накнаде) 
 

Финансијска средства за плате 
и накнаде и друга примања запосле-
ника Агенције предвиђена овим Пра-
вилником планирају се и осигуравају у 
Буџету Босанско-подрињског кантона 
Горажде (у даљњем  тексту: Буџет Кан-
тона). 
 

Члан 3. 
(Утврђивање основице  

за обрачун плате) 
 
(1) Основица за обрачун плата утврђу-

је се Законом о извршавању Буџета  
за сваку буџетску годину или oд-
луком о привременом финансира-
њу и примјењује се од 01.01. за сва-
ку наредну годину. 

(2) Поред основице за обрачун плате 
користитће се и бод заобрачун пла- 
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те који се утврђује Законом о изв-
ршењу буџета за сваку буџетску го-
дину или Одлуком о привременом 
финансирању и примјењује се од 
01.01.за сваку наредну годину. 

(3) Утврђивање основице и бодова вр-
ши се у преговорима са репрезен-
тативним синдикатом, а прије ус-
вајања закона из ставе (1) овог чла-
на. Уколико се не постигне договор 
Влада Кантона ће утврдити осно-
вицу и бод, при чему висина осно-
вице не може бити нижа од прет-
ходно договорене, односно важеће. 

(4) Приликом утврђивања основице и 
бода из ставa (1) и (2) овог члана уз-
ет ће се у обзир пројекције буџета 
за наредну годину, као и кретања 
ГДП и индекса потрошачких ције-
на, а према подацима Федералног 
завода за статистику. 

(5) Исплате мјесечних новчаних при-
мања, извршене у складу са одред-
бама овог Правилника су дефини-
тивне и коначне. 

 
Члан 4. 

(Утврђивање основне плате) 
 
(1) Основна плата утврђује се множе-

њем основице за плату из члана 3. 
Овог Правилника и бода за обра-
чун плате са утврђеним коефиције-
нтом платног разреда. 

(2) Основна плата из ставе (1) овог чла-
на увећава се за 0,6% за сваку запо-
чету годину стажа осигурања запо-
сленика, а највише до 20% 

(3) Основна плата не може бити мања 
од 50% просјечне нето плате испла-
ћене у Федерацији Босне и Херце-
говине према посљедњем објављен-
ом статистичком податку 

(4) У случају да множењем утврђене  
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основице за обрачун плаће и при-
падајућег коефицијента платног ра-
зреда основна плата износи мање 
од 50% просјечне плаће из става (3) 
овог члана, запосленику ће се исп-
латити плата у наведеном постотку 

(5) Основна плата обрачунава се и ис-
казује мјесечно за пуно радно ври-
јеме, према радном мјесту и одго-
варајућем платном разреду 

(6) Уколико запосленик ради са непу-
ним радним временом, у складу са 
посебним законом или другим пр-
описима, основна плата одредит ће 
се сразмјерно времену проведеном 
на раду. 

(7) Пуно радно вријеме запослених је 
40 сати седмично. 

 
 
II – ПЛАТЕ И НАКНАДЕ   
       ЗАПОСЛЕНИКА 
 
Одјељак А. Основна плата 
 

Члан 5. 
(Одређивање плате према  

радном мјесту) 
 

Запосленик у Агенцији има пр-
аво на плату која одговара радном мје-
сту на које је постављен у складу са 
Правилником о унутрашњој органи-
зацији и систематизацији радних мје-
ста у Агенцији. 
. 

Члан 6. 
(Платни разреди и коефицијенти  

за запосленике) 
 
(1) Утврђују се сљедећи платни разре-

ди и коефицијенти за плате запо-
сленика: 
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Платни 
разред Радно мјесто  

Коефицијент 
 

II 
 
Директор Агенције 

 
5,70 

 
VI 

 
Стручни савјетник за економске и приватизацијске послове 

 
4,10 

 
 

VIII 
 

Стручни сарадник за правне послове 3,70 

VIII Стручни сарадник за односе са купцима и продавцима 3,70 
 

 
V 
 

 
Виши референт за административно-техничке послове (ССС) 2,70 

 
 
(2) Основна плата лица из става (1) ов-

ог члана утврђује се према члану 4. 
овог Правилника. 

 
 
Одјељак Б. Увећања основне плате 
 

Члан 7. 
(Увећање основне плате) 

 
(1) У случају прековременог рада, ра-

да у нерадне дане, ноћног рада или 
рада у дане државних празника, за-
посленик има право на накнаду ос-
новне плате, размјерно времену тра-
јања тог рада, увећаном за постотак 
утврђен Колективним уговором. 

(2) Висина накнаде и увјети за оства-
ривање накнаде утврдиће се актом 
Владе Кантона. 

(3) Обрачун накнаде из става 1. овог 
члана врши се од основне плате без 
дијела плате по основу пензионог 
стажа. Накнада из овог члана чини 
саставни дио плате. 

 
 

Одјељак Ц. Накнаде 
 

Члан 8. 
(Врсте накнада) 

 
Запосленик има право на накн-

аде утврђене у одредбама чланова од 
9. до 25. овог Правилника. 
 

Члан 9. 
(Накнада за исхрану током рада) 

 
(1) Запосленик има право на новчану 

накнаду за исхрану у току рада (то-
пли оброк), у висини  од 1% просје-
чне нето плате исплаћене у Феде-
рацији Босне и Херцеговине према 
посљедњем објављеном статистич-
ком податку Федералног завода за 
статистику. 

(2) Накнада из става (1) овог члана не-
ће се обрачунавати за вријеме од-
сутности с посла по основу службе-
ног пута, боловања, годишњег одм-
ора, плаћеног или  неплаћеног до-
пуста. 
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Члан 10. 
(Регрес за годишњи одмор) 

 
(1) Запосленик има право на накнаду 

на име регреса за кориштење годи-
шњег одмора у висини 50% просје-
чне нето плате исплаћене у Феде-
рацији Босне и Херцеговине по за-
дњем објављеном статистичком по-
датку Федералног завода за статис-
тику. 

(2) Право на регрес из става (1) овог 
члана има сваки запосленик који у 
току текуће календарске године 
има право на годишњи одмор. 

 
Члан 11. 

(Накнада за боловање) 
 
(1) Запосленик има право на накнаду 

плате за вријеме привремене спри-
јечености за рад (боловање) до 42 
календарска дана у висини његове 
нето плате исплаћене за претходни 
мјесец. 

(2) Накнада плате за боловање преко 
42 дана из става (1) овог члана ос-
тварује се по пропису Кантона кој-
им се уређује накнада за ово боло-
вање. 

 
Члан 12. 

(Накнада за плаћени допуст  
и годишњи одмор) 

 
Запосленик за вријеме плаћеног 

допуста и годишњег одмора има право 
накнаде у висини своје нето плате из 
претходног мјесеца, у складу с Колек-
тивним уговором и правилником. 

 
Члан 13. 

(Накнада за породиљски допуст) 
 

Запосленик за вријеме породи- 
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љског допуста има право на  накнаду 
плате према прописима Кантона кој-
им се уређује ова област, према мјесту 
уплате доприноса. 
 

Члан 14. 
(Накнада за службено путовање) 

 
(1) Запосленик има право на накнаду 

за трошкове службеног путовања 
на подручју Федерације Босне и 
Херцеговине, односно Босне и Хер-
цеговине, као и за путовања у ино-
странство, на које се упућује на из-
вршење службеног задатка. 

 
(2) Висину и начин остваривања нак-

наде из става (1) овог члана утврђу-
је уредбом Влада Кантона у складу 
са Колективним уговором. 

 
Члан 15. 

(Накнада за превоз 
 на посао и с посла) 

 
(1) Запосленику коме није организов-

ан службени превоз на  посао и с 
посла, а чије је мјесто становања од 
мјеста рада удаљено најмање два 
километра, припада накнада за тр-
ошкове превоза у висини 50% мје-
сечне карте градског, приградског, 
односно међуградског саобраћаја. 

 
(2) У међуградски саобраћај  у смислу 

става (1) овог члана спадају мјеста 
ко-ја су удаљена од мјеста рада на-
јвише 70 километара, а у којима се 
налази пребивалиште, које је ујед-
но и мјесто сталног становања зап-
осленика. 

 
Члан 16. 

(Накнада за одвојени живот од 
породице и смјештај у мјесту рада) 
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Запосленици којима је због пре-
мјештаја мјесто пребивалишта удаље-
но више од 70 км од сједишта органа 
државне службе имају право на накна-
ду трошкова смјештаја у мјесту рада, 
чију ће висину својим актом уредити 
Влада Кантона. 
 

Члан 17. 
(Накнада за случај повреде на раду, 

тешке болести и инвалидности) 
 
(1) У случају повреде на раду, тешке 

болести или инвалидности запос-
леника или члана његове уже по-
родице, исплаћује се у години када 
је настала повреда или тешка бо-
лест, односно када је успостављена 
дијагноза за то обољење, једнократ-
на новчана помоћ у висини од је-
дне  просјечне нето плате исплаће-
не у Федерацији Босне и Херцего-
вине према задњем објављеном ста-
тистичком податку. 

(2) Накнада из става (1) овог члана ис-
плаћује се само једном по основу 
исте повреде, исте тешке болести 
или истог инвалидитета. 

(3) Чланом уже породице у смислу ст-
ава (1) овог члана сматрају се чла-
нови уже породице запосленика ка-
ко је регулисано у ставу (2) члана 
20. овог Правилника. 

(4) Запосленику се може, у складу са 
расположивим средствима и потре-
бним сагласностима, исплатити дио 
или укупни трошкови лијечења 
тешке инвалидности или тешке бо-
лести у здравственој установи у ко-
јој је он платио трошкове тог лије-
чења. Трошкови лијечења исплаћу-
ју се на основу фактуре или рачуна 
здравствених установа у којима је 
лијечење обављено. 
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(5) Под тешком болешћу из ставова (1) 
и (4) овог члана, подразумјевају се 
сљедеће болести: акутна туберку-
лоза, малигна обољења, ендемска 
нефропатија, хируршка интервен-
ција на срцу и мозгу, све врсте де-
генеративних обољења централног 
нервног система, инфаркт (срчани 
и мождани), обољење мишићног 
система, парализа и друге тешке 
болести одређене општим актом 
Федералног министарства здравст-
ва, као и тешке тјелесне повреде. 
Болест, односно тешка повреда до-
казује се на основу дијагнозе, одно-
сно потврде  издате од надлежне 
здравствене установе,  у којој мора 
бити изричито наведено и када је 
болест настала. 

(6) Право на једнократну новчану по-
моћ из става (1) овог члана, по осн-
ову тешке инвалидности, оставару-
је се за утврђени степен инвалид-
ности од најмање 60%. 

(7) Ова накнада се одобрава рјешењем 
које доноси директор. 

(8) Уколико у Агенцији и у неком дру-
гом органу управе истог нивоа вла-
сти раде два или више чланова по-
родице, односно остварују право 
на плату и накнаде из Буџета Боса-
нско–подрињског кантона Гораж-
де, право на једнократну новчану 
помоћ  из става (1) овог члана ос-
тварује један члан уже породице. 

                                                   
Члан 18. 

(Накнада за случај смрти и право  
на осигурање од посљедица 

несретног случаја) 
 
(1) У случају смрти запосленика, њего-

вој породици се исплаћују трошко-
ви сахране у висини од три прос- 
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јечне нето плате исплаћене у Феде-
рацији Босне и Херцеговине према 
задњем објављеном статистичком 
податку. 

 
(2) Чланом уже породице запослени-

ка, у смислу става (1) овог члана, 
сматрају се брачни и ванбрачни 
друг ако живе у заједничком дома-
ћинству, дијете (брачно, ванбрач-
но, усвојено, пасторче и дијете без 
родитеља узето на издржавање до  
18 година односно до 26 година ст-
арости, ако се налазе на редовном 
школовању и нису у радном одно-
су, а дјеца неспособна за рад без 
обзира на старосну доб), родитељи 
(отац, мајка, очух, маћеха и усвоји-
тељи), браћа и сестре без родитеља 
до 18 односно до 26 година старо-
сти ако се налазе на редовном шко-
ловању и немају других прихода, 
већ их корисник накнаде стварно 
издржава или је обавеза њиховог 
издржавања законом утврђена, а 
ако су неспособни за рад, без обзи-
ра на старосну доб, под увјетом да 
с њима живи у заједничком дома-
ћинству и унучад ако немају роди-
теља и живе у заједничком домаћи-
нству с запослеником. 

(3) Накнада из става (1) овог члана ис-
плаћује се и у случају смрти члана 
уже породице запосленика. 

(4) Уколико у Агенцији и у неком др-
угом органу управе истог нивоа 
власти раде два или више чланова 
породице, трошкови сахране из ст-
ава (1) овог члана се исплаћују само 
једном запосленом члану породи-
це. 

(5) Запосленик има право на осигура-
ње од посљедица несретног случаја 
са укљученим ризиком од приро- 
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дне смрти за вријеме трајања рад-
ног односа у Агенцији. 

(6) Висина осигурања по овој основи 
одређује се према полици осигура-
ња од посљедица несретног случа-
ја, односно полици осигурања од 
природне смрти. 

 
Члан 19. 

(Отпремнина) 
 

Запосленик има право на отп-
ремнину приликом одласка у пензију 
у износу од пет његових плата испла-
ћених у претходних пет мјесеци или 
пет просјечних мјесечних плата испла-
ћених у Федерацији према посљедњем 
објављеном податку Федералног заво-
да за статистику, ако је то за њега по-
вољније. 
 

Члан 20. 
(Накнада у случају прекобројности) 

 
(1) Запосленик коме престане радни 

однос због прекобројности има пр-
аво на отпремнину у износу од нај-
мање 6 мјесечних плата које су ис-
плаћене запосленику у задњих 6 мј-
есеци. 

(2) Разрјешени запосленик са радним 
стажом дужим од 6 година има пр-
аво на један додатни мјесец отпре-
мнине, односно једну мјесчну пла-
ту отпремнине за сваку додатну го-
дину радног стажа, а највише до 12 
година радног стажа. Отпремина 
за запосленике који имају више од 
дванаест година радног стажа јед-
нака је износу од 12 једномјесечних 
плата које су исплаћене запослени-
ку у задњих 12 мјесеци. 

(3) У обрачун за утврђивање висине 
отпремине у обзир се узима плата  
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запосленика коју је имао у одгова-
рајућем временском периоду прије 
доношења коначног рјешења о пр-
естанку радног односа због преко-
бројности. 

(4) Отпремина се обрачунава и испла-
ћује из средстава Буџета Кантона. 

(5) Запосленик, за чијим радом је пре-
стала потреба у Агенцији, има у 
року до године дана од дана прес-
танка радног односа првенство у 
поновном примању у радни однос, 
ако се у том времену укаже потре-
ба за обављање послова, чији је об-
им био смањен или су били укину-
ти, у складу са стручном спремом 
која се тражи. 

(6) Запосленику не може престати ра-
дни однос без његове кривице уко-
лико му недостаје највише пет го-
дина до остварења услова за пензију. 

 
Члан 21. 

(Накнада родитељу дјетета  
са тежим сметњама у развоју) 

 
Родитељ дјетета са тежим смет-

њама у развоју (теже хендикепираног 
дјетета), који ради половину пуног ра-
дног времена, у случају да се ради о са-
мохраном родитељу или да су оба ро-
дитеља запослена, под увјетом да дије-
те није смјештено у установу социјал-
но - здравственог збрињавања, на ос-
нову налаза надлежне здравствене ус-
танове, припада право на накнаду пл-
ате до висине пуне плате, док ово пра-
во на накнаду не буде регулисано пос-
ебним законом. 
 

Члан 22. 
(Накнада за рад у комисијама) 

 
(1) Чланови комисија које се формира- 
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ју на основу рјешења Владе Канто-
на односно директора, а чије осни-
вање је предвиђено законом, имају 
право на накнаду за рад у комиси-
јама у складу са уредбом коју до-
носи Владе Кантона. 

(2) Тачан износ односно висину нак-
наде за рад својим актом утврђује 
Влада Кантона за сваку поједина-
чну комисију. 

 
Члан 23. 

(Права на накнаде осталих 
категорија) 

 
Права на поједине накнаде утв-

рђене за запосленике, које нису посе-
бно прописане у поглављу II овог Пра-
вилника, остварују се на начин и под 
условима како су прописане за запос-
ленике у кантоналним органима уп-
раве, односно како су прописане Коле-
ктивним уговором. 
 
 
Одјељак Д. Плате за приправнике и 
накнаде за лица на стручном оспосо-
бљавању без заснивања радног односа 
 

Члан 24. 
(Висина плате за приправнике) 

 
(1) Плата приправника високе, више и 

средње стручне спреме у Агенцији 
утврђује се у износу, и то: 

 

а)  за високу школску спрему у из- 
носу 80% од почетне основне 
плате утврђене за радно мјесто 
стручног сарадника; 

б)  за вишу школску спре му у из- 
носу 80% од почетне основне 
плате утврђене за радно мјесто 
самосталног референта; 

ц)  за средњу стручну спрему у из- 
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носу 80% од почетне основне 
плате утврђене за радно мјесто 
референта. 

 
(2) Почетна основна плата из става (1) 

овог члана представља само износ 
плате без дијела плате по основу 
пензијског стажа. 

 
Члан 25. 

(Висина накнаде за лица  
на стручном оспособљавању без 

заснивања радног односа) 
 
(1) Лица на стручном оспособљавању 

без заснивања радног односа висо-
ке, више и средње стручне спреме 
у Агенцији имају право на накна-
ду, и то: 

 

а)  за високу школску спрему у из- 
носу 35% од основне плате стру-
чног сарадника; 

       б)  за вишу школску спрему у из- 
носу 35% од основне плате са-
мосталног референта; 

       ц)  за средњу стручну спрему у из- 
             носу 35% од основне плате реф- 
             ерента. 
 
(2) Висина накнаде из става (1) овог 

члана одређује се од основне плате 
одговарајуће школске спреме. 

 
Одјељак Е. Обрачун и исплата плате 
 

Члан 26. 
(Начин обрачуна и исплате плате) 

 
(1) Плата се обрачунава за један мјесец 

унатраг, а исплаћује за претходни 
мјесец у складу са Законом о раду 
и Законом о извршавању Буџета 
Босанско – подрињског кантона и 
од једне до друге исплате плате не  
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може проћи више од 30 дана. 

(2) Плата из става (1) овог члана утврђ-
ује се рјешењем које доноси дире-
ктор, а садржи: личне податке запо-
сленика, радномјесто на које је по-
стављен, платни разред и све еле-
менте који су узети у обзир за утв-
рђивање висине плате. 

(3) Подаци о платама запосленика су 
јавни. 

(4) Све измјене у висини плате врше се 
рјешењем које доноси директор. 

 
 
III – ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ  
         ОДРЕДБЕ 
 

Члан 27. 
(Начин остваривања права која нису 

регулисана Правилником) 
 

Права запосленика у погледу 
новчаних накнада и других примања 
која нису регулисана овим Правилни-
ком оствариваће се у складу са одред-
бама закона, подзаконских аката и Ко-
лективног уговора. 
 

Члан 28. 
(Ступање на снагу) 

 
Овај Правилник ступа на снагу 

даном доношења, а примјењиваће се 
од 01.01.2022. године.   
 
Број:13-11-6/22               ПРЕДСЈЕДНИК 
17.01.2022.године     УПРАВНОГ ОДБОРА    
     Г о р а ж д е               Адила Херак,с.р. 
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На основу члана 21. став (5) тач-
ке а) Закона о унутрашњим пословима 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де („Службене новине Босанско-под- 
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рињског кантона Горажде“ број: 6/15), 
члана 110. став (5), а у вези са чланом 
142. став (1) тачке н) Закона о поли-
цијским службеницима Босанско-под-
рињског кантона Горажде („Службене 
новине Босанско-подрињског кантона 
Горажде“ број: 13/19, 7/20 и 11/21), на 
приједлог полицијског комесара, ми-
нистар Министарства за унутрашње 
послове Босанско-подрињског кантона 
Горажде, уз сагласност Владе Босанско 
-подрињског кантона Горажде, број:03-
11-134/22 од 03.02.2022.год., д о н о с и: 
 
 

П Р А В И Л Н И K 
о условима и начину увећања плате 

и кориштења слободних сати 
 

Члан 1. 
(Предмет) 

 
Овим се Правилником пропи-

сују услови, начин и степен увећања 
основне плате и кориштења слобод-
них сати у Управи полиције Министа-
рства за унутрашње послове Босанско-
подрињског кантона Горажде (у даљ-
ем тексту: Управа полиције), када по-
лицијски службеник ради по посебном 
распореду рада, у случају када је то по-
требно за извршење задатака Управе 
полиције.  
 

Члан 2. 
(Рад по посебном распореду рада) 

 
(1) Полицијски службеник обавезан је 

радити по посебном распореду ра-
да, у случају када је то потребно за 
извршење задатака Управе поли-
ције, а који укључује:  

 

       а) рад по ванредном распореду,  
       б) рад у двократном радном вре- 
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мену,  
       ц) рад у смјенама, 
       д) рад суботом, недјељом, празни- 

цима и осталим нерадним дан-
има,  

       е) рад ноћу,  
       ф) рад на појединим локацијама и  
       г) рад организован на други начин. 
  
(2) Други начини рада могу бити од-

редени ако то захтијева сигурносна 
ситуација или ако је то једини на-
чин да се изврше одредени задаци 
који не могу бити одгођени или се 
морају завршити у одређеном року.  

(3) Полицијски комесар писменим ак-
том детаљније одређује разлоге за 
организацију рада на други начин, 
а може овластити и друге полици-
јске службенике који раде на руково-
дећим радним мјестима да то одреде.  

(4) За послове из става (1) тачке а), б), 
ц), ф) и г) и става (2) овог члана по-
лицијски службеник има право на 
увећање основне плате или слобо-
дне сате, док за рад из из става (1) 
тачке д) и е) има право на увећање 
плате у складу члановима 3. и 4. ов-
ог Правилника и колективним уго-
вором.  

 
Члан 3. 

(Увећање плате по основу рада ноћу) 
 

Основна плата полицијског слу-
жбеника у Управи полиције по основу 
ноћног рада ће се увећати 40% за рад 
између 22 и 07 сати.  
  

Члан 4. 
(Увећање плате на основу рада 

суботом, недјељом, празницима  
и осталим нерадним данима) 

 
(1) Основна плата полицијског служ- 
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беника у Управи полиције по осно-
ву:  

 

a) рада суботом, недељом и оста-
лим нерадним данима ће се уве-
ћати 30% и  

       б) рада за вријема празника ће се  
             увећати 50%.  
 
(2) Увећана накнада за рад суботом и 

недељом се плаћа полицијским слу-
жбеницима којима је радна седми-
ца организована од понедељка до 
петка (који не раде у смјенама и ту-
рнусима), накнада за остале наред-
не дане упосленицима који су ан-
гажовани у осталим нерадним данима.  

 
Члан 5. 

(Увећање плате за рад по ванредном 
распореду, у двократном радном 

времену, у смјенама, на појединим 
локацијама рад организован  

на други начин) 
 

У случају да је потребно извршити 
одређени полицијски задатак без 
одлагања или прекида, односно оба-
вити посао или задатак до одређе-
ног рока или у одређеном времен-
ском периоду, ако то захтијева си-
гурносна ситуација или ако је то је-
дини начин да се изврше одређени 
задаци који не могу бити одгођени, 
полицијском службенику ће се из-
дати писмена наредба за прековре-
мени рад. Уколико не постоје усло-
ви за издавање писмене наредбе 
прије него започне прековремени 
рад, исти ће се обавити на основу 
усмене наредбе полицијског коме-
сара или другог овлаштеног лица, 
а у писменом облику издат ће је 
полицијски комесар кад се за то 
стекну услови.  
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1. На основу наредбе из става (1) овог 

члана, полицијски комесар доноси 
појединачна рјешења о увођењу, 
односно обављању прековременог 
рада.  

2. Прековремени рад из става (1) овог 
члана може трајати до четири сата 
дневно и не више од 20 сати седми-
чно.  

3. Основна плата полицијског служ-
беника у Управи полиције по осно-
ву рада по ванредном распореду, у 
двократном радном времену, у 
смјенама, на појединим локацијама 
рад организован на други начин:  

  

a) 40% уколико је прековремени 
рад био у периоду између 22 са-
та и 7 сати,  

      б) 30% уколико је прековремени  
рад био у периоду између 7 са-
ти и 22 сата.  

 
Члан 6. 

(Kориштење слободних сати  
за рад по ванредном распореду, 

у двократном радном 
времену, у смјенама, на појединим 

локацијама рад организован  
на други начин) 

 
Уколико полицијски службеник 

користи слободне сате за рад по ван-
редном распореду, у двократном рад-
ном времену, у смјенама, на поједин-
им локацијама рад организован на 
други начин у складу са чланом 5. став 
(1) овог Правилника, исти ће се рачу-
нати у омјеру за један прековремени 
сат користи два сата компензације.  
 

Члан 7. 
(Равноправност сполова) 

 
Граматичка терминологија у ов- 
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ом Правилнику подразумијева укљу-
чивање оба спола.  
 

Члан 8. 
(Престанак важења ранијег прописа) 
 

Ступањем на снагу овог Прави-
лника престаје да важи Правилник о 
начину обрачуна и износу накнаде за 
рад полицијских службеника у посеб-
ним условима („Службене новине Бо-
санско-подрињског кантона Горажде“. 
број: 9/07).  
 

Члан 9. 
(Ступање на снагу) 

 
Овај Правилник ступа на снагу 

даном доношења, а примјењиватће се 
од 01.01.2022. године и накнадно ће да 
се објави у „Службеним новинама Бо-
санско-подрињског кантона Горажде“. 
 
Број:07-01-11-585-1/22      М И Н И С Т А Р 
07.02.2022.године            Армин Манџо,с.р. 
     Г о р а ж д е 
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На основу члана 66. ставови (1)  
и (2) Закона о организацији органа уп-
раве у Федерацији Босне и Херцего-
вине („Службене новине Федерације 
Босне и Херцеговине“, број: 35/05) и 
члана 40. Закона о платама и накнада-
ма у органима власти Босанско-подри-
њског кантона Горажде („Службене 
новине Босанско-подрињског кантона 
Горажде“, број: 12/21), министар за ур-
банизам, просторно уређење и зашти-
ту околине Босанско-подрињског кан-
тона Горажде, уз прибављено мишље-
ње Министарства за финансије Босан-
ско-подрињског кантона Горажде и 
мишљења Самосталног синдиката др-
жавних службеника и намјештеника у  
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органима државне службе, судској вла-
сти и јавним установама у ФБиХ – Си-
ндикални одбор Босанско-подрињског 
кантона Горажде, д о н о с и: 
 
 

П Р А В И Л Н И К 
О ПЛАТАМА И НАКНАДАМА 

ИМЕНОВАНОГ ЛИЦА, ДРЖАВНИХ 
СЛУЖБЕНИКА И НАМЈЕШТЕНИКА 
МИНИСТАРСТВА ЗА  УРБАНИЗАМ, 

ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ И 
ЗАШТИТУ ОКОЛИНЕ БОСАНСКО-

ПОДРИЊСКОГ КАНТОНА 
ГОРАЖДЕ 

 
I – ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1. 
(Предмет) 

 
Овим се Правилником утврђују 

плате и накнаде именованог лица, држа-
вних службеника и намјештеника у 
Министарству за урбанизам, просто-
рно уређење и заштиту околине Боса-
нско-подрињског кантона Горажде (у 
даљем тексту: Министарство), право 
на увећање плате, право на накнаду, 
плате за приправнике и накнаде за ли-
ца на стручном оспособљавању, начин 
обрачуна и исплате плате и ступање 
на снагу. 
 
 
II – ПЛАТЕ ИМЕНОВАНОГ ЛИЦА,  
       ДРЖАВНИХ СЛУЖБЕНИКА  
       И НАМЈЕШТЕНИКА 
 

Члан 2. 
(Право на плату) 

 
(1) Именовано лице, државни службе-

ник и намјештеник у органу држа-
вне службе има право на плату која  
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одговара радном мјесту на које је 
именовано лице, државни службе-
ник односно намјештеник постав-
љен. 

(2) Плата именованог лица утврђује се 
рјешењем које доноси премијер Бо-
санско-подрињског кантона Гораж-
де, за државног службеника и нам-
јештеника утврђује се рјешењем ко-
је доноси министар. 

 
Члан 3. 

(Утврђивање основице  
за обрачун плате) 

 
Основица за обрачун плате име-

нованог лица, државног службеника и 
намјештеника утврђује се према члану 
6. Закона о платама и накнадама у ор-
ганима власти Босанско-подрињског 
кантона Горажде („Службене новине 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де“, број: 12/21) (у даљем тексту: Закон 
о платама и накнадама). 
 

Члан 4. 
(Основна плата) 

 
(1) Основна плата именованог лица, 

државног службеника и намјеште-
ника утврђује се множењем основ-
ице за плату из члана 3. овог Прав-
илника и бода за обрачун плате са 
утврђеним коефицијентом платног 
разреда. 

(2) Основна плата именованог лица, 
државних службеника и намјеште-
ника увећава се за 0,6% за сваку за-
почету годину стажа осигурања, а 
највише до 20%. 

(3) Основна плата не може бити мања 
од 50% просјечне нето плате испла-
ћене у Федерацији Босне и Херце-
говине према посљедњем објављен- 
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ом статистичком податку. 

(4) У случају да множењем утврђене 
основице за обрачун плате и при-
падајућег коефицијента платног 
разреда, основна плата износи ма-
ње од 50% просјечне плате из става 
(3) овог члана, именованом лицу, 
државном служенику и намјеште-
нику ће се исплатити плата у наве-
деном постотку. 

(5) Основна плата обрачунава се и ис-
казује мјесечно за пуно радно ври-
јеме према радном мјесту и одгова-
рајућем платном разреду. 

(6) Уколико именовано лице, државни  
службеник и намјештеник ради са 
непуним радним временом, у скла-
ду са посебним законом или дру-
гим прописима, основна плата ће 
се одредити сразмјерно времену 
проведеном на раду. 

(7) Пуно радно вријеме именованог ли-
ца, државног службеника и намје-
штеника је 40 сати седмично. 

 
Члан 5. 

(Плата и накнаде министра) 
 

Министарством за урбанизам, 
просторно уређење и заштиту околне 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де руководи министар и исти оствару-
је сва права како је предвиђено Зако-
ном о платама и накнадама у органи-
ма власти Босанско-подрињског кант-
она Горажде.  
 

Члан 6. 
(Одређивање плате према 

 радном мјесту) 
 

Именовано лице, државни слу-
жбеник инамјештеник у Министарст-
ву има право на плату која одговара  
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радном мјесту на које је именовано лице, државни службеник односно намјеште-
ник постављен у складу са Правилником о унутрашњој организацији и системати-
зацији радних мјеста Министарства. 
 

Члан 7. 
(Платни разреди и коефицијенти за именована лица) 

 
(1) Радно мјесто именованог лица  Министарства разврстава се у сљедећи  платни 

разред. 
 
Платни разред Радно мјесто Коефицијент 

III Руководилац управе и управне организације која 
се налази у саставу органа државне службе  
 

5,20 

 
(2) Основна плата лица из става (1) овог члана утврђује се према члану 4. овог 

Правилника. 
 

Члан 8. 
(Платни разреди и коефицијенти за државне службенике) 

 
(1) Радна мјеста државних службеника Министарства разврставају се у платне 

разреде, а за сваки платни разред утврђују се коефицијенти за обрачун плате, 
према сљедећим вриједностима: 

 
Редни 
број Назив радног мјеста Платни 

разред Коефицијент 

1. секретар кантоналног министарства I 6,20 
2. помоћник кантоналног министра II 5,70 
3. главни кантонални инспектор III 5,20 
4. шеф унутрашње организационе јединице IV 4,50 
5. кантонални инспектор V 4,30 
6. стручни савјетник VI 4,10 
7. виши стручни сарадник VII 3,90 
8. стручни сарадник VIII 3,70 

 
(2) Основна плата лица из става (1) овог члана утврђује се према члану 4. овог Пра-

вилника. 
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Члан 9. 
(Платни разреди и коефицијенти за намјештенике) 

 
(1) Радна мјеста намјештеника Министарства разврставају се у платне разреде, а за 

сваки платни разред утврђују се коефицијенти за обрачун плате, према сље-
дећим вриједностима: 

 
Редни 
број Назив радног мјеста Платни 

разред Коефицијент 

1. Шеф унутрашње организационе јединице (ВШС) I 3,20 
2. Виши самостални референт (ВШС) II 3,10 
3. Самостални референт (ВШС) III 3,00 
4. Шеф унутрашње организационе јединице (ССС) IV 2,80 
5. Виши референт (ССС) и ВКВ радник V 2,70 
6. Референт (ССС) и КВ радник (III и IV степена) VI 2,60 
7. Помоћни радник и неквалификовани радник (НК 

радник) 
VII 1,85 

 
(2) Основна плата лица из става (1) ов-

ог члана утврђује се према члану 4. 
овог Правилника. 

 
Члан 10. 

(Увећање основне плате) 
 
(1) Основна плата именованог лица, 

државног службеника и намјеште-
ника ће се увећати: 

 

a) за прековремени рад 25%, 
б)   за рад ноћу 25%, 
ц)   за рад у нерадне дане 15%, 
д)   за рад у дане празника држав- 
       них празника 40%. 

 
(2) Увећања из става (1) овог члана се 

међусобно не искључују. 
 

Члан 11. 
(Увећање плате по основу  

посебних услова рада) 
 
(1) Увећање плате по основу посебних 

услова рада за инспектора износи 
од 20 до 30%. 

(2) Увећање плате из става (1) овог чл-
ана обрачунава се на основну пла-
ту без дијела плате по основу рад-
ног стажа и чини саставни дио пла-
те. 

(3) Увећања плате по основу посебних 
услова рада и увећања плате из чл-
анова 10. и 11. овог Правилника се 
међусобно не искључују. 

 
Члан 12. 

(Плата именованог лица, државног 
службеника и намјештеника) 

 
(1) Плату именованог лица, државног 

службеника и намјештеника чини 
основна плата из члана 4. овог Пра-
вилника и остварена увећања пла-
те из чланова од 10. до 11. овог Пра-
вилника. 

(2) Министар ће, на приједлог непос-
редног руководиоца, донијети рје-
шење којим се основна плата име-
нованог лица, државног службени-
ка и намјештеника увећава за про-
ценат до 20%, за период у коме им- 
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еновано лице, државни службеник 
и намјештеник, поред послова свог 
радног мјеста, привремено обавља 
и послове другог радног мјеста, за-
висно од обима, врсте и периода 
привремено обављања послова дру-
гог радног мјеста. 

 
 
III - НАКНАДЕ 
 

Члан 13. 
(Врсте накнада) 

 
Именовано лице, државни слу-

жбеник и намјештеник има право на 
накнаде утврђене у одредбама члано-
ва од  13. до 27. овог Правилника. 
 

Члан 14. 
(Накнада за исхрану током рада) 

 
(1) Именовано лице, државни службе-

ник и намјештеник има право на 
новчану накнада за исхрану у току 
рада (топли оброк), у висини од 1% 
просјечне нето плате исплаћене у 
Федерацији Босне и Херцеговине 
према посљедњем објављеном ста-
тистичком податку. 

(2) Накнада из става (1) овог члана не-
ће се обрачунавати за вријеме од-
сутности са посла по основу служ-
беног пута, боловања, годишњег 
одмора, плаћеног или неплаћеног 
допуста. 

 
Члан 15. 

(Регрес за годишњи одмор) 
 
(1) Именовано лице, државни службе-

ник и намјештеник има право на 
накнаду на име регреса за кориш-
тење годишњег одмора у висини  
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50% просјечне нето плате исплаће-
не у Федерацији Босне и Херцего-
вине, по задњем објављеном стати-
стичком податку Федералног заво-
да за статистику. 

(2) Право на регрес из става (1) овог 
члана има свако именеовано лице, 
државни службеник и намјештен-
ик који у току текуће календарске 
године има право на годишњи од-
мор. 

 
Члан 16. 

(Накнада за боловање) 
 
(1) Именовано лице, државни службе-

ник и намјештеник има право на 
накнаду плате за вријеме привре-
мене спријечености за рад (болова-
ње) до 42 календарска дана, у ви-
сини његове нето плате исплаћене 
за претходни мјесец. 

(2) Накнада плате за боловање преко 
42 дана из става (1) овог члана ост-
варује се по пропису Босанско-под-
рињског кантона Горажде (у даљем 
тексту: Кантон) којим се уређује 
накнада за боловање, с тим да раз-
лику до пуне плате исплаћује Ми-
нистарство. 

 
Члан 17. 

(Накнада за плаћени допуст  
и годишњи одмор) 

 
Именовано лице, државни слу-

жбеник и намјештеник, за вријеме пла-
ћеног допуста и годишњег одмора, има 
право на накнаде у висини своје нето 
плате из претходног мјесеца, у складу 
са колективним уговором и овим Пра-
вилником. 
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Члан 18. 
(Накнада за породиљски допуст) 

 
Именовано лице, државни слу-

жбеник и намјештеник, за вријеме по-
родиљског допуста, има право на нак-
наду плате према прописима Кантона 
којим се уређује ова област, према мје-
сту уплате доприноса, с тим да разли-
ку до висине пуне плате уплаћује Ми-
нистарство. 
 

Члан 19. 
(Накнада за службено путовање) 

 
(1) Именовано лице, државни службе-

ник и намјештеник, имају право на 
накнаду за трошкове службеног пу-
товања на подручју Федерације Бо-
сне и Херцеговине, односно Босне 
и Херцеговине, као и за путовања у 
иностранство, на које се упућује на 
извршење службеног задатка. 

(2) Висина и начин остваривања нак-
наде из става (1) овог члана, утврђ-
ује Уредбом о накнадама трошкова 
за службена путовања. 

 
Члан 20. 

(Накнада на превоз  
на посао и са посла) 

 
(1) Именованом лицу, државном слу-

жбенику и намјештенику, којем ни-
је организован службени превоз на 
посао и са посла, а чије је мјесто 
становања од мјеста рада удаљено 
најмање два километра, припада 
накнада за трошкове превоза у ви-
сини 50% мјесечне карте градског, 
приградског односно међуградског 
саобраћаја. 

(2) У међуградски саобраћај у смислу 
става (1) овог члана спадају мјеста  
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која су удаљена од мјеста рада нај-
више 70 километара, а у којим се 
налази пребивалиште које је уједно 
и мјесто сталног становања држав-
ног службеника и намјештеника. 

 
Члан 21. 

(Накнада за одвојени живот од 
породице и смјештај у мјесту рада) 

 
 Именовано лице, државни слу-
жбеници и намјештеници којима је зб-
ог премјештаја мјесто пребивалишта 
удаљено више од 70 км од сједишта ор-
гана државне службе имају право на 
накнаду трошкова смјештаја у мјесту 
рада, чију ће висину својим актом уре-
дити Влада Кантона. 
 

Члан 22. 
(Накнада за случај повреде на раду, 

тешке болести и инвалидности) 
 
(1) У случају повреде на раду, тешке 

болести или инвалидности имено-
ваног лица, државног службеника 
или намјештеника или члана њего-
ве уже породице, исплаћује се у го-
дини када је настала повреда или 
тешка болест односно када је успо-
стављена дијагноза за то обољење 
једнократна новчана помоћ у виси-
ни од једне просјечне нето плате 
исплаћене у Федерацији Босне и 
Херцеговине према задњем објав-
љеном статистичком податку. 

(2) Накнада из става (1) овог члана ис-
плаћује се само једном по основу 
исте повреде, исте тешке болести 
или истог инвалидитета. 

(3) Чланом уже породице у смислу ст-
ава (1) овог члана, сматрају се члан-
ови уже породице државног служ-
беника или намјештеника, како је  
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регулисано у члану 23. ставу (2) ов-
ог Правилника. 

(4) Именованом лицу, државном слу-
жбенику, односно намјештенику 
може се у складу са расположивим 
средствима и на основу сагласнос-
ти министра исплатити дио или 
укупни трошкови лијечења инва-
лидност или тешке болести у здра-
вственој установи у којој је он пла-
тио трошкове лијечења. Трошкови 
лијечења исплаћују се на основу 
фактуре или рачуна здравствених 
установа у којима је лијечење обав-
љено. 

(5) Под тешком болешћу из ставова (1) 
и (4) овог члана подразумијевају се 
сљедеће болести: акутна туберку-
лоза, малигна обољења, ендемска 
нефропатија, хируршка интервен-
ција на срцу и мозгу, све врсте де-
генеративних обољења централног 
нервног система, инфаркт (срчани 
и мождани), обољење мишићног 
система, парализа и друге тешке 
болести одређене општим актом 
Федералног министарства здравст-
ва, као и тешке тјелесне повреде. 
Болест, односно тешка повреда до-
казује се на основу дијагнозе, одно-
сно потврде издате од надлежне зд-
равствене установе у којој мора би-
ти изричито наведено и када је бо-
лест настала. 

(6) Право на једнократну новчану по-
моћ из става (1) овог члана, по осн-
ову тешке инвалидности, остварује 
се за утврђени степен инвалидно-
сти од најмање 60%. 

(7) Ова накнада одобрава се рјешењем 
које доноси министар. 

(8) Уколико у министарству и у неком 
другом органу државне службе ис-
тог нивоа власти раде два или ви- 
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ше чланова породице, односно ос-
тварују право на плату и накнаде 
из Буџета Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде, право на једнокра-
тну новчану помоћ из става (1) овог 
члана остварује један члан уже по-
родице. 

 
Члан 23. 

(Накнада за случај смрти и право  
на осигурање од посљедица 

несретног случаја) 
 
(1) У случају смрти именованог лица, 

државног службеника, односно на-
мјештеника, његовој породици се 
исплаћују трошкови сахране у виси-
ни од три просјечне нето плате ис-
плаћене у Федерацији Босне и Хер-
цеговине према задњем објављен-
ом статистичком податку. 

(2) Чланом уже породице именованог 
лица, државног службеника или 
намјештеника, у смислу става (1) 
овог члана, сматрају се брачни и 
ванбрачни друг, ако живе у зајед-
ничком домаћинству, дијете (брач-
но, ванбрачно, усвојено, пасторче и 
дијете без родитеља узето на издр-
жавање до 18 година, односно 26 
година старости, ако се налази на 
редовном школовању и нису у рад-
ном односу, а дјеца неспособна за 
рад без обзира на старосну доб), 
родитељи (отац, мајка, очух, маће-
ха и усвојитељи), браћа и сестре без 
родитеља до 18 година, односно 26 
година старости, ако се налазе на 
редовном школовању и немају дру-
гих прихода, већ их корисник нак-
наде стварно издржава или је оба-
веза њиховог издржавања законом 
утврђена, а ако су неспособни за 
рад, без одбзира на старосну доб,  
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под условом да с њима живе у заје-
дничком домаћинству и унучад, 
ако немају родитеља и живе у заје-
дничком домаћинству с државним 
службеником или намјештеником. 

(3) Накнада из става (1) овог члана ис-
плаћује се и у случају смрти члана 
уже породице именованог лица, 
државног службеника и намјеште-
ника. 

(4) Уколико у органу државне службе 
истог нивоа власти раде два или 
више чланова породице, трошкови 
сахране из става (1) овог члана се 
исплаћују само једном запосленом 
члану породице. 

(5) Именовано лице, државни службе-
ник и намјештеник има право на 
осигурање од посљедица несретног 
случаја са укљученим ризиком од 
природне смрти, за вријеме траја-
ња радног односа у органима држ-
авне службе. 

(6) Висина осигурања по овој основи 
одређује се према полици осигура-
ња од посљедица несретног случа-
ја, односно полици осигурања од 
природне смрти. 

(7) Уговор о осигурању са одговарају-
ћом кућом закључује министар за 
урбанизам, просторно уртеђење и 
заштиту околине Босанско-подри-
њског кантона Горажде (у даљем 
тексту: министар) за сва именована 
лица, државне службенике и намје-
штенике запослене у министарст-
ву, у складу са Колективним угово-
ром. 

 
Члан 24. 

(Отпремнина) 
 
(1) Именовано лице, државни службе-

ник и намјештеник има право на  
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отпремнину при одласку у пензију 
у висини од пет његових плата ис-
плаћених у претходних пет мјесе-
ци или пет просјечних мјесечних 
плата исплаћених у Федерацији 
према посљедњем објављеном по-
датку Федералног завода за статис-
тику, ако је то за њега повољније. 

(2) Отпремнина се исплаћује уз успла-
ту задње припадајуће плате. 

 
Члан 25. 

(Накнада у случају прекобројности) 
 
(1) Именовано лице, државни службе-

ник и намјештеник коме престане 
радни однос због прекобројности 
има право на отпремнину у износу 
од најмање 6 мјесечних плата које 
су исплаћене именованомлицу, држа-
вном службенику и намјештенику 
у задњих 6 мјесеци. 

(2) Разријешено именовано лице, држа-
вни службеник и намјештеник са 
радним стажом дужим од 6 година 
има право на један додатни мјесец 
отпремнине, односно једну мјесеч-
ну плату отпремнине за сваку до-
датну годину радног стажа, а нај-
више до 12 година радног стажа. 
Отпремина за државне службенике 
и намјештенике који имају више од 
12 година радног стажа једнака је 
износу од 12 једномјесечних плата 
које су исплаћене државном служ-
бенику и намјештенику у задњих 
12 мјесеци. 

(3) У обрачун за утврђивање висине 
отпремнине у обзир се узима плата 
именованог лица, државног служ-
беника и намјештеника коју је им-
ао у одговарајућем временском пе-
риоду прије доношења коначног 
рјешења о престанку радног одно- 
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са због прекобројности. 

(4) Отпремина се обрачунава и испла-
ћује из средстава министарства у 
којем је именовано лице, државни 
службеник и намјештеник прогла-
шен прекобројним или, уколико то 
није могуће, из средстава органа ко-
ји је преузео надлежности и посло-
ве министарства. 

(5) Именовано лице, државни службе-
ник и намјештеник, за чијим радом 
је престала потреба у министарст-
ву, има у року до године дана од 
дана престанка радног односа прве-
нство у поновном примању у ра-
дни однос, ако се у том времену 
укаже потреба за обављањем пос-
лова, чији је обим био смањен или 
су били укинути у складу са струч-
ном спремом која се тражи. 

(6) Државном службенику и намјеште-
нику не може престати радни одн-
ос без његове кривице уколико му 
недостају највише пет година до 
остварења услова за пензију. 

 
Члан 26. 

(Накнада родитељу дјетета  
са тежим сметњама у развоју) 

 
Родитељу дјетета са тежим сме-

тњама у развоју (теже хендикепираног 
дјетета), који ради половину пуног ра-
дног времена, у случају да се ради о 
самохраном родитељу или да су оба 
родитеља запослена, под условом да 
дијете није смјештено у установу соц-
ијално – здравственог збрињавања, на 
основу налаза надлежне здравствене 
установе, припада право на накнаду 
плате до висине пуне плате, док ово 
право на накнаду не буде регулисано 
посебним законом. 
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Члан 27. 

(Накнада за рад у комисијама) 
 
(1) Чланови комисија које се форми-

рају на основу рјешења Владе Ка-
нтона односно министра, а чије је 
оснивање предвиђено законом, им-
ају право на накнаду за рад у коми-
сијама у складу са Уребом коју до-
носи Влада Кантона. 

(2) Тачан износ, односно висину нак-
наде за рад својим актом утврђује 
Влада Кантона за сваку поједина-
чну комисију. 

 
 
IV– ПРИПРАВНИЦИ И ЛИЦА НА  
        СТРУЧНОМ ОСПОСОБЉАВАЊУ 
 

Члан 28. 
(Висина плате за приправнике) 

 
(1) Плата приправника високе, више и 

средње стручне спреме у Министа-
рству,утврђује се у износу и то: 

 

a) за високу школску спрему у 
износу 80% од почетне основне 
плате утврђене за радно мјесто 
стручног сарадника, 

б)   за вишу школску спрему у изно- 
су 80% од почетне основне пла-
те утврђене за радно мјесто са-
мосталног референта, 

ц)  за средњу стручну спрему у из- 
носу 80% од почетне основне 
плате утврђене за радно мјесто 
референта. 

 
(2) Почетна основна плата из става (1) 

овог члана представља само износ 
плате, без дијела плате по основу 
пензијског стажа. 
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Члан 29. 
(Висина накнаде за лица  

на стручном оспособљавању  
без заснивања радног односа) 

 
(1) Накнада за лица на стручном оспо-

собљавању без заснивања радног 
односа високе, више и средње стру-
чне спреме у Министарству утврђу-
је се у износу и то: 
 

a) за високу школску спрему у из-
носу 35% од основне плате ст-
ручног сарадника, 

б)  за вишу школску спрему у изно- 
су 35% од основне плате само-
сталног референта, 

ц) за средњу стручну спрему у из- 
носу 35% од основне плате ре-
ферента. 

 
(2) Висина накнаде из става (1) овог 

члана одређује се од основне плате 
одговарајуће школске спреме. 

 
 
V - ОБРАЧУН И ИСПЛАТА ПЛАТЕ 
 

Члан 30. 
(Начин обрачуна и исплата плате) 

 
(1) Плата се обрачунава за један мјесец 

унатраг, а исплаћује за претходни 
мјесец у складу са Законом о раду 
и Законом о извршавању Буџета 
Босанско-подрињског кантона Го-
ражде  и од једне до друге исплате 
плате не може проћи више од 30 дана. 

(2) Плата из става (1) овог члана ут-
врђује се рјешењем које доноси ми-
нистар, а садржи: личне податке 
државног службеника и намјеште-
ника, радно мјесто на које је поста-
вљен, платни разред и све елементе 
који су узети у обзир за утврђива-  
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ње висине плате. 

(3) Подаци о платама државних служ-
беника и намјештеника су јавни. 

(4) Све измјене у висини плате врше се 
рјешењем које доноси министар. 

 
VI– ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 31. 
(Права која нису регилисана  

овим Правилником) 
 

Права државних службеника и 
намјештеника у погледу новчаних на-
кнада и других примања која нису ре-
гулисана овим Правилником ће се ос-
тваривати у складу са одредбама зако-
на, подзаконских аката и Колективног 
уговора. 
 

Члан 32. 
(Ступање на снагу) 

 
Овај Правилник ступа на снагу 

даном доношења, а накнаду ће да се 
објави у „Службеним новинама Боса-
нско-подрињског кантона Горажде“. 
 
Број:09-11-67-4/22              М И Н И С Т А Р                           
08.02.2022.године             Бојан Крунић,с.р. 
    Г о р а ж д е 
 

139 
 

На основу члана 66. ставови 1. и 
2. Закона о организацији органа упра-
ве у Федерацији Босне и Херцеговине 
(„Службене новине Федерације Босне 
и Херцеговине“, број: 35/05) и члана 
40. Закона о платама и накнадама у ор-
ганима власти Босанско-подрињског 
кантона Горажде („Службене новине 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де“, број: 12/21), министар за правосу- 
ђе, управу и радне односе Босанско- 
подрињског кантона Горажде, уз при- 
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бављено мишљење Министарства за 
финансије Босанско-подрињског кан-
тона Горажде и мишљење Самостал-
ног синдиката државних службеника 
и намјештеника у органима државне 
службе, судској власти и јавним уста-
новама у ФБИХ – Синдикални одбор 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де, д о н о с и: 
 
 

П Р А В И Л Н И K 
О ПЛАТАМА И НАKНАДАМА 
ДРЖАВНИХ СЛУЖБЕНИKА  

И НАМЈЕШТЕНИKА 
МИНИСТАРСТВА ЗА ПРАВОСУЂЕ, 

УПРАВУ И РАДНЕ ОДНОСЕ 
БОСАНСKО-ПОДРИЊСKОГ 

KАНТОНА ГОРАЖДЕ 
 
 
I - ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1. 
(Предмет) 

  
Овим се Правилником утврђују 

плате и накнаде државних службени-
ка и намјештеника у Министарству за 
правосуђе, управу и радне односе Бо-
санско-подрињског кантона Горажде 
(у даљем тексту: Министарство), право 
на увећање плате, право на накнаду, 
плате за приправнике и накнаде за ли-
ца на стручном оспособљавању, начин 
обрачуна и исплате плате и ступање 
на снагу. 
 
 
II - ПЛАТЕ ДРЖАВНИХ СЛУЖБЕНИKА  
      И НАМЈЕШТЕНИKА 
 

Члан 2. 
(Право на плату) 

 
(1) Државни службеник и намјеште- 
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ник у органу државне службе има 
право на плату која одговара радн-
ом мјесту на које је државни служ-
беник, односно намјештеник пос-
тављен. 

(2) Плата државног службеника и на-
мјештеника утврђује се рјешењем 
које доноси министар. 

 
Члан 3. 

(Утврђивање основице  
за обрачун плате) 

 
Основица за обрачун плате др-

жавног службеника и намјештеника 
утврђује се према члану 5. Закона о 
платама и накнадама у органима вла-
сти Босанско-подрињског кантона Го-
ражде („Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде“, број: 
12/21) (у даљем тексту: Закон о плата-
ма и накнадама). 
 

Члан 4. 
(Основна плата) 

 
(1) Основна плата државног службе-

ника и намјештеника утврђује се 
множењем основице за плату из 
члана 3. овог Правилника и бода за 
обрачун плате са утврђеним кое-
фицијентом платног разреда. 

(2) Основна плата државних службе-
ника и намјештеника увећава се за 
0,6% за сваку започету годину ста-
жа осигурања, а највише до 20%. 

(3) Основна плата не може бити мања 
од 50% просјечне нето плате испла-
ћене у Федерацији Босне и Херце-
говине према посљедњем објављен-
ом статистичком податку. 

(4) У случају да множењем утврђене 
основице за обрачун плате и при-
падајућег коефицијента платног ра- 
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зреда основна плата износи мање 
од 50% просјечне плате из става (3) 
овог члана, државном служенику и 
намјештенику ће се исплатити пла-
та у наведеном постотку. 

(5) Основна плата обрачунава се и ис-
казује мјесечно за пуно радно ври-
јеме према радном мјесту и одгова-
рајућем платном разреду. 

(6) Уколико државни  службеник и на-
мјештеник ради са непуним рад-
ним временом, у складу са посеб-
ним законом или другим прописи-
ма основна плата одредиће се сра-
змјерно времену проведеном на ра-
ду. 

(7) Пуно радно вријеме државног слу-
жбеника и намјештеника је 40 сати 
седмично. 

 
Члан 5. 

(Плате и накнаде министра) 
 

Министарством руководи мини-
с-тар и исти остварује сва права како је 
предвиђено Законом о платама и нак-

надама у органима власти Босанско-
подрињског кантона Горажде. 
 

Члан 6. 
(Одређивање плате према 

 радном мјесту) 
 

Државни службеник и намјеш-
теник у Министарству има право на 
плату која одговара радном мјесту на 
које је државни службеник односно на-
мјештеник постављен у складу са Пра-
вилником о унутрашњој организацији 
и систематизацији радних мјеста Ми-
нистарства. 
 

Члан 7. 
(Платни разреди и коефицијенти  

за државне службенике) 
 
(1) Радна мјеста државних службеника 

Министарства разврставају се у пл-
атне разреде, а за сваки платни раз-
ред утврђују се коефицијенти за 
обрачун плате, према сљедећим 
вриједностима: 

 
Редни 
број Назив радног мјеста Платни 

разред Коефицијент 

1. секретар кантоналног министарства I 6,20 
2. помоћник кантоналног министра II 5,70 
3. главни кантонални инспектор III 5,20 
4. шеф унутрашње организационе јединице IV 4,50 
5. кантонални инспектор V 4,30 
6. стручни савјетник VI 4,10 
7. виши стручни сарадник VII 3,90 
8. стручни сарадник VIII 3,70 

 
(2) Основна плата лица из става (1) овог члана утврђује се према члану 4. овог Пра-

вилника. 
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Члан 8. 
(Платни разреди и коефицијенти  

за намјештенике) 
 
(1) Радна мјеста намјештеника Министарства разврставају се у платне разреде, а за 

сваки платни разред утврђују се коефицијенти за обрачун плате, према сље-
дећим вриједностима: 
 

Редни 
број Назив радног мјеста Платни 

разред Коефицијент 

1. Шеф унутрашње организационе јединице (ВШС) I 3,20 
2. Виши самостални референт (ВШС) II 3,10 
3. Самостални референт (ВШС) III 3,00 
4. Шеф унутрашње организационе јединице (ССС) IV 2,80 
5. Виши референт (ССС) и ВКВ радник V 2,70 
6. Референт (ССС) и КВ радник (III и IV степена) VI 2,60 
7. Помоћни радник и неквалификовани радник (НК 

радник) 
VII 1,85 

 
 
(2) Основна плата лица из става (1) ов-

ог члана утврђује се према члану 4. 
овог Правилника. 

 
Члан 9. 

(Увећање основне плате) 
 
(1) Основна плата државног службе-

ника и намјештеника ће се увећа-
ти: 

 

a) за прековремени рад 25%, 
б) за рад ноћу 25%, 
ц) за рад у нерадне дане 15%, 
д) за рад у дане празника држав- 
      них празника 40%. 

 
(2) Увећања из става (1) овог члана се 

међусобно не искључују. 
 

Члан 10. 
(Увећање плате по основу  

посебних услова рада) 
 
(1) Увећање плате по основу посебних  

услова рада за инспектора износи 
од 20 до 30%. 

(2) Увећање плате из става (1) овог чла-
на обрачунава се на основну плату 
без дијела плате по основу радног 
стажа и чини саставни дио плате. 

(3) Увећања плате по основу посебних 
услова рада и увећања плате из чла-
на 8. и 9. овог Правилника се међу-
собно не искључују. 

 
Члан 11. 

(Плата државног службеника  
и намјештеника) 

 
(1) Плату државног службеника и на-

мјештеника чини основна плата из 
члана 4. овог Правилника и оства-
рена увећања плате из чланова  8. 
до 9. овог Правилника. 

(2) Министар ће, на приједлог непо-
средног руководиоца, донијети рје-
шење којим се основна плата држа-
вног службеника и намјештеника  
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увећава за проценат до 20%, за пе-
риод у коме државни службеник и 
намјештеник, поред послова свог 
радног мјеста, привремено обавља 
и послове другог радног мјеста, за-
висно од обима, врсте и периода 
привремено обављања послова дру-
гог радног мјеста. 

 
 
III - НАKНАДЕ 
 

Члан 12. 
(Врсте накнада) 

 
Државни службеник и намјеш-

теник има право на накнаде утврђене 
у одредбама чланова од  12. до 25. овог 
Правилника. 
 

Члан 13. 
(Накнада за исхрану током рада) 

 
(1) Државни службеник и намјеште-

ник има право на новчану накнада 
за исхрану у току рада (топли об-
рок), у висини од 1% просјечне не-
то плате исплаћене у Федерацији 
Босне и Херцеговине према посље-
дњем објављеном статистичком по-
датку. 

(2) Накнада из става (1) овог члана не-
ће се обрачунавати за вријеме од-
сутности са посла по основу служ-
беног пута, боловања, годишњег 
одмора, плаћеног или неплаћеног 
допуста. 

 
Члан 14. 

(Регрес за годишњи одмор) 
 
(1) Државни службеник и намјеште-

ник има право на накнаду на име 
регреса за кориштење годишњег  
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одмора у висини 50% просјечне не-
то плате исплаћене у Федерацији 
Босне и Херцеговине, по задњем 
објављеном статистичком податку 
Федералног завода за статистику. 

 

(2) Право на регрес из става (1) овог 
члана има сваки државни службе-
ник и намјештеник који у току те-
куће календарске године има пра-
во на годишњи одмор. 

 
Члан 15. 

(Накнада за боловање) 
 
(1) Државни службеник и намјеште-

ник има право на накнаду плате за 
вријеме привремене спријечености 
за рад (боловање) до 42 календар-
ска дана, у висини његове нето пл-
ате исплаћене за претходни мјесец. 

(2) Накнаду плате за боловање преко 
42 дана из става (1) овог члана ос-
тварује се по пропису Босанско-по-
дрињског кантона Горажде (у даљ-
ем тексту: Kантон) којим се уређује 
накнада за боловање, с тим да раз-
лику до пуне плате исплаћује Мин-
истарство. 

 
Члан 16. 

(Накнада за плаћени допуст  
и годишњи одмор) 

 
Државни службеник и намјеш-

теник, за вријеме плаћеног допуста и 
годишњег одмора, има право на нак-
наде у висини своје нето плате из пре-
тходног мјесеца, у складу са колектив-
ним уговором и овим Правилником. 
 

Члан 17. 
(Накнада за породиљски допуст) 

 
Државни службеник и намјеш- 
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теник, за вријеме породиљског допус-
та, има право на накнаду плате према 
прописима Kантона којим се уређује 
ова област, према мјесту уплате доп-
риноса, с тим да разлику до висине пу-
не плате уплаћује Министарство. 
 

Члан 18. 
(Накнада за службено путовање) 

 
(1) Државни службеник и намјеште-

ник имају право на накнаду за тро-
шкове службеног путовања на под-
ручју Федерације Босне и Херцего-
вине, односно Босне и Херцегови-
не, као и за путовања у иностран-
ство, на које се упућује на изврше-
ње службеног задатка. 

(2) Висина и начин остваривања нак-
наде из става (1) овог члана, утвр-
ђује Уредбом о накнадама трошко-
ва за службена путовања. 

 
Члан 19. 

(Накнада на превоз  
на посао и са посла) 

 
(1) Државном службенику и намјеште-

нику, којем није организован служ-
бени превоз на посао и са посла, а 
чије је мјесто становања од мјеста 
рада удаљено најмање два киломе-
тра, припада накнада за трошкове 
превоза у висини 50% мјесечне ка-
рте градског, приградског односно 
међуградског саобраћаја. 

 
(2) У међуградски саобраћај у смислу 

става (1) овог члана спадају мјеста 
која су удаљена од мјеста рада нај-
више 70 километара, а у којим се 
налази пребивалиште које је уједно 
и мјесто сталног становања држав-
ног службеника и намјештеника. 
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Члан 20. 

(Накнада за одвојени живот од 
породице и смјештај у мјесту рада) 

 
 Државни службеници и намје-
штеници којима је због премјештаја 
мјесто пребивалишта удаљено више 
од 70 км од сједишта органа државне 
службе имају право на накнаду трош-
кова смјештаја у мјесту рада чију ће ви-
сину својим актом уредити Влада Kан-
тона. 
 

Члан 21. 
(Накнада за случај повреде на раду, 

тешке болести и инвалидности) 
 
(1) У случају повреде на раду, тешке 

болести или инвалидности држав-
ног службеника или намјештеника 
или члана његове уже породице, 
исплаћује се у години када је нас-
тала повреда или тешка болест од-
носно када је успостављена дијаг-
ноза за то обољење једнократна но-
вчана помоћ у висини од једне про-
сјечне нето плате исплаћене у Фе-
дерацији Босне и Херцеговине пре-
ма задњем објављеном статистич-
ком податку. 

(2) Накнада из става (1) овог члана ис-
плаћује се само једном по основу 
исте повреде, исте тешке болести 
или истог инвалидитета. 

(3) Чланом уже породице у смислу ст-
ава (1) овог члана сматрају се чла-
нови уже породице државног слу-
жбеника или намјештеника како је 
регулисано у члану 21. став (2) овог 
Правилника. 

(4) Државном службенику, односно 
намјештенику, може се у складу са 
расположивим средствима и на ос-
нову сагласности министра испла- 
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тити дио или укупни трошкови 
лијечења инвалидност или тешке 
болести у здравственој установи у 
којој је он платио трошкове лијече-
ња. Трошкови лијечења исплаћују 
се на основу фактуре или рачуна 
здравствених установа у којима је 
лијечење обављено. 

(5) Под тешком болешћу из ставова (1) 
и (4) овог члана подразумијевају се 
сљедеће болести: акутна туберку-
ло-за, малигна обољења, ендемска 
нефропатија, хируршка интервен-
ција на срцу и мозгу, све врсте де-
генеративних обољења централног 
нервног система, инфаркт (срчани 
и мождани), обољење мишићног 
система, парализа и друге тешке 
болести одређене општим актом 
Федералног министарства здравст-
ва, као и тешке тјелесне повреде. 
Болест, односно тешка повреда до-
казује се на основу дијагнозе одно-
сно потврде издате од надлежне 
здравствене установе у којој мора 
бити изричито наведено и када је 
болест настала. 

(6) Право на једнократну новчану по-
моћ из става (1) овог члана, по ос-
нову тешке инвалидности, оствару-
је се за утврђени степен инвалид-
ности од најмање 60%. 

(7) Ова накнада одобрава се рјешењем 
које доноси министар. 

(8) Уколико у Министарству и у нек-
ом другом органу државне службе 
истог нивоа власти раде два или 
више чланова породице, односно 
остварују право на плату и накнаде 
из Буџета Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде, право на једнокра-
ту новчану помоћ из става (1) овог 
члана остварује један члан уже по-
родице. 
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Члан 22. 

(Накнада за случај смрти  
и право  на осигурање од посљедица 

несретног случаја) 
 
(1) У случају смрти државног службе-

ника, односно намјештеника, њего-
вој породици се исплаћују трошко-
ви сахране у висини од три просје-
чне нето плате исплаћене у Феде-
рацији Босне и Херцеговине према 
задњем објављеном статистичком 
податку. 

(2) Чланом уже породице државног 
службеника или намјештеника, у 
смислу става (1) овог члана, смат-
рају се брачни и ванбрачни друг, 
ако живе у заједничком домаћинст-
ву, дијете (брачно, ванбрачно, ус-
војено, пасторче и дијете без роди-
теља, узето на издржавање до 18 го-
дина, односно 26 година старости, 
ако се налазе на редовном школо-
вању и нису у радном односу, а дје-
ца неспособна за рад без обзира на 
старосну доб), родитељи (отац, ма-
јка, очух, маћеха и усвојитељи), бр-
аћа и сестре без родитеља до 18 го-
дина, односно 26 година старости, 
ако се налазе на редовном школо-
вању и немају других прихода, већ 
их корисник накнаде стварно из-
држава или је обавеза њиховог изд-
ржавања законом утврђена, а ако 
су неспособни за рад, без одбзира 
на старосну доб, под условом да с 
њима живе у заједничком домаћи-
нству и унучад, ако немају родите-
ља и живе у заједничком домаћин-
ству с државним службеником или 
намјештеником. 

(3) Накнада из става (1) овог члана ис-
плаћује се и у случају смрти члана 
уже породице државног службени- 
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ка и намјештеника. 

(4) Уколико у органу државне службе 
истог нивоа власти раде два или 
више чланова породице, трошкови 
сахране из става (1) овог члана се 
исплаћују само једном запосленом 
члану породице. 

(5) Државни службеник и намјеште-
ник има право на осигурање од по-
сљедица несретног случаја са укљу-
ченим ризиком од природне смр-
ти, за вријеме трајања радног одно-
са у органима државне службе. 

(6) Висина осигурања по овој основи 
одређује се према полици осигура-
ња од посљедица несретног случа-
ја, односно полици осигурања од 
природне смрти. 

(7) Уговор о осигурању са одговарају-
ћом кућом закључује министар за 
правосуђе, управу и радне односе 
Босанско-подрињског кантона Го-
ражде (у даљем тексту: министар) 
за све државне службенике и намје-
штенике запослене у министарст-
ву, у складу са Kолективним угово-
ром. 

 
Члан 23. 

(Отпремнина) 
 
(1) Државни службеник и намјеште-

ник има право на отпремнину при 
одласку у пензију у висини од пет 
његових плата исплаћених у прет-
ходних пет мјесеци или пет прос-
јечних мјесечних плата исплаћених 
у Федерацији према посљедњем об-
јављеном податку Федералног заво-
да за статистику, ако је то за њега 
повољније. 

(2) Отпремнина се исплаћује уз успла-
ту задње припадајуће плате.  
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Члан 24. 
(Накнада у случају прекобројности) 

 
(1) Државни службеник и намјеште-

ник коме престане радни однос зб-
ог прекобројности има право на от-
премнину у износу од најмање 6 
мје-сечних плата које су исплаћене 
државном службенику и намјеште-
нику у задњих 6 мјесеци. 

(2) Разријешени државни службеник и 
намјештеник са радним стажом ду-
жим од 6 година има право на јед-
ан додатни мјесец отпремнине, од-
носно једну мјесечну плату отпре-
мнине за сваку додатну годину ра-
дног стажа, а највише до 12 година 
радног стажа. Отпремина за држав-
не службенике и намјештенике ко-
ји имају више од 12 година радног 
стажа једнака је износу од 12 једно-
мјесечних плата које су исплаћене 
државном службенику и намјеште-
нику у задњих 12 мјесеци. 

(3) У обрачун за утврђивање висине 
отпремнине у обзир се узима плата 
државног службеника и намјеште-
ника коју је имао у одговарајућем 
временском периоду прије доно-
шења коначног рјешења о престан-
ку радног односа због прекоброј-
ности. 

(4) Отпремина се обрачунава и испла-
ћује из средстава министарства у 
којем је државни службеник и нам-
јештеник проглашен прекобројним 
или, уколико то није могуће, из 
средстава органа који је преузео на-
длежности и послове министарст-а. 

(5) Државни службеник и намјеште-
ник, за чијим радом је престала по-
треба у Министарству, има у року 
до године дана од дана престанка 
радног односа првенство у поновн- 
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ом примању у радни однос, ако се 
у том времену укаже потреба за об-
ављање послова, чији је обим био 
смањен или су били укинути у 
складу са стручном спремом која се 
тражи. 

(6) Државном службенику и намјеште-
нику не може престати радни од-
нос без његове кривице уколико му 
недостаје највише пет година до ос-
тварења услова за пензију. 

 
Члан 25. 

(Накнада родитељу дјетета 
 са тежим сметњама у развоју) 

 
Родитељу дјетета са тежим сме-

тњама у развоју (теже хендикепираног 
дјетета), који ради половину пуног ра-
дног времена, у случају да се ради о са-
мохраном родитељу или да су оба ро-
дитеља запослена, под условом да ди-
јете није смјештено у установу соција-
лно – здравственог збрињавања, на ос-
нову налаза надлежне здравствене ус-
танове, припада право на накнаду пла-
те до висине пуне плате, док ово право 
на накнаду не буде регулисано посеб-
ним законом. 
 

Члан 26. 
(Накнада за рад у комисијама) 

 
(1) Чланови комисија које се формира-

ју на основу рјешења Владе Kанто-
на односно министра, а чије је ос-
нивање предвиђено законом, имају 
право на накнаду за рад у комиси-
јама у складу са Уребом коју доно-
си Влада Kантона. 

(2) Тачан износ односно висину накна-
де за рад својим актом утврђује Вла-
да Kантона за сваку појединачну 
комисију. 
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IV– ПРИПРАВНИЦИ И ЛИЦА  
        НА СТРУЧНОМ  
        ОСПОСОБЉАВАЊУ 
 

Члан 27. 
(Висина плате за приправнике) 

 
(1) Плата приправника високе, више и 

средње стручне спреме у Министа-
рству утврђује се у износу како сли-
једи: 
 

a) за високу школску спрему у из-
носу 80% од почетне основне 
плате утврђене за радно мјесто 
стручног сарадника, 

б) за вишу школску спрему у из- 
носу 80% од почетне основне 
плате утврђене за радно мјесто 
самосталног референта, 

ц) за средњу стручну спрему у из- 
носу 80% од почетне основне 
плате утврђене за радно мјесто 
референта. 
 

(2) Почетна основна плата из става (1) 
овог члана представља само износ 
плате, без дијела плате по основу 
пензијског стажа. 

 
Члан 28. 

(Висина накнаде за лица  
на стручном оспособљавању без 

заснивања радног односа) 
 
(1) Накнада за лица на стручном оспо-

собљавању без заснивања радног 
односа високе, више и средње стру-
чне спреме у Министарству утврђу-
је се у износу како слиједи: 
 

a) за високу школску спрему у из-
носу 35% од основне плате стру-
чног сарадника, 

б) за вишу школску спрему у изно- 
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су 35% од основне плате само-
сталног референта, 

ц) за средњу стручну спрему у из- 
носу 35% од основне плате реф-
ерента. 
 

(2) Висина накнаде из става (1) овог 
члана одређује се од основне плате 
одговарајуће школске спреме. 

 
 
V - ОБРАЧУН И ИСПЛАТА ПЛАТЕ 
 

Члан 29. 
(Начин обрачуна и исплата плате) 

 
(1) Плата се обрачунава за један мјесец 

унатраг, а исплаћује за претходни 
мјесец у складу са Законом о раду 
и Законом о извршавању Буџета 
Босанско-подрињског кантона Гор-
ажде  и од једне до друге исплате 
плате не може проћи више од 30 
дана. 

(2) Плата из става (1) овог члана ут-
врђује се рјешењем које доноси ми-
нистар, а садржи: личне податке 
државног службеника и намјеште-
ника, радно мјесто на које је поста-
вљен, платни разред и све елементе 
који су узети у обзир за утврђива-
ње висине плате. 

(3) Подаци о платама државних служ-
беника и намјештеника су јавни. 

(4) Све измјене у висини плате врше се 
рјешењем којег доноси министар. 

 
 
VI– ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 30. 
(Права на накнаду која нису 

реглисана овим Правилником) 
 

Права државних службеника и  
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намјештеника у погледу новчаних на-
кнада и других примања која нису ре-
гулисана овим Правилником оствари-
ваће се у складу са одредбама закона, 
подзаконских аката и Kолективног уг-
овора. 
 

Члан 31. 
(Ступање на снагу) 

 
Овај Правилник ступа на снагу 

даном доношења, а накнадно ће да се 
објави у „Службеним новинама Боса-
нско-подрињског кантона Горажде“. 
 
Број:05-11-86-3/22           М И Н И С Т А Р 
09.02.2022. године     Наташа Данојлић,с.р.  
     Г о р а ж д е 
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На основу члана 66. ставови 1. и 
2. Закона о организацији органа упра-
ве у Федерацији Босне и Херцеговине 
(„Службене новине Федерације Босне 
и Херцеговине“, број: 35/05), члана 40. 
Закона о платама и накнадама у орга-
нима власти Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде („Службене новине Бо-
санско-подрињског кантона Горажде“, 
број: 12/21), Уредбе о накнадама које 
немају карактер плате, број: 03-11-117-
1/22 од 31.01.2022.године, Уредбе о на-
кнадама трошкова за службена путо-
вања, број: 03-11-116-1/22 од 31.01.2022. 
године, министар за образовање, мла-
де, науку, културу и спорт Босанско-
подрињског кантона Горажде, уз прет-
ходно прибављено мишљење Минис-
тарства за правосуђе, управу и радне 
односе Босанско-подрињског кантона 
Горажде, број:05-11-95-1/22 од 03.02.2022. 
године, Министарства за финансије 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де, број:06-11-799-1/22 од 07.02.2022. го- 
дине и Самосталног синдиката држав- 
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них службеника и намјештеника Бос-
анско-подрињског кантона Горажде, 
број: 03-09-18/22 од 02.02.2022. године, 
д о н о с и: 
 
 

П Р А В И Л Н И К 
О ПЛАТАМА И НАКНАДАМА 

ИМЕНОВАНОГ ЛИЦА, ДРЖАВНИХ 
СЛУЖБЕНИКА И АМЈЕШТЕНИКА 

МИНИСТАРСТВА ЗА 
ОБРАЗОВАЊЕ, МЛАДЕ, НАУКУ, 
КУЛТУРУ И СПОРТ БОСАНСКО-

ПОДРИЊСКОГ КАНТОНА 
ГОРАЖДЕ 

 
 
I – ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1. 
(Предмет) 

 
Овим се Правилником утврђују 

плате и накнаде именованог лица, 
државних службеника и намјештеника 
у Министарству за образовање, младе, 
науку, културу и спорт Босанско-под-
рињског кантона Горажде (у даљем те-
ксту: Министарство), право на увећа-
ње плате, право на накнаду, плате за 
приправнике и накнаде за лица на стру-
чном оспособљавању, начин обрачуна 
и исплате плате и ступање на снагу. 
 
 
II – ПЛАТЕ ИМЕНОВАНОГ ЛИЦА,  
       ДРЖАВНИХ СЛУЖБЕНИКА  
       И НАМЈЕШТЕНИКА 
 

Члан 2. 
(Право на плату) 

 
(1) Именовано лице, државни службе-

ник и намјештеник у органу држа-
вне службе има право на плату која  
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одговара радном мјесту на које је 
именовано лице, државни службе-
ник односно намјештеник постав-
љен. 

(2) Плата именованог лица утврђује се 
рјешењем које доноси премијер Бо-
санско-подрињског кантона Гораж-
де, а плата државног службеника и 
намјештеника утврђује се рјешењ-
ем које доноси министар. 

 
Члан 3. 

(Утврђивање основице  
за обрачун плате) 

 
Основица за обрачун плате име-

нованог лица, државног службеника и 
намјештеника утврђује се према члану 
6. Закона о платама и накнадама у ор-
ганима власти Босанско-подрињског 
кантона Горажде („Службене новине 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де“, број: 12/21) (у даљем тексту Закон 
о платама и накнадама). 
 

Члан 4. 
(Основна плата) 

 
(1) Основна плата именованог лица, 

државног службеника и намјеште-
ника утврђује се множењем осно-
вице за плату из члана 3. овог Пра-
вилника и бода за обрачун плате са 
утврђеним коефицијентом платног 
разреда. 

(2) Основна плата именованог лица, 
државних службеника и намјеште-
ника увећава се за 0,6% за сваку за-
почету годину стажа осигурања, а 
највише до 20%. 

(3) Основна плата не може бити мања 
од 50% просјечне нето плате испла-
ћене у Федерацији Босне и Херце-
говине према посљедњем објавље- 
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ном статистичком податку. 

(4) У случају да множењем утврђене 
основице за обрачун плате и припа-
дајућег коефицијента платног раз-
реда основна плата износи мање од 
50% просјечне плате из става (3) ов-
ог члана, именованом лицу, држав-
ном служенику и намјештенику ће 
се исплатити плата у наведеном 
постотку. 

(5) Основна плата обрачунава се и ис-
казује мјесечно за пуно радно ври-
јеме према радном мјесту и одгова-
рајућем платном разреду. 

(6) Уколико именовано лице, државни  
службеник и намјештеник ради са 
непуним радним временом, у скла-
ду са посебним законом или дру-
гим прописима основна плата ће се 
одретити сразмјерно времену про-
веденом на раду. 

(7) Пуно радно вријеме именованог ли-
ца, државног службеника и намје-
штеника је 40 сати седмично. 

 

Члан 5. 
(Плата и накнаде министра) 

 
Министарством за образовање, 

младе, науку, културу и спорт Боса-
нско-подрињског кантона Горажде ру-
ководи министар и исти остварује сва 
права како је предвиђено Законом о 
платама и  накнадама у органима вла-
сти Босанско-подрињског кантона Го-
ражде.  
 

Члан 6. 
(Одређивање плате према 

 радном мјесту) 
 

Именовано лице, државни слу-
жбеник и намјештеник у Министарст-
ву има право на плату која одговара 
радном мјесту на које је именовано ли-
це, државни службеник, односно намје-
штеник постављен у складу са Прави-
лником о унутрашњој организацији и 
систематизацији радних мјеста Мини-
старства. 

Члан 7. 
(Платни разреди и коефицијенти за именована лица) 

 
(1) Радно мјесто именованог лица Министарства разврстава се у сљедећи  платни 

разред: 
 
Редни 
број 

Платни 
разред Радно мјесто Коефицијент 

1. III Руководилац управе и управне организације 
која се налази у саставу органа државне службе  5,20 

 
(2) Основна плата лица из става (1) овог члана утврђује се према члану 4. овог Пра-

вилника. 
 

Члан 8. 
(Платни разреди и коефицијенти за државне службенике) 

 
(1) Радна мјеста државних службеника Министарства разврставају се у платне ра- 
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зреде, а за сваки платни разред утврђују се коефицијенти за обрачун плате, 
према сљедећим вриједностима: 

 
Редни 
број Назив радног мјеста Платни 

разред Коефицијент 

1. Шеф унутрашње организационе јединице IV 4,50 
2. Инспектор V 4,30 
3. Стручни савјетник VI 4,10 
4. Виши стручни сарадник VII 3,90 
5. Стручни сарадник VIII 3,70 

 
(2) Основна плата лица из става (1) овог члана утврђује се према члану 4. овог Пра-

вилника. 
 

Члан 9. 
(Платни разреди и коефицијенти за намјештенике) 

 
(1) Радна мјеста намјештеника Министарства разврставају се у платне разреде, а за 

сваки платни разред утврђују се коефицијенти за обрачун плате, према сље-
дећим вриједностима: 

 
Редни 
број Назив радног мјеста Платни 

разред Коефицијент 

1. Виши референт (ССС) V 2,70 
 
(2) Основна плата лица из става (1) овог члана утврђује се према члану 4. овог Пра-

вилника. 
 
 

Члан 10. 
(Увећање основне плате) 

 
(1) Основна плата именованог лица, 

државног службеника и намјеште-
ника увећат ће се: 

 

а) за прековремени рад 25%, 
б) за рад ноћу 25%, 
ц) за рад у нерадне дане 15 %, 
д) за рад у дане државних  
     празника 40%. 

 
(2) Увећања из става (1) овог члана се 

међусобно не искључују. 
 

Члан 11. 
(Увећање плате по основу  

посебних услова рада) 
 

(1) Увећање плате по основу посебних 
услова рада за инспектора износи 
20%. 

(2) Увећање плате из става (1) овог чл-
ана обрачунава се на основну пла-
ту без дијела плате по основу рад-
ног стажа и чини саставни дио пла-
те. 

(3) Увећања плате по основу посебних 
услова рада и увећања плате из чл-
анова  10. и 11. овог Правилника се 
међусобно не искључују. 
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Члан 12. 
(Плата именованог лица, државног 

службеника и намјештеника) 
 
(4) Плату именованог лица, државног 

службеника и намјештеника чини 
основна плата из члана 4. овог Пра-
вилника и остварена увећања пла-
те из чланова 10. и 11. овог Правил-
ника. 

(5) Министар ће, на приједлог непос-
редног руководиоца, донијети рје-
шење којим се основна плата име-
нованог лица, државног службени-
ка и намјештеника увећава за про-
ценат до 20%, за период у коме им-
еновано лице, државни службеник 
и намјештеник, поред послова свог 
радног мјеста, привремено обавља 
и послове другог радног мјеста, за-
висно од обима, врсте и периода 
привременог обављања послова 
другог радног мјеста. 

 
 
III - НАКНАДЕ 
 

Члан 13. 
(Врсте накнада) 

 
Именовано лице, државни слу-

жбеник и намјештеник има право на 
накнаде утврђене у одредбама члано-
ва од  13. до 27. овог Правилника. 
 

Члан 14. 
(Накнада за исхрану током рада) 

 
(1) Именовано лице, државни службе-

ник и намјештеник има право на 
новчану накнада за исхрану у току 
рада (топли оброк), у висини од 1% 
просјечне нето плате исплаћене у 
Федерацији Босне и Херцеговине  
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према посљедњем објављеном ста-
тистичком податку. 

(2) Накнада из става (1) овог члана не-
ће се обрачунавати за вријеме одсу-
тности са посла по основу службе-
ног пута, боловања, годишњег одм-
ора, плаћеног или неплаћеног доп-
уста. 

 
Члан 15. 

(Регрес за годишњи одмор) 
 
(1) Именовано лице, државни службе-

ник и намјештеник има право на 
накнаду на име регреса за кориш-
тење годишњег одмора у висини 
50% просјечне нето плате исплаће-
не у Федерацији Босне и Херцего-
вине, по задњем објављеном стати-
стичком податку Федералног заво-
да за статистику. 

(2) Право на регрес из става (1) овог 
члана има свако именовано лице, 
државни службеник и намјештен-
ик који у току текуће календарске 
године има право на годишњи од-
мор. 

 
Члан 16. 

(Накнада за боловање) 
 
(1) Именовано лице, државни службе-

ник и намјештеник има право на 
накнаду плате за вријеме привре-
мене спријечености за рад (боло-
вање) до 42 календарска дана, у ви-
сини његове нето плате исплаћене 
за претходни мјесец. 

(2) Накнаду плате за боловање преко 
42 дана из става (1) овог члана ост-
варује се по пропису Босанско-под-
рињског кантона Горажде (у даљем 
тексту: Кантон) којим се уређује 
накнада за боловање, с тим да раз- 
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лику до пуне плате исплаћује Ми-
нистарство. 

 
Члан 17. 

(Накнада за плаћени допуст  
и годишњи одмор) 

 
Именовано лице, државни слу-

жбеник и намјештеник, за вријеме пла-
ћеног допуста и годишњег одмора, 
има право на накнаде у висини своје 
нето плате из претходног мјесеца, у ск-
ладу са колективним уговором и овим 
Правилником. 
 

Члан 18. 
(Накнада за породиљски допуст) 

 
Именовано лице, државни слу-

жбеник и намјештеник, за вријеме по-
родиљског допуста, има право на нак-
наду плате према прописима Кантона 
којим се уређује ова област, према мје-
сту уплате доприноса, с тим да разли-
ку до висине пуне плате уплаћује Ми-
нистарство. 
 

Члан 19. 
(Накнада за службено путовање) 

 
(1) Именовано лице, државни службе-

ник и намјештеник, имају право на 
накнаду за трошкове службеног пу-
товања на подручју Федерације Бо-
сне и Херцеговине, односно Босне 
и Херцеговине, као и за путовања у 
иностранство, на које се упућује на 
извршење службеног задатка. 

(2) Висина и начин остваривања нак-
наде из става (1) овог члана, утврђу-
је се Уредбом о накнадама трошко-
ва за службена путовања. 
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Члан 20. 

(Накнада на превоз  
на посао и са посла) 

 
(1) Именованом лицу, државном слу-

жбенику и намјештенику, којем ни-
је организован службени превоз на 
посао и са посла, а чије је мјесто ста-
новања од мјеста рада удаљено нај-
мање два километра, припада нак-
нада за трошкове превоза у висини 
50% мјесечне карте градског, приг-
радског односно међуградског сао-
браћаја. 

(2) У међуградски саобраћај у смислу 
става (1) овог члана спадају мјеста 
која су удаљена од мјеста рада нај-
више 70 километара, а у којим се 
налази пребивалиште које је уједно 
и мјесто сталног становања имено-
ваног лица, државног службеника 
и намјештеника. 

 
Члан 21. 

(Накнада за одвојени живот од 
породице и смјештај у мјесту рада) 

 
 Именовано лице, државни слу-
жбеници и намјештеници којима је зб-
ог премјештаја мјесто пребивалишта 
удаљено више од 70 километара од сје-
дишта органа државне службе имају 
право на накнаду трошкова смјештаја 
у мјесту рада чију ће висину својим ак-
том уредити Влада Кантона. 
 

Члан 22. 
(Накнада за случај повреде на раду, 

тешке болести и инвалидности) 
 
(1) У случају повреде на раду, тешке 

болести или инвалидности имено-
ваног лица, државног службеника  
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или намјештеника или члана њего-
ве уже породице, исплаћује се у го-
дини када је настала повреда или 
тешка болест, односно када је успо-
стављена дијагноза за то обољење, 
једнократна новчана помоћ у виси-
ни од једне просјечне нето плате 
исплаћене у Федерацији Босне и 
Херцеговине према задњем објав-
љеном статистичком податку. 

(2) Накнада из става (1) овог члана ис-
плаћује се само једном по основу 
исте повреде, исте тешке болести 
или истог инвалидитета. 

(3) Чланом уже породице у смислу ст-
ава (1) овог члана, сматрају се чла-
нови уже породице именованог ли-
ца, државног службеника или нам-
јештеника како је регулисано у чл-
ану 23. став (2) овог Правилника. 

(4) Именованом лицу, државном слу-
жбенику односно намјештенику мо-
же се у складу са расположивим ср-
едствима и на основу сагласности 
министра исплатити дио или укуп-
ни трошкови лијечења инвалидно-
сти или тешке болести у здравстве-
ној установи у којој је он платио тр-
ошкове лијечења. Трошкови лијеч-
ења исплаћују се на основу факту-
ре или рачуна здравствених уста-
нова у којима је лијечење обавље-
но. 

(5) Под тешком болешћу из ставова (1) 
и (4) овог члана подразумијевају се 
сљедеће болести: акутна туберку-
лоза, малигна обољења, ендемска 
нефропатија, хируршка интервен-
ција на срцу и мозгу, све врсте де-
генеративних обољења централног 
нервног система, инфаркт (срчани 
и мождани), обољење мишићног 
система, парализа и друге тешке 
болести одређене општим актом  
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Федералног министарства здравст-
ва, као и тешке тјелесне повреде. 
Болест, односно тешка повреда до-
казује се на основу дијагнозе, одно-
сно потврде издате од надлежне зд-
равствене установе, у којој мора би-
ти изричито наведено и када је бо-
лест настала. 

(6) Право на једнократну новчану по-
моћ из става (1) овог члана, по осно-
ву тешке инвалидности, остварује 
се за утврђени степен инвалидно-
сти од најмање 60%. 

(7) Ова накнада одобрава се рјешењем 
које за именовано лице доноси пре-
мијер Босанско-подрињског канто-
на Горажде, а за државне службе-
нике и намјештенике рјешењем ко-
је доноси министар. 

(8) Уколико у министарству и у неком 
другом органу државне службе ис-
тог нивоа власти раде два или ви-
ше чланова породице, односно ост-
варују право на плату и накнаде из 
Буџета Босанско-подрињског кант-
она Горажде, право на једнократну 
новчану помоћ из става (1) овог чл-
ана остварује један члан уже поро-
дице. 

 
Члан 23. 

(Накнада за случај смрти и право  
на осигурање од посљедица 

несретног случаја) 
 
(1) У случају смрти именованог лица, 

државног службеника, односно нам-
јештеника, његовој породици се ис-
плаћују трошкови сахране у виси-
ни од три просјечне нето плате ис-
плаћене у Федерацији Босне и Хер-
цеговине према задњем објављен-
ом статистичком податку. 

(2) Чланом уже породице именованог  
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лица, државног службеника или на-
мјештеника, у смислу става (1) овог 
члана, сматрају се брачни и ван-
брачни друг, ако живе у заједнич-
ком домаћинству, дијете (брачно, 
ванбрачно, усвојено, пасторче и 
дијете без родитеља, узето на из-
државање до 18 година, односно 26 
година старости, ако се налазе на 
редовном школовању и нису у ра-
дном односу, а дјеца неспособна за 
рад без обзира на старосну доб), 
родитељи (отац, мајка, очух, маће-
ха и усвојитељи), браћа и сестре без 
родитеља до 18 година, односно 26 
година старости, ако се налазе на 
редовном школовању и немају др-
угих прихода, већ их корисник на-
кнаде стварно издржава или је об-
авеза њиховог издржавања законом 
утврђена, а ако су неспособни за 
рад, без одбзира на старосну доб, 
под увјетом да с њима живе у заје-
дничком домаћинству и унучад, 
ако немају родитеља и живе у заје-
дничком домаћинству с државним 
службеником или намјештеником. 

(3) Накнада из става (1) овог члана ис-
плаћује се и у случају смрти члана 
уже породице именованог лица, 
државног службеника и намјеште-
ника. 

(4) Уколико у органу државне службе 
истог нивоа власти раде два или 
више чланова породице, трошкови 
сахране из става (1) овог члана се 
исплаћују само једном запосленом 
члану породице. 

(5) Именовано лице, државни службе-
ник и намјештеник има право на 
осигурање од посљедица несретног 
случаја са укљученим ризиком од 
природне смрти, за вријеме траја-
ња радног односа у органима држ- 
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авне службе. 

(6) Висина осигурања по овој основи 
одређује се према полици осигура-
ња од посљедица несретног случа-
ја, односно полици осигурања од 
природне смрти. 

(7) Уговор о осигурању са одговарају-
ћом кућом закључује министар за 
образовање, младе, науку, културу 
и спорт Босанско-подрињског кан-
тона Горажде (у даљем тексту: ми-
нистар) за сва именована лица, др-
жавне службенике и намјештенике 
запослене у Министарству, у скла-
ду са Колективним уговором. 

 
Члан 24. 

(Отпремнина) 
 
(1) Именовано лице, државни службе-

ник и намјештеник има право на 
отпремнину при одласку у пензију 
у висини од пет његових плата ис-
плаћених у претходних пет мјесе-
ци или пет просјечних мјесечних 
плата исплаћених у Федерацији пр-
ема посљедњем објављеном подат-
ку Федералног завода за статисти-
ку, ако је то за њега повољније. 

(2) Отпремнина се исплаћује уз успла-
ту задње припадајуће плате. 

 
Члан 25. 

(Накнада у случају прекобројности) 
 
(1) Именовано лице, државни службе-

ник и намјештеник коме престане 
радни однос због прекобројности 
има право на отпремнину у износу 
од најмање 6 мјесечних плата које 
су исплаћене именованом лицу, 
државном службенику и намјеште-
нику у задњих 6 мјесеци. 

(2) Разријешено именовано лице, др- 
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жавни службеник и намјештеник 
са радним стажом дужим од 6 го-
дина има право на један додатни 
мјесец отпремнине односно једну 
мјесечну плату отпремнине за сва-
ку додатну годину радног стажа, а 
највише до 12 година радног стажа. 
Отпремина за државне службенике 
и намјештенике који имају више од 
12 година радног стажа једнака је 
износу од 12 једномјесечних плата 
које су исплаћене државном служ-
бенику и намјештенику у задњих 
12 мјесеци. 

(3) У обрачун за утврђивање висине 
отпремнине у обзир се узима плата 
именованог лица, државног служ-
беника и намјештеника коју је им-
ао у одговарајућем временском пе-
риоду прије доношења коначног 
рјешења о престанку радног одно-
са због прекобројности. 

(4) Отпремина се обрачунава и испла-
ћује из средстава Министарства у 
којем је именовано лице, државни 
службеник и намјештеник прогла-
шен прекобројним или, уколико то 
није могуће, из средстава органа ко-
ји је преузео надлежности и посло-
ве Министарства. 

(5) Именовано лице, државни службе-
ник и намјештеник, за чијим радом 
је престала потреба у Министарст-
ву, има у року до године дана од 
дана престанка радног односа пр-
венство у поновном примању у ра-
дни однос, ако се у том времену ук-
аже потреба за обављање послова, 
чији је обим био смањен или су би-
ли укинути у складу са стручном 
спремом која се тражи. 

(6) Државном службенику и намјеш-
тенику не може престати радни од-
нос без његове кривице уколико му  

25. фебруар/вељача 2022. 
 

 
недостају највише пет године до ос-
тварења услова за пензију. 

 
Члан 26. 

(Накнада родитељу дјетета  
са тежим сметњама у развоју) 

 
Родитељу дјетета са тежим сме-

тњама у развоју (теже хендикепираног 
дјетета), који ради половину пуног 
радног времена, у случају да се ради о 
самохраном родитељу или да су оба 
родитеља запослена, под увјетом да 
дијете није смјештено у установу соци-
јално – здравственог збрињавања, на 
основу налаза надлежне здравствене 
установе, припада право на накнаду 
плате до висине пуне плате, док ово 
право на накнаду не буде регулисано 
посебним законом. 
 

Члан 27. 
(Накнада за рад у комисијама) 

 
(1) Чланови комисија које се форми-

рају на основу рјешења Владе Кан-
тона односно министра, а чије је 
оснивање предвиђено законом, им-
ају право на накнаду за рад у коми-
сијама у складу са Уребом коју до-
носи Влада Кантона. 

(2) Тачан износ, односно висину нак-
наде за рад својим актом утврђује 
Влада Кантона за сваку појединач-
ну комисију. 

 
 
IV– ПРИПРАВНИЦИ И ЛИЦА НА 
СТРУЧНОМ ОСПОСОБЉАВАЊУ 
 

Члан 28. 
(Висина плате за приправнике) 

 
(1) Плата приправника високе, више и  
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средње стручне спреме у Министа-
рству, утврђује се у износу како сл-
иједи: 

 

а)   за високу школску спрему у из- 
носу 80% од почетне основне 
плате утврђене за радно мјесто 
стручног сарадника, 

б)  за вишу школску спрему у из- 
носу 80% од почетне основне 
плате утврђене за радно мјесто 
самосталног референта, 

ц)  за средњу стручну спрему у из- 
носу 80% од почетне основне 
плате утврђене за радно мјесто 
референта. 

 
(2) Почетна основна плата из става (1) 

овог члана представља само износ 
плате, без дијела плате по основу 
пензијског стажа. 

 
Члан 29. 

(Висина накнаде за лица  
на стручном оспособљавању без 

заснивања радног односа) 
 
(1) Накнада за лица на стручном оспо-

собљавању без заснивања радног 
односа високе, више и средње стру-
чне спреме у Министарству утврђ-
ује се у износу како слиједи: 

 

а)  за високу школску спрему у из- 
носу 35% од основне плате стру-
чног сарадника, 

б)  за вишу школску спрему у из- 
носу 35% од основне плате само-
сталног референта, 

ц)  за средњу стручну спрему у из- 
носу 35% од основне плате ре-
ферента. 

 
Висина накнаде из става (1) овог 

члана одређује се од основне плате од-
говарајуће школске спреме. 
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V - ОБРАЧУН И ИСПЛАТА ПЛАТЕ 
 

Члан 30. 
(Начин обрачуна и исплата плате) 

 
(1) Плата се обрачунава за један мјесец 

унатраг, а исплаћује за претходни 
мјесец у складу са Законом о раду 
и Законом о извршавању Буџета 
Босанско-подрињског кантона Гор-
ажде и од једне до друге исплате 
плате не може проћи више од 30 
дана. 

(2) Плата из става (1) овог члана утврђу-
је се рјешењем које за именовано 
лице доноси премијер Босанско-по-
дрињског кантона Горажде, а за 
државне службенике и намјеште-
нике утврђује се рјешењем које до-
носи министар, а садржи: личне 
податке именованог лица, државн-
ог службеника и намјештеника, ра-
дно мјесто на које је постављен, пл-
атни разред и све елементе који су 
узети у обзир за утврђивање виси-
не плате. 

(3) Подаци о платама именованог ли-
ца, државних службеника и намје-
штеника су јавни. 

(4) Све измјене у висини плате врше се 
рјешењем које за именовано лице 
доноси премијер Босанско-подри-
њског кантона Горажде, а за држа-
вне службенике и намјештенике рј-
ешењем које доноси министар. 

 
 
VI – ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 31. 
(Права која нису регулисана 

 овим Правилником) 
 
            Права именованог лица, држав-
них службеника и намјештеника у по- 
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гледу новчаних накнада и других при-
мања која нису регулисана овим Пра-
вилником оствариваће се у складу са 
одредбама закона, подзаконских аката 
и Колективног уговора. 
 

Члан 32. 
(Ступање на снагу) 

 
Овај Правилник ступа на снагу 

даном доношења, а накнадно ће се об-
јавити у „Службеним новинама Босан-
ско-подрињског кантона Горажде”. 
                                                                                                                     
Број:10-11-341-4/22        М И Н И С Т А Р 
09.02.2022. године       Биљана Беговић,с.р. 
     Г о р а ж д е 
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На основу члана 66. ставови 1. и 
2. Закона о организацији органа упра-
ве у Федерацији Босне и Херцеговине 
(„Службене новине Федерације Босне 
и Херцеговине“, број: 35/05) и члана 
40. Закона о платама и накнадама у ор-
ганима власти Босанско-подрињског 
кантона Горажде („Службене новине 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де“, број: 12/21), директор Кантонал-
ног завода за пружање бесплатне пра-
вне помоћи Горажде, уз прибављено 
мишљење Министарства за правосуђе, 
управу и радне односе Босанско-под-
рињског кантона Горажде, Министар-
ства за финансије Босанско-подрињск-
ог кантона Горажде, и мишљења Са-
мосталног синдиката државних служ-
беника и намјештеника у органима 
државне службе, судској власти и јав-
ним установама у ФБиХ – Синдикални 
одбор Босанско-подрињског кантона 
Горажде, д о н о с и: 
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П Р А В И Л Н И К 
О ПЛАТАМА И НАКНАДАМА 

ИМЕНОВАНОГ ЛИЦА, ДРЖАВНИХ 
СЛУЖБЕНИКА И 

НАМЈЕШТЕНИКА КАНТОНАЛНОГ 
ЗАВОДА ЗА ПРУЖАЊЕ 

БЕСПЛАТНЕ ПРАВНЕ ПОМОЋИ 
ГОРАЖДЕ 

 
 
I – ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1. 
(Предмет) 

 
Овим се Правилником утврђују 

плате и накнаде именованог лица, др-
жавних службеника и намјештеника у 
Кантоналном заводу за пружање бес-
платне правне помоћи Горажде (у да-
љем тексту: Завод), право на увећање 
плате, право на накнаду, плате за при-
правнике и накнаде за лица на стру-
чном оспособљавању, начин обрачуна 
и исплате плате и ступање на снагу. 
 
II - ПЛАТЕ ИМЕНОВАНОГ ЛИЦА,  
       ДРЖАВНИХ СЛУЖБЕНИКА  
       И НАМЈЕШТЕНИКА 
 

Члан 2. 
(Право на плату) 

 
(1) Именовано лице, државни службе-

ник и намјештеник у органу држа-
вне службе има право на плату која 
одговара радном мјесту на које је 
именовано лице, државни службе-
ник, односно намјештеник поста-
вљен. 

(2) Плата именованог лица утврђује се 
рјешењем које доноси премијер Бо-
санско-подрињског кантона Горажде. 
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(3) Плата државног службеника и на-

мјештеника утврђује се рјешењем 
које доноси директор. 

 
Члан 3. 

(Утврђивање основице  
за обрачун плате) 

 
Основица за обрачун плате име-

нованог лица, државног службеника и 
намјештеника утврђује се према члану 
5. Закона о платама и накнадама у ор-
ганима власти Босанско-подрињског 
кантона Горажде („Службене новине 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де“, број: 12/21) (у даљем тексту: Закон 
о платама и накнадама). 
 

Члан 4. 
(Основна плата) 

 
(1) Основна плата именованог лица, 

државног службеника и намјеште-
ника утврђује се множењем основ-
ице за плату из члана 3. овог Пра-
вилника и бода за обрачун плате са 
утврђеним коефицијентом платног 
разреда. 

(2) Основна плата државних службе-
ника и намјештеника увећава се за 
0,6% за сваку започету годину ста-
жа осигурања, а највише до 20%. 

(3) Основна плата не може бити мања 
од 50% просјечне нето плате испла-
ћене у Федерацији Босне и Херце-
говине према посљедњем објављен-
ом статистичком податку. 

(4) У случају да множењем утврђене 
основице за обрачун плате и при-
падајућег коефицијента платног ра-
зреда основна плата износи мање 
од 50% просјечне плате из става (3) 
овог члана, именованом лицу, држа-
вном служенику и намјештенику  
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ће се исплатити плата у наведеном 
постотку. 

(5) Основна плата обрачунава се и ис-
казује мјесечно за пуно радно ври-
јеме према радном мјесту и одгова-
рајућем платном разреду. 

(6) Уколико именовано лице, државни  
службеник и намјештеник ради са 
непуним радним временом, у скла-
ду са посебним законом или друг-
им прописима, основна плата ће се 
одредити сразмјерно времену про-
веденом на раду. 

(7) Пуно радно вријеме именованог ли-
ца, државног службеника и намје-
штеника је 40 сати седмично. 

 
Члан 5. 

(Одређивање плате према  
радном мјесту) 

 
Именовано лице, државни слу-

жбеник и намјештеник у Заводу има 
право на плату која одговара радном 
мјесту на које је именовано лице, држ-
авни службеник, односно намјештен-
ик постављен у складу са Правилни-
ком о унутрашњој организацији и сис-
тематизацији радних мјеста Завода. 
 

Члан 6. 
(Платни разреди и коефицијенти  

за именовано лица) 
 
(1) Радно мјесто именованог лица Зав-

ода разврстава се у платни разред 
са коефицијентом за обрачун пла-
те како слиједи: 
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Редни 
број Назив радног мјеста Платни 

разред Коефицијент 

1. Директор завода (ВСС) II 5,70 
 
(2) Основна плата лица из става (1) овог члана утврђује се према члану 4. овог Пр-

авилника. 
 

Члан 7. 
(Платни разреди и коефицијенти за државне службенике) 

 
(1) Радна мјеста државних службеника Завода разврставају се у платне разреде, а 

за сваки платни разред утврђују се коефицијенти за обрачун плате, према сље-
дећим вриједностима: 

 
Редни 
број Назив радног мјеста Платни 

разред Коефицијент 

1. Помоћник директора (ВСС) II 5,70 
2. Стручни савјетник (ВСС) VI 4,10 
3. Стручни сарадник (ВСС) VIII 3,70 

 
(2) Основна плата лица из става (1) овог члана утврђује се према члану 4. овог Пра-

вилника. 
 

Члан 8. 
(Платни разреди и коефицијенти за намјештенике) 

 
(1) Радна мјеста намјештеника Завода разврставају се у платни разред са коефици-

јентом за обрачун плате како слиједи: 
 
Редни 
број Назив радног мјеста Платни 

разред Коефицијент 

1. Виши референт (ССС)  V 2,70 
 
(2) Основна плата лица из става (1) овог члана утврђује се према члану 4. овог Пра-

вилника. 
 

Члан 9.  
(Увећање основне плате) 

 
(1) Основна плата именоцваног лица, 

државног службеника и намјеште-
ника ће се увећати: 

 

а)  за прековремени рад 25%, 

б)  за рад ноћу 25%, 
ц)  за рад у нерадне дане 15%, 
д)  за рад у дане празника држав- 
      них празника 40%. 

 
(2) Увећања из става (1) овог члана се 

међусобно не искључују. 
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Члан 10. 

(Увећање плате по основу  
посебних услова рада) 

 
(1) Увећања плате по основу посебних 

услова рада и увећања плате из 
чланова 9. и 10. овог Правилника се 
међусобно не искључују. 

 
Члан 11. 

(Плата именованог лица, државног 
службеника и намјештеника) 

 
(1) Плату именованог лица, државног 

службеника и намјештеника чини 
основна плата из члана 4. овог Пра-
вилника и остварена увећања пла-
те из чланова од 9. до 10. овог Прав-
илника. 

(2) Директор завода ће донијети рјеш-
ење којим се основна плата држав-
ног службеника и намјештеника 
увећава за проценат до 20%, за пе-
риод у коме државни службеник и 
намјештеник, поред послова свог 
радног мјеста, привремено обавља 
и послове другог радног мјеста, за-
висно од обима, врсте и периода 
привремено обављања послова др-
угог радног мјеста. 

 
 
III - НАКНАДЕ 
 

Члан 12. 
(Врсте накнада) 

 
Именовано лице, државни слу-

жбеник и намјештеник има право на 
накнаде утврђене у одредбама члано-
ва од  13. до 26. овог Правилника. 
 

Члан 13. 
(Накнада за исхрану током рада) 

 
(1) Именовано лице, државни службе- 
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ник и намјештеник има право на 
новчану накнада за исхрану у току 
рада (топли оброк), у висини од 1% 
просјечне нето плате исплаћене у 
Федерацији Босне и Херцеговине 
према посљедњем објављеном ста-
тистичком податку. 

(2) Накнада из става (1) овог члана не-
ће се обрачунавати за вријеме одсу-
тности са посла по основу службе-
ног пута, боловања, годишњег одмора, 
плаћеног или неплаћеног допуста. 

 
Члан 14. 

(Регрес за годишњи одмор) 
 
(1) Именовано лице, државни службе-

ник и намјештеник има право на 
накнаду на име регреса за кориш-
тење годишњег одмора у висини 
50% просјечне нето плате исплаће-
не у Федерацији Босне и Херцего-
вине, по задњем објављеном стати-
стичком податку Федералног зав-
ода за статистику. 

 
(2) Право на регрес из става (1) овог 

члана има свако именовано лице, 
државни службеник и намјештен-
ик који у току текуће календарске 
године има право на годишњи одмор. 

 
Члан 15. 

(Накнада за боловање) 
 
(1) Именовано лице, државни службе-

ник и намјештеник има право на 
накнаду плате за вријеме привре-
мене спријечености за рад (болова-
ње) до 42 календарска дана, у виси-
ни његове нето плате исплаћене за 
претходни мјесец. 

(2) Накнада плате за боловање преко 
42 дана из става (1) овог члана ост-
варује се по пропису Босанско-под- 
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рињског кантона Горажде (у даљем 
тексту: Кантон), којим се уређује 
накнада за боловање, с тим да раз-
лику до пуне плате исплаћује Завод. 

 
Члан 16. 

(Накнада за плаћени допуст  
и годишњи одмор) 

 
Именовано лице, државни слу-

жбеник и намјештеник, за вријеме пл-
аћеног допуста и годишњег одмора, 
има право на накнаде у висини своје 
нето плате из претходног мјесеца, у ск-
ладу са колективним уговором и овим 
Правилником. 
 

Члан 17. 
(Накнада за породиљски допуст) 

 
Именовано лице, државни слу-

жбеник и намјештеник, за вријеме по-
родиљског допуста, има право на нак-
наду плате према прописима Кантона 
којим се уређује ова област, према мје-
сту уплате доприноса, с тим да разли-
ку до висине пуне плате уплаћује Зав-
од. 

 
Члан 18. 

(Накнада за службено путовање) 
 
(1) Именовано лице, државни службе-

ник и намјештеник, имају право на 
накнаду за трошкове службеног пу-
товања на подручју Федерације Бо-
сне и Херцеговине, односно Босне 
и Херцеговине, као и за путовања у 
иностранство, на које се упућује на 
извршење службеног задатка. 

(2) Висина и начин остваривања нак-
наде из става (1) овог члана, утврђу-
је Уредбом о накнадама трошкова 
за службена путовања. 
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Члан 19. 
(Накнада на превоз  
на посао и са посла) 

 
(1) Именованом лицу, државном слу-

жбенику и намјештенику, којем 
није организован службени превоз 
на посао и са посла, а чије је мјесто 
становања од мјеста рада удаљено 
најмање два километра, припада 
накнада за трошкове превоза у ви-
сини 50% мјесечне карте градског, 
приградског, односно међуградск-
ог саобраћаја. 

 
(2) У међуградски саобраћај у смислу 

става (1) овог члана спадају мјеста 
која су удаљена од мјеста рада нај-
више 70 километара, а у којим се 
налази пребивалиште које је уједно 
и мјесто сталног становања имено-
ваног лица, државног службеника 
и намјештеника. 

 
Члан 20. 

(Накнада за одвојени живот од 
породице и смјештај у мјесту рада) 

 
 Именованом лицу, државним 
службеницима и намјештеницима ко-
јима је због премјештаја мјесто преби-
валишта удаљено више од 70 км од сје-
дишта органа државне службе, имају 
право на накнаду трошкова смјештаја 
у мјесту рада, чију ће висину својим 
актом уредити Влада Кантона. 
 

Члан 21. 
(Накнада за случај повреде на раду, 

тешке болести и инвалидности) 
 
(1) У случају повреде на раду, тешке 

болести или инвалидности имено-
ваног лица, државног службеника 
или намјештеника или члана ње- 
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гове уже породице, исплаћује се у 
години када је настала повреда или 
тешка болест односно када је успо-
стављена дијагноза за то обољење 
једнократна новчана помоћ у виси-
ни од једне просјечне нето плате 
исплаћене у Федерацији Босне и 
Херцеговине према задњем објав-
љеном статистичком податку. 

(2) Накнада из става (1) овог члана ис-
плаћује се само једном по основу 
исте повреде, исте тешке болести 
или истог инвалидитета. 

(3) Чланом уже породице у смислу 
става (1) овог члана сматрају се 
чланови уже породице именованог 
лица, државног службеника или 
намјештеника, како је регулисано у 
члану 22. став (2) овог Правилника. 

(4) Именованом лицу, државном слу-
жбенику, односно намјештенику 
може се у складу са расположивим 
средствима и на основу сагласнос-
ти премијера кантона и директора 
завода исплатити дио или укупни 
трошкови лијечења инвалидности 
или тешке болести у здравственој 
установи у којој је он платио трош-
кове лијечења. Трошкови лијечења 
исплаћују се на основу фактуре 
или рачуна здравствених установа 
у којима је лијечење обављено. 

(5) Под тешком болешћу из ставова (1) 
и (4) овог члана подразумијевају се 
сљедеће болести: акутна туберку-
лоза, малигна обољења, ендемска 
нефропатија, хируршка интервен-
ција на срцу и мозгу, све врсте де-
генеративних обољења централног 
нервног система, инфаркт (срчани 
и мождани), обољење мишићног 
система, парализа и друге тешке 
болести одређене општим актом 
Федералног министарства здравст- 
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ва, као и тешке тјелесне повреде. 
Болест, односно тешка повреда до-
казује се на основу дијагнозе, одно-
сно потврде издате од надлежне 
здравствене установе у којој мора 
бити изричито наведено и када је 
болест настала. 

(6) Право на једнократну новчану по-
моћ из става (1) овог члана, по осн-
ову тешке инвалидности, остварује 
се за утврђени степен инвалидно-
сти од најмање 60%. 

(7) Ова накнада одобрава се рјешењем 
које доноси за именовано лице пре-
мијер кантона, а за државне служ-
бенике и намјештенике директор 
Завода. 

(8) Уколико у Заводу и у неком дру-
гом органу државне службе истог 
нивоа власти раде два или више 
чланова породице, односно оства-
рују право на плату и накнаде из 
Буџета Босанско-подрињског кант-
она Горажде, право на једнократну 
новчану помоћ из става (1) овог чл-
ана остварује један члан уже поро-
дице. 

 
Члан 22. 

(Накнада за случај смрти и право  
на осигурање од посљедица 

несретног случаја) 
 
(1) У случају смрти именованог лица, 

државног службеника, односно на-
мјештеника, његовој породици се 
исплаћују трошкови сахране у ви-
сини од три просјечне нето плате 
исплаћене у Федерацији Босне и 
Херцеговине према задњем објав-
љеном статистичком податку. 

(2) Чланом уже породице именованог 
лица, државног службеника или на-
мјештеника, у смислу става (1) овог  
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члана, сматрају се брачни и ван-
брачни друг, ако живе у заједнич-
ком домаћинству, дијете (брачно, 
ванбрачно, усвојено, пасторче и ди-
јете без родитеља узето на издржа-
вање до 18 година, односно 26 год-
ина старости, ако се налази на ре-
довном школовању и нису у рад-
ном односу, а дјеца неспособна за 
рад без обзира на старосну доб), 
родитељи (отац, мајка, очух, маће-
ха и усвојитељи), браћа и сестре без 
родитеља до 18 година, односно 26 
година старости, ако се налазе на 
редовном школовању и немају др-
угих прихода, већ их корисник на-
кнаде стварно издржава или је оба-
веза њиховог издржавања законом 
утврђена, а ако су неспособни за 
рад, без одбзира на старосну доб, 
под условом да с њима живе у заје-
дничком домаћинству и унучад, 
ако немају родитеља и живе у заје-
дничком домаћинству с државним 
службеником или намјештеником. 

(3) Накнада из става (1) овог члана ис-
плаћује се и у случају смрти члана 
уже породице именованог лица, 
државног службеника и намјеште-
ника. 

(4) Уколико у органу државне службе 
истог нивоа власти раде два или 
више чланова породице, трошкови 
сахране из става (1) овог члана се 
исплаћују само једном запосленом 
члану породице. 

(5) Именовано лице, државни службе-
ник и намјештеник има право на 
осигурање од посљедица несретног 
случаја са укљученим ризиком од 
природне смрти, за вријеме траја-
ња радног односа у органима држ-
авне службе. 

(6) Висина осигурања по овој основи  
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(7) одређује се према полици осигура-

ња од посљедица несретног случа-
ја, односно полици осигурања од 
природне смрти. 

(8) Уговор о осигурању са одговарају-
ћом кућом закључује директор Ка-
нтоналног завода за пружање бес-
платне правне помоћи Горажде (у 
даљем тексту: директор) за све др-
жавне службенике и намјештенике 
запослене у Заводу, у складу са Ко-
лективним уговором. 

 
Члан 23. 

(Отпремнина) 
 
(1) Именовано лице, државни службе-

ник и намјештеник има право на 
отпремнину при одласку у пензију 
у висини од пет његових плата ис-
плаћених у претходних пет мјесе-
ци или пет просјечних мјесечних 
плата исплаћених у Федерацији 
према посљедњем објављеном по-
датку Федералног завода за статис-
тику, ако је то за њега повољније. 

(2) Отпремнина се исплаћује уз испла-
ту задње припадајуће плате. 

 
Члан 24. 

(Накнада у случају прекобројности) 
 
(1) Именовано лице, државни службе-

ник и намјештеник коме престане 
радни однос због прекобројности 
има право на отпремнину у износу 
од најмање 6 мјесечних плата које 
су исплаћене државном службени-
ку и намјештенику у задњих 6 мје-
сеци. 

(2) Разријешено именовано лице, држ-
авни службеник и намјештеник са 
радним стажом дужим од 6 година 
има право на један додатни мјесец  
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отпремнине, односно једну мјесеч-
ну плату отпремнине за сваку до-
датну годину радног стажа, а нај-
више до 12 година радног стажа. 
Отпремина за именовано лице, др-
жавне службенике и намјештенике 
који имају више од 12 година рад-
ног стажа једнака је износу од 12 је-
дномјесечних плата које су испла-
ћене именованом лицу, државном 
службенику и намјештенику у за-
дњих 12 мјесеци. 

(3) У обрачун за утврђивање висине 
отпремнине у обзир се узима плата 
именованог лица, државног служ-
беника и намјештеника коју је им-
ао у одговарајућем временском пе-
риоду прије доношења коначног 
рјешења о престанку радног одно-
са због прекобројности. 

(4) Отпремина се обрачунава и испла-
ћује из средстава Завода у којем је 
именовано лице, државни службе-
ник и намјештеник проглашен пр-
екобројним или, уколико то није 
могуће, из средстава органа који је 
преузео надлежности и послове За-
вода. 

(5) Именовано лице, државни службе-
ник и намјештеник, за чијим радом 
је престала потреба у Заводу, има у 
року до године дана од дана прес-
танка радног односа првенство у 
поновном примању у радни однос, 
ако се у том времену укаже потре-
ба за обављањем послова, чији је 
обим био смањен или су били уки-
нути у складу са стручном спрем-
ом која се тражи. 

(6) Именованом лицу, државном слу-
жбенику и намјештенику не може 
престати радни однос без његове 
кривице уколико му недостају нај-
више пет година до остварења ус- 
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лова за пензију. 

 
Члан 25. 

(Накнада родитељу дјетета  
са тежим сметњама у развоју) 

 
Родитељу дјетета са тежим сме-

тњама у развоју (теже хендикепираног 
дјетета), који ради половину пуног ра-
дног времена, у случају да се ради о са-
мохраном родитељу или да су оба ро-
дитеља запослена, под условом да ди-
јете није смјештено у установу соција-
лно – здравственог збрињавања, на ос-
нову налаза надлежне здравствене уст-
анове, припада право на накнаду пла-
те до висине пуне плате, док ово право 
на накнаду не буде регулисано посеб-
ним законом. 
 

Члан 26. 
(Накнада за рад у комисијама) 

 
(1) Чланови комисија које се форми-

рају на основу рјешења Владе Кан-
тона односно Завода, а чије је осни-
вање предвиђено законом, имају 
право на накнаду за рад у комиси-
јама у складу са Уребом коју доно-
си Влада Кантона. 

(2) Тачан износ односно висину нак-
наде за рад својим актом утврђује 
Влада Кантона за сваку појединач-
ну комисију. 

 
 
IV - ПРИПРАВНИЦИ И ЛИЦА НА  
        СТРУЧНОМ ОСПОСОБЉАВАЊУ 
 

Члан 27. 
(Висина плате за приправнике) 

 
(1) Плата приправника високе, више и 

средње стручне спреме у Заводу,  
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утврђује се у износу и то: 

 

а) за високу школску спрему у изн- 
осу 80% од почетне основне пла-
те утврђене за радно мјесто стру-
чног сарадника, 

б) за вишу школску спрему у изн- 
осу 80% од почетне основне пла-
те утврђене за радно мјесто са-
мосталног референта, 

ц) за средњу стручну спрему у из- 
носу 80% од почетне основне пл-
ате утврђене за радно мјесто ре-
ферента. 

 
(2) Почетна основна плата из става (1) 

овог члана представља само износ 
плате, без дијела плате по основу 
пензијског стажа. 

 
Члан 28. 

(Висина накнаде за лица  
на стручном оспособљавању без 

заснивања радног односа) 
 
(1) Накнада за лица на стручном оспо-

собљавању без заснивања радног 
односа високе, више и средње стру-
чне спреме у Заводу утврђује се у 
износу како слиједи: 

 
а)  за високу школску спрему у из- 

носу 35% од основне плате стру-
чног сарадника, 

б)  за вишу школску спрему у из- 
носу 35% од основне плате само-
сталног референта, 

ц)  за средњу стручну спрему у из- 
носу 35% од основне плате ре-
ферента. 

 
(2) Висина накнаде из става (1) овог 

члана одређује се од основне плате 
одговарајуће школске спреме. 
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V - ОБРАЧУН И ИСПЛАТА ПЛАТЕ 
 

Члан 29. 
(Начин обрачуна и исплата плате) 

 
(1) Плата се обрачунава за један мјесец 

унатраг, а исплаћује за претходни 
мјесец у складу са Законом о раду 
и Законом о извршавању Буџета 
Босанско-подрињског кантона Го-
ражде и од једне до друге исплате 
плате не може проћи више од 30 
дана. 

(2) Плата из става (1) овог члана утвр-
ђује се рјешењем које доноси за им-
еновано лице премијер Кантона, а 
за државне службенике и намјеш-
тенике директор, а садржи: личне 
податке именованог лица, државн-
ог службеника и намјештеника, ра-
дно мјесто на које је постављен, пла-
тни разред и све елементе који су 
узети у обзир за утврђивање виси-
не плате. 

(3) Подаци о платама именованог ли-
ца, државних службеника и намје-
штеника су јавни. 

(4) Све измјене у висини плате врше се 
рјешењем које доноси за именова-
но лице премијер Кантона, а за др-
жавне службенике и намјештенике 
директор. 

 
 
VI - ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 30. 
(Права која нису регулисана  

овим Правилником) 
 

Права именованог лица, држав-
них службеника и намјештеника у по-
гледу новчаних накнада и других при-
мања која нису регулисана овим Пра- 
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вилником ће се остваривати у складу 
са одредбама закона, подзаконских ака-
та и Колективног уговора. 
 

Члан 31. 
(Ступање на снагу) 

 
Овај Правилник ступа на снагу 

даном доношења, а накнадно ће да се 
објави у „Службеним новинама Босан-
ско-подрињског кантона Горажде“. 
 
Број:19-11-41-4/22             Д И Р Е К Т О Р 
11.02.2022. године         Мурис Татарин,с.р. 
     Г о р а ж д е 
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На основу члана 66. ставови 1. и 
2. Закона о организацији органа упра-
ве у Федерацији Босне и Херцеговине 
(„Службене новине Федерације Босне 
и Херцеговине“, бр.35/05), члана 40. 
Закона о платама и накнадама у орга-
нима власти Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде („Службене новине Бо-
санско-подрињског кантона Горажде“, 
бр. 12/21), као и важећег Правилника 
о унутрашњој организацији и система-
тизацији радних мјеста у Служби за 
заједничке послове кантоналних орга-
на Босанско-подрињског кантона Го-
ражде, директор Службе за заједничке 
послове кантоналних органа Босанско-
подрињског кантона Горажде, уз при-
бављено мишљење Министарства за 
правосуђе, управу и радне односе Бо-
санско-подрињског кантона Горажде, 
Министарства за финансије Босанско-
подрињског кантона Горажде и Само-
сталног синдиката државних службе-
ника и намјештеника у органима др-
жавне службе, судској власти и јавним 
установама у Федерацији Босне и Хер-
цеговине – Синдикална организација  
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Босанско-подрињског кантона Гораж-
де, д о н о с и: 
 
 

П Р А В И Л Н И К 
о платама и накнадама именованог 

лица, државних службеника и 
намјештеника Службе за заједничке 

послове кантоналних органа 
Босанско-подрињског кантона 

Горажде 
 
 
I – ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1. 
(Предмет) 

 
Овим се Правилником утврђују 

плате и накнаде именованог лица, др-
жавних службеника и намјештеника у 
Служби за заједничке послове канто-
налних органа Босанско-подрињског 
кантона Горажде (у даљем тексту:  Сл-
ужба), право на увећање плате, права 
на накнаде, плате за приправнике и 
накнаде за лица на стручном оспособ-
љавању, као и начин обрачуна и исп-
лате плате. 
 
 
II - ПЛАТЕ ИМЕНОВАНОГ ЛИЦА,  
       ДРЖАВНИХ СЛУЖБЕНИКА  
       И НАМЈЕШТЕНИКА 
 

Члан 2. 
(Право на плату) 

 
(1) Именовано лице, државни службе-

ник и намјештеник у органу држа-
вне службе има право на плату која 
одговара радном мјесту на које је 
именовано лице, државни службе-
ник, односно намјештеник постав-
љен. 
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(2) Плата именованог лица утврђује се 

рјешењем које доноси премијер Бо-
санско-подрињског кантона Гораж-
де. 

(3) Плата државног службеника и на-
мјештеника утврђује се рјешењем 
које доноси директор. 

 
Члан 3. 

(Утврђивање основице  
за обрачун плате) 

 
Основица за обрачун плате име-

нованог лица, државног службеника и 
намјештеника утврђује се према члану 
5. Закона о платама и накнадама у ор-
ганима власти Босанско-подрињског 
кантона Горажде (у даљем тексту: За-
кон о платама и накнадама). 
 

Члан 4. 
(Основна плата) 

 
(1) Основна плата именованог лица, 

државног службеника и намјеште-
ника утврђује се множењем осно-
вице за плату из члана 3. овог Пра-
вилника и бода за обрачун плате са 
утврђеним коефицијентом платног 
разреда. 

(2) Основна плата државних службе-
ника и намјештеника увећава се за 
0,6% за сваку започету годину ста-
жа осигурања, а највише до 20%. 

(3) Основна плата не може бити мања 
од 50% просјечне нето плате испла-
ћене у Федерацији Босне и Херце-
говине према посљедњем објавље-
ном статистичком податку. 

(4) У случају да множењем утврђене 
основице за обрачун плате и при-
падајућег коефицијента платног 
разреда основна плата износи ма-
ње од 50% просјечне плате из става  
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(3) овог члана, именованом лицу, 
државном служенику и намјеште-
нику ће се исплатити плата у наве-
деном постотку. 

(5) Основна плата обрачунава се и ис-
казује мјесечно за пуно радно ври-
јеме према радном мјесту и одгова-
рајућем платном разреду. 

(6) Уколико именовано лице, државни  
службеник и намјештеник ради са 
непуним радним временом, у скла-
ду са посебним законом или друг-
им прописима основна плата ће се 
одредити сразмјерно времену про-
веденом на раду. 

(7) Пуно радно вријеме именованог 
лица, државног службеника и нам-
јештеника је 40 сати седмично. 

 
Члан 5. 

(Одређивање плате према  
радном мјесту) 

 
Именовано лице, државни слу-

жбеник и намјештеник у Служби има 
право на плату која одговара радном 
мјесту на које је именовано лице, држ-
авни службеник односно намјештеник 
постављен у складу са важећим Прав-
илником о унутрашњој организацији 
и систематизацији радних мјеста. 
 

Члан 6. 
(Платни разреди и коефицијенти 

за именовано лица) 
 
(1) Радно мјесто именованог лица у 

Служби разврстава се у платни раз-
ред са коефицијентом за обрачун 
плате како слиједи: 
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Редни 
број Назив радног мјеста Платни 

разред Коефицијент 

1. Директор Службе за заједничке послове 
кантоналних органа (ВСС) II 5,70 

 
(2) Основна плата лица из става (1) овог члана утврђује се према члану 4. овог Пра-

вилника. 
 

Члан 7. 
(Платни разреди и коефицијенти за државне службенике) 

 
(1) Радна мјеста државних службеника Службе разврставају се у платне разреде, а 

за сваки платни разред утврђују се коефицијенти за обрачун плате, према сље-
дећим вриједностима: 

 
Редни 
број Назив радног мјеста Платни 

разред Коефицијент 

1. Шеф Писарнице и архиве (ВСС) IV 4,50 
2. Шеф Одсјека за правне и економске послове (ВСС) IV 4,50 
3. Стручни савјетник за правне послове (ВСС) VI 4,10 
4. Виши стручни сарадник за правне послове (ВСС) VII 3,90 
5. Стручни сарадник за економске послове (ВСС) VIII 3,70 

 
(2) Основна плата лица из става (1) овог члана утврђује се према члану 4. овог Пра-

вилника. 
 

Члан 8. 
(Платни разреди и коефицијенти за намјештенике) 

 
(1) Радна мјеста намјештеника Службе разврставају се платне разреде са коефици-

јентом за обрачун плате како слиједи: 
 

Редни 
број Назив радног мјеста Платни 

разред Коефицијент 

1. Шеф Одсјека за оперативно-техничке послове  
– економ (ССС) IV 2,80 

2. Виши референт за послове писарнице и архиве 
(ССС)  V 2,70 

3. Виши референт-архивар (ССС) V 2,70 
4. Виши референт-возач моторних возила (ССС) V 2,70 

5. 
Виши референт за руковање постројењима 
централног гријања и одржавање објеката-домар 
(ССС/ВКВ) 

V 2,70 
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6. Референт за руковање постројењима централног 
гријања и одржавање објеката – домар (ССС) VI 2,60 

7. Референт-портир (ССС) VI 2,60 
8. Референт-кафе кухар(-ица) (ССС) VI 2,60 
9. Помоћни радник за доставу поште-курир (ОШ) VII 1,85 

10. Помоћни радник за послове припреме, издавања и 
дистрибуције службених новина (ОШ) VII 1,85 

11. Помоћни радник у кафе-кухињи (ОШ) VII 1,85 
12. Помоћни радник – хигијеничар(-ка) (ОШ) VII 1,85 
 
(2) новна плата лица из става (1) овог 

члана утврђује се према члану 4. 
овог Правилника. 

 
Члан 9. 

(Увећање основне плате) 
 
(1) Основна плата именованог лица, 

државног службеника и намјеште-
ника ће се увећати: 

 

а) за прековремени рад 25%, 
б) за рад ноћу 25%, 
ц) за рад у нерадне дане 15%, 
д) за рад у дане празника-држав- 
     них празника 40%. 

 
(2) Увећања из става (1) овог члана се 

међусобно не искључују. 
 

Члан 10. 
(Увећање плате по основу  

посебних услова рада) 
 
(1) Увећања плате по основу посебних 

услова рада и увећања плате из чл-
анова 9. и 10. овог Правилника се 
међусобно не искључују. 

 
Члан 11. 

(Плата именованог лица, државног 
службеника и намјештеника) 

 
(1) Плату именованог лица, државног  

службеника и намјештеника чини  

основна плата из члана 4. овог Пра-
вилника и остварена увећања пла-
те из чланова од 9. до 10. овог Прав-
илника. 

(2) Директор Службе ће донијети рје-
шење којим се основна плата држа-
вног службеника и намјештеника 
увећава за проценат до 20%, за пе-
риод у коме државни службеник и 
намјештеник, поред послова свог 
радног мјеста, привремено обавља 
и послове другог радног мјеста, за-
висно од обима, врсте и периода 
привременог обављања послова 
другог радног мјеста. 

 
 
III - НАКНАДЕ 
 

Члан 12. 
(Врсте накнада) 

 
Именовано лице, државни слу-

жбеник и намјештеник има право на 
накнаде утврђене у одредбама члано-
ва од  13. до 26. овог Правилника. 
 

Члан 13. 
(Накнада за исхрану током рада) 

 
(1) Именовано лице, државни службе-

ник и намјештеник има право на 
новчану накнада за исхрану у току 
рада (топли оброк), у висини од 1%  
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просјечне нето плате исплаћене у 
Федерацији Босне и Херцеговине 
према посљедњем објављеном ста-
тистичком податку. 

(2) Накнада из става (1) овог члана не-
ће се обрачунавати за вријеме одсу-
тности са посла по основу службе-
ног пута, боловања, годишњег одм-
ора, плаћеног или неплаћеног до-
пуста. 

 
Члан 14. 

(Регрес за годишњи одмор) 
 
(1) Именовано лице, државни службе-

ник и намјештеник има право на 
накнаду на име регреса за кориш-
тење годишњег одмора у висини 
50% просјечне нето плате исплаће-
не у Федерацији Босне и Херцего-
вине, по задњем објављеном стати-
стичком податку Федералног заво-
да за статистику. 

 
(2) Право на регрес из става (1) овог 

члана има свако именовано лице, 
државни службеник и намјеште-
ник који у току текуће календарске 
године оствари право на годишњи 
одмор. 

 
Члан 15. 

(Накнада за боловање) 
 
(1) Именовано лице, државни службе-

ник и намјештеник има право на 
накнаду плате за вријеме привреме-
не спријечености за рад (боловање) 
до 42 календарска дана, у висини 
његове нето плате исплаћене за 
претходни мјесец. 

(2) Накнада плате за боловање преко 
42 дана из става (1) овог члана ост-
варује се по пропису Босанско-под- 
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рињског кантона Горажде (у даљем 
тексту: Кантон) којим се уређује 
накнада за боловање, с тим да раз-
лику до пуне плате исплаћује Слу-
жба. 

 
Члан 16. 

(Накнада за плаћени допуст 
 и годишњи одмор) 

 
Именовано лице, државни слу-

жбеник и намјештеник, за вријеме пла-
ћеног допуста и годишњег одмора, 
има право на накнаде у висини своје 
нето плате из претходног мјесеца, у 
складу са колективним уговором и ов-
им Правилником. 
 

Члан 17. 
(Накнада за породиљски допуст) 

 
Именовано лице, државни слу-

жбеник и намјештеник, за вријеме по-
родиљског допуста, има право на нак-
наду плате према прописима Кантона 
којим се уређује ова област, према мје-
сту уплате доприноса, с тим да разли-
ку до висине пуне плате уплаћује Слу-
жба. 
 

Члан 18. 
(Накнада за службено путовање) 

 
(1) Именовано лице, државни службе-

ник и намјештеник, имају право на 
накнаду за трошкове службеног пу-
товања на подручју Федерације Бо-
сне и Херцеговине, односно Босне 
и Херцеговине, као и за путовања у 
иностранство, на које се упућује на 
извршење службеног задатка. 

(2) Висина и начин остваривања нак-
наде из става (1) овог члана, утврђ-
ује се важећом Уредбом о накнада- 
ма трошкова за службена путовања. 
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Члан 19. 
(Накнада на превоз  
на посао и са посла) 

 
(1) Именованом лицу, државном слу-

жбенику и намјештенику, којем 
није организован службени превоз 
на посао и са посла, а чије је мјесто 
становања од мјеста рада удаљено 
најмање два километра, припада 
накнада за трошкове превоза у ви-
сини 50% мјесечне карте градског, 
приградског односно међуградског 
саобраћаја. 

 
(2) У међуградски саобраћај у смислу 

става (1) овог члана спадају мјеста 
која су удаљена од мјеста рада нај-
више 70 километара, а у којим се 
налази пребивалиште које је уједно 
и мјесто сталног становања имено-
ваног лица, државног службеника 
и намјештеника. 

 
Члан 20. 

(Накнада за одвојени живот од 
породице и смјештај у мјесту рада) 

 
 Именованом лицу, државним 
службеницима и намјештеницима, ко-
јима је због премјештаја мјесто преби-
валишта удаљено више од 70 км од сје-
дишта органа државне службе, имају 
право на накнаду трошкова смјештаја 
у мјесту рада, чију ће висину својим 
актом уредити Влада Кантона. 
 

Члан 21. 
(Накнада за случај повреде на раду, 

тешке болести и инвалидности) 
 
(1) У случају повреде на раду, тешке 

болести или инвалидности имено-
ваног лица, државног службеника 
или намјештеника или члана ње- 
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гове уже породице, исплаћује се у 
години када је настала повреда или 
тешка болест односно када је успо-
стављена дијагноза за то обољење 
једнократна новчана помоћ у виси-
ни од једне просјечне нето плате 
исплаћене у Федерацији Босне и 
Херцеговине према задњем објав-
љеном статистичком податку. 

(2) Накнада из става (1) овог члана ис-
плаћује се само једном по основу 
исте повреде, исте тешке болести 
или истог инвалидитета. 

(3) Чланом уже породице у смислу ст-
ава (1) овог члана, сматрају се чла-
нови уже породице именованог ли-
ца, државног службеника или нам-
јештеника, како је регулисано у чл-
ану 22. став (2) овог Правилника. 

(4) Именованом лицу, државном слу-
жбенику, односно намјештенику 
може се у складу са расположивим 
средствима и на основу сагласно-
сти премијера кантона и директо-
ра завода исплатити дио или укуп-
ни трошкови лијечења инвалидно-
сти или тешке болести у здравстве-
ној установи у којој је он платио 
трошкове лијечења. Трошкови ли-
јечења исплаћују се на основу фак-
туре или рачуна здравствених уст-
анова у којима је лијечење обавље-
но.  

(5) Под тешком болешћу из ставова (1) 
и (4) овог члана се подразумијевају 
сљедеће болести: акутна туберку-
лоза, малигна обољења, ендемска 
нефропатија, хируршка интервен-
ција на срцу и мозгу, све врсте де-
генеративних обољења централног 
нервног система, инфаркт (срчани 
и мождани), обољење мишићног 
система, парализа и друге тешке 
болести одређене општим актом  
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Федералног министарства здравст-
ва, као и тешке тјелесне повреде. 
Болест, односно тешка повреда до-
казује се на основу дијагнозе, одно-
сно потврде издате од надлежне зд-
равствене установе у којој мора би-
ти изричито наведено и када је бо-
лест настала. 

(6) Право на једнократну новчану по-
моћ из става (1) овог члана, по осн-
ову тешке инвалидности, остварује 
се за утврђени степен инвалидно-
сти од најмање 60%. 

(7) Ова накнада одобрава се рјешењем 
које доноси за именовано лице пре-
мијер кантона, а за државне служ-
бенике и намјештенике директор 
Службе. 

(8) Уколико у Служби и у неком дру-
гом органу државне службе истог 
нивоа власти раде два или више 
чланова породице, односно оства-
рују право на плату и накнаде из 
Буџета Босанско-подрињског кант-
она Горажде, право на једнократну 
новчану помоћ из става (1) овог чла-
на остварује један члан уже поро-
дице. 

 
Члан 22. 

(Накнада за случај смрти и право  
на осигурање од посљедица 

несретног случаја) 
 
(1) У случају смрти именованог лица, 

државног службеника, односно на-
мјештеника, његовој породици се 
исплаћују трошкови сахране у ви-
сини од три просјечне нето плате 
исплаћене у Федерацији Босне и 
Херцеговине према задњем објав-
љеном статистичком податку. 

(2) Чланом уже породице именованог 
лица, државног службеника или на- 
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мјештеника, у смислу става (1) овог 
члана, сматрају се брачни и ванбра-
чни друг, ако живе у заједничком 
домаћинству, дијете (брачно, ван-
брачно, усвојено, пасторче и дијете 
без родитеља узето на издржавање 
до 18 година, односно 26 година 
старости, ако се налази на редовн-
ом школовању и нису у радном 
односу, а дјеца неспособна за рад 
без обзира на старосну доб), роди-
тељи (отац, мајка, очух, маћеха и 
усвојитељи), браћа и сестре без 
родитеља до 18 година, односно 26 
година старости, ако се налазе на 
редовном школовању и немају дру-
гих прихода, већ их корисник нак-
наде стварно издржава или је оба-
веза њиховог издржавања законом 
утврђена, а ако су неспособни за 
рад, без одбзира на старосну доб, 
под условом да с њима живе у заје-
дничком домаћинству и унучад, 
ако немају родитеља и живе у заје-
дничком домаћинству с државним 
службеником или намјештеником. 

(3) Накнада из става (1) овог члана ис-
плаћује се и у случају смрти члана 
уже породице именованог лица, 
државног службеника и намјеште-
ника. 

(4) Уколико у органу државне службе 
истог нивоа власти раде два или 
више чланова породице, трошкови 
сахране из става (1) овог члана се 
исплаћују само једном запосленом 
члану породице. 

(5) Именовано лице, државни службе-
ник и намјештеник има право на 
осигурање од посљедица несретног 
случаја са укљученим ризиком од 
природне смрти, за вријеме траја-
ња радног односа у органима држ-
авне службе. 
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(6) Висина осигурања по овој основи 

одређује се према полици осигура-
ња од посљедица несретног случа-
ја, односно полици осигурања од 
природне смрти. 

(7) Уговор о осигурању са одговарају-
ћим осигуравајућим друштвом зак-
ључује директор Службе за зајед-
ничке послове кантоналних органа 
(у даљем тексту: директор) за све 
државне службенике и намјеште-
нике запослене у Служби, а у скла-
ду са Колективним уговором. 

 
Члан 23. 

(Отпремнина) 
 
(1) Именовано лице, државни службе-

ник и намјештеник има право на 
отпремнину при одласку у пензију 
у висини од пет његових плата ис-
плаћених у претходних пет мјесе-
ци или пет просјечних мјесечних 
плата исплаћених у Федерацији пр-
ема посљедњем објављеном подат-
ку Федералног завода за статисти-
ку ако је то за њега повољније. 

(2) Отпремнина се исплаћује уз испла-
ту задње припадајуће плате. 

 
Члан 24. 

(Накнада у случају прекобројности) 
 
(1) Именовано лице, државни службе-

ник и намјештеник коме престане 
радни однос због прекобројности 
има право на отпремнину у износу 
од најмање 6 мјесечних плата које 
су исплаћене државном службени-
ку и намјештенику у задњих 6 мје-
сеци. 

(2) Разријешено именовано лице,  држа-
вни службеник и намјештеник са 
радним стажом дужим од 6 година  

25. фебруар/вељача 2022. 
 

 
има право на један додатни мјесец 
отпремнине, односно једну мјесеч-
ну плату отпремнине за сваку до-
датну годину радног стажа, а нај-
више до 12 година радног стажа. 
Отпремина за именовано лице, др-
жавне службенике и намјештенике 
који имају више од 12 година рад-
ног стажа једнака је износу од 12 
једномјесечних плата које су испла-
ћене именованом лицу, државном 
службенику и намјештенику у зад-
њих 12 мјесеци. 

(3) У обрачун за утврђивање висине 
отпремнине у обзир се узима плата 
именованог лица, државног служ-
беника и намјештеника коју је им-
ао у одговарајућем временском пе-
риоду прије доношења коначног 
рјешења о престанку радног одно-
са због прекобројности. 

(4) Отпремина се обрачунава и испла-
ћује из средстава Службе у којој је 
именовано лице, државни службе-
ник и намјештеник проглашен пре-
кобројним или, уколико то није мо-
гуће, из средстава органа који је 
преузео надлежности и послове 
Службе. 

(5) Именовано лице, државни службе-
ник и намјештеник, за чијим радом 
је престала потреба у Служби, има 
у року до године дана од дана пре-
станка радног односа првенство у 
поновном примању у радни однос, 
ако се у том времену укаже потре-
ба за обављањем послова чији је 
обим био смањен или су били уки-
нути у складу са стручном спрем-
ом која се тражи. 

(6) Именованом лицу, државном слу-
жбенику и намјештенику не може 
престати радни однос без његове 
кривице уколико му недостаје нај- 
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више пет година до остварења ус-
лова за пензију. 

 
Члан 25. 

(Накнада родитељу дјетета  
са тежим сметњама у развоју) 

 
Родитељу дјетета са тежим сме-

тњама у развоју (теже хендикепираног 
дјетета), који ради половину пуног ра-
дног времена, у случају да се ради о 
самохраном родитељу или да су оба 
родитеља запослена, под условом да 
дијете није смјештено у установу соци-
јално – здравственог збрињавања, на 
основу налаза надлежне здравствене 
установе, припада право на накнаду 
плате до висине пуне плате, док ово 
право на накнаду не буде регулисано 
посебним законом. 
 

Члан 26. 
(Накнада за рад у комисијама) 

 
(1) Чланови комисија које се форми-

рају на основу рјешења Владе Кан-
тона, односно Службе, а чије је ос-
нивање предвиђено законом, имају 
право на накнаду за рад у комиси-
јама, а у складу са Уребом коју до-
носи Влада Кантона. 

(2) Тачан износ, односно висину нак-
наде за рад својим актом утврђује 
Влада Кантона за сваку поједина-
чну комисију. 

 
 
IV– ПРИПРАВНИЦИ И ЛИЦА НА  
        СТРУЧНОМ ОСПОСОБЉАВАЊУ 
 

Члан 27. 
(Висина плате за приправнике) 

 
(1) Плата приправника високе, више и  
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средње стручне спреме у Служби,  
утврђује се у износу и то: 

 

a) за високу школску спрему у 
износу 80% од почетне основне 
плате утврђене за радно мјесто 
стручног сарадника, 

б)  за вишу школску спрему у изно- 
су 80% од почетне основне пла-
те утврђене за радно мјесто са-
мосталног референта, 

ц)  за средњу стручну спрему у из- 
носу 80% од почетне основне 
плате утврђене за радно мјесто 
референта. 

 
(2) Почетна основна плата из става (1) 

овог члана представља само износ 
плате, без дијела плате по основу 
пензијског стажа. 

 
Члан 28. 

(Висина накнаде за лица  
на стручном оспособљавању без 

заснивања радног односа) 
 
(1) Накнада за лица на стручном оспо-

собљавању без заснивања радног 
односа високе, више и средње стру-
чне спреме у Служби утврђује се у 
износу и то: 

 

a) за високу школску спрему у из-
носу 35% од основне плате стру-
чног сарадника, 

б)  за вишу школску спрему у изно- 
су 35% од основне плате само-
сталног референта, 

ц)   за средњу стручну спрему у из-      
       носу 35% од основне плаћере  
       ферента. 

 
(2) Висина накнаде из става (1) овог 

члана одређује се од основне плате 
одговарајуће школске спреме. 
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V - ОБРАЧУН И ИСПЛАТА ПЛАТЕ 
 

Члан 29. 
(Начин обрачуна и исплата плате) 

 
(1) Плата се обрачунава за један мјесец 

унатраг, а исплаћује за претходни 
мјесец у складу са Законом о раду 
и Законом о извршавању Буџета 
Босанско-подрињског кантона Го-
ражде, а од једне до друге исплате 
плате не може проћи више од 30 дана. 

(2) Плата из става (1) овог члана утврђ-
ује се рјешењем које доноси за име-
новано лице премијер Кантона, а 
за државне службенике и намјеш-
тенике директор Службе, те садр-
жи: личне податке именованог ли-
ца, државног службеника и намје-
штеника, радно мјесто на које је по-
стављен, платни разред и све елем-
енте који су узети у обзир за утвр-
ђивање висине плате. 

(3) Подаци о платама именованог ли-
ца, државних службеника и намје-
штеника су јавни. 

(4) Све измјене у висини плате врше се 
рјешењем које доноси за именова-
но лице премијер Кантона, а за држ-
авне службенике и намјештенике 
директор Службе. 

 
 
VI– ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 30. 
(Права која нису регулисана  

овим Правилником) 
 

Права именованог лица, држа-
вних службеника и намјештеника у по-
гледу новчаних накнада и других при-
мања, која нису регулисана овим Пра-
вилником ће се остваривати у складу 
са одредбама закона, подзаконских ака- 
та и Колективног уговора. 

25. фебруар/вељача 2022. 
 
 

Члан 31.  
(Ступање на снагу) 

 
Овај Правилник ступа на снагу 

даном доношења, а накнадно ће да се 
објави у „Службеним новинама Босан-
ско-подрињског кантона Горажде“. 
 
Број:15-11-123-4/22         Д И Р Е К Т О Р 
11.02.2022.године      Алем Омерхоџић,с.р. 
     Г о р а ж д е  
 

143 
 

На основу члана 66. ставови 1. и 
2. Закона о организацији органа упра-
ве у Федерацији Босне и Херцеговине 
(„Службене новине Федерације Босне 
и Херцеговине“, број: 35/05) и члана 
40. Закона о платама и накнадама у  
органима власти Босанско-подрињск-
ог кантона Горажде („Службене нови-
не Босанско-подрињског кантона Гора-
жде“, број: 12/21), директор Дирекције 
робних резерви Босанско-подрињског 
кантона Горажде, уз прибављено ми-
шљење Министарства за правосуђе, 
управу и радне односе, Министарства 
за финансије Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде и мишљење Синдика-
лне организације кантоналних органа 
државне службе Босанско-подринског 
кантона Горажде – Синдикални одбор 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де, д о н о с и: 

 
 

П Р А В И Л Н И К 
О ПЛАТАМА И НАКНАДАМА 

ИМЕНОВАНОГ ЛИЦА, ДРЖАВНИХ 
СЛУЖБЕНИКА И 

НАМЈЕШТЕНИКА ДИРЕКЦИЈЕ 
РОБНИХ РЕЗЕРВИ БОСАНСКО-

ПОДРИЊСКОГ КАНТОНА 
ГОРАЖДЕ 
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I – ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1.  
(Предмет) 

 
Овим се Правилником утврђују 

плате и накнаде именованог лица, 
државних службеника и намјештеника 
у Дирекцији робних резерви Босанско 
-подрињског кантона Горажде (у даљ-
ем тексту: Дирекција), право на увећа-
ње плате, право на накнаду, плате за 
приправнике и накнаде за лица на 
стручном оспособљавању, начин обра-
чуна и исплате плате и ступање на 
снагу. 
 
 
II - ПЛАТЕ  ИМЕНОВАНОГ ЛИЦА,  
       ДРЖАВНИХ СЛУЖБЕНИКА  
       И НАМЈЕШТЕНИКА 
 

Члан 2. 
 (Право на плату) 

 
(1) Именовано лице, државни службе-

ник и намјештеник у органу држа-
вне службе има право на плату која 
одговара радном мјесту на које је 
именовано лице, државни службе-
ник, односно намјештеник постав-
љен. 

(2) Плата именованог лица утврђује се 
рјешењем које доноси премијер Бо-
санско-подрињског кантона Гораж-
де, а плата државног службеника и 
намјештеника утврђује се рјешењ-
ем које доноси директор. 

 
Члан 3. 

(Утврђивање основице  
за обрачун плате) 

 
Основица за обрачун плате име-

нованог лица, државног службеника и  

Број 2 – страна 427 
 
 
намјештеника утврђује се према члану  
6. Закона о платама и накнадама у ор-
ганима власти Босанско-подрињског 
кантона Горажде („Службене новине 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де“, број: 12/21) (у даљем тексту: Закон 
о платама и накнадама). 
 

Члан 4. 
(Основна плата) 

 
(1) Основна плата именованог лица, 

државног службеника и намјеште-
ника утврђује се множењем осно-
вице за плату из члана 3. овог Пра-
вилника и бода за обрачун плате са 
утврђеним коефицијентом платног 
разреда. 

(2) Основна плата именованог лица, 
државних службеника и намјеште-
ника увећава се за 0,6% за сваку за-
почету годину стажа осигурања, а 
највише до 20%. 

(3) Основна плата не може бити мања 
од 50% просјечне нето плате испла-
ћене у Федерацији Босне и Херце-
говине према посљедњем објавље-
ном статистичком податку. 

(4) У случају да множењем утврђене 
основице за обрачун плате и при-
падајућег коефицијента платног ра-
зреда основна плата износи мање 
од 50% просјечне плате из става (3) 
овог члана, именованом лицу, држ-
авном служенику и намјештенику 
ће се исплатити плата у наведеном 
постотку. 

(5) Основна плата обрачунава се и ис-
казује мјесечно за пуно радно ври-
јеме према радном мјесту и одгова-
рајућем платном разреду. 

(6) Уколико именовано лице, државни 
службеник и намјештеник ради са 
непуним радним временом, у скла- 
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ду са посебним законом или друг-
им прописима, основна плата ће се 
одретити сразмјерно времену про-
веденом на раду. 

(7) Пуно радно вријеме именованог ли-
ца, државног службеника и намје-
штеника је 40 сати седмично. 

 
Члан 5. 

(Плата и накнаде директора) 
 
              Дирекцијом робних резерви Бо-
санско-подрињског кантона Горажде 
руководи  директор и исти остварује 
сва права како је предвиђено Законом 
о платама и  накнадама у органима вл-

асти Босанско-подрињског кантона Го-
ражде.  
 

Члан 6. 
(Одређивање плате  

према радном мјесту) 
 

Именовано лице, државни слу-
жбеник и намјештеник у Дирекцији 
има право на плату која одговара рад-
ном мјесту на које је именовано лице, 
државни службеник односно намјеш-
теник постављен у складу са Правил-
ником о унутрашњој организацији и 
систематизацији радних мјеста Дирек-
ције

. 
Члан 7. 

(Платни разреди и коефицијенти  за именована лица) 
 
(1) Радно мјесто именованог лица Дирекције разврстава се у сљедећи платни разред. 
 
Редни 
број Назив радног мјеста Платни 

разред Коефицијент 

1. Руководилац самосталне управе и самосталне 
управне организације II 5.70 

 
(2) Основна плата лица из става (1) овог члана утврђује се према члану 4. овог Пра-

вилника. 
 

Члан 8. 
(Платни разреди и коефицијенти за државне службенике) 

 
(1) Радна мјеста државних службеника Дирекције разврставају се у платне разреде, 

а за сваки платни разред утврђују се коефицијенти за обрачун плате, према 
сљедећим вриједностима: 

 
Редни 
број Назив радног мјеста Платни 

разред Коефицијент 

1. виши стручни сарадник VII 3,90 
2. стручни сарадник VIII 3,70 

 
(2) Основна плата лица из става (1) овог члана утврђује се према члану 4. овог Пра-

вилника. 
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Члан 9. 
(Платни разреди и коефицијенти за намјештенике) 

 
(1) Радна мјеста намјештеника Дирекције разврставају се у платне разреде, а за 

сваки платни разред утврђују се коефицијенти за обрачун плате, према сље-
дећим вриједностима: 

 
Редни 
број Назив радног мјеста Платни 

разред Коефицијент 

1. Виши самостални референт (ВШС) II 3,10 
2. Виши референт (ССС) и ВКВ радник V 2,70 
3. Референт (ССС) и КВ радник (III и IV степена) VI 2,60 

 
(2) Основна плата лица из става (1) овог члана утврђује се према члану 4. овог Пра-

вилника. 
 

Члан 10.  
(Увећање основне плате) 

 
(1) Основна плата именованог лица, 

државног службеника и намјеште-
ника увећат ће се: 

 

а) за прековремени рад 25%, 
б) за рад ноћу 25%, 
ц) за рад у нерадне дане 15%, 
д) за рад у дане празника државн- 
    их празника 40%. 

 
(2) Увећања из става (1) овог члана се 

међусобно не искључују. 
 

Члан 11. 
(Плата именованог лица,  
државног службеника и 

намјештеника) 
 
(1) Плату именованог лица, државног 

службеника и намјештеника чини 
основна плата из члана 4. овог Пра-
вилника и остварена увећања пла-
те из чланова 10. до 11. овог Прави-
лника. 

(2) Премијер, односно директор ће до-
нијети рјешење којим се основна 

плата именованог лица, државног 
службеника и намјештеника увећа-
ва за проценат до 20%, за период у 
коме именовано лице, државни слу-
жбеник и намјештеник, поред пос-
лова свог радног мјеста, привреме-
но обавља и послове другог радног 
мјеста, зависно од обима, врсте и 
периода привременог обављања по-
слова другог радног мјеста. 

 
 
III - НАКНАДЕ 
 

Члан 12. 
(Врсте накнада) 

 
Именовано лице, државни слу-

жбеник и намјештеник има право на 
накнаде утврђене у одредбама члано-
ва од  12. до 25. овог Правилника. 
 

Члан 13. 
(Накнада за исхрану током рада) 

 
(1) Именовано лице, државни службе-

ник и намјештеник има право на 
новчану накнаду за исхрану у току 
рада (топли оброк), у висини од 1%  
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просјечне нето плате исплаћене у 
Федерацији Босне и Херцеговине 
према посљедњем објављеном ста-
тистичком податку. 

(2) Накнада из става (1) овог члана не-
ће се обрачунавати за вријеме одсу-
тности са посла по основу службе-
ног пута, боловања, годишњег одм-
ора, плаћеног или неплаћеног доп-
уста. 

 
Члан 14. 

(Регрес за годишњи одмор) 
 
(1) Именовано лице, државни службе-

ник и намјештеник има право на 
накнаду на име регреса за кориш-
тење годишњег одмора у висини 
50% просјечне нето плате исплаће-
не у Федерацији Босне и Херцего-
вине, по задњем објављеном стати-
стичком податку Федералног заво-
да за статистику. 

(2) Право на регрес из става (1) овог 
члана има свако именовано лице, 
државни службеник и намјеште-
ник који у току текуће календарске 
године има право на годишњи од-
мор. 

 
Члан 15.  

(Накнада за боловање) 
 
(1) Именовано лице, државни службе-

ник и намјештеник има право на 
накнаду плате за вријеме привре-
мене спријечености за рад (болова-
ње) до 42 календарска дана, у ви-
сини његове нето плате исплаћене 
за претходни мјесец. 

(2) Накнада плате за боловање преко 
42 дана из става (1) овог члана ос-
тварује се по пропису Босанско-по-
дрињског кантона Горажде (у даљ- 
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ем тексту: Кантон) којим се уређује 
накнада за боловање, с тим да раз-
лику до пуне плате исплаћује Ди-
рекција. 

 
Члан 16. 

(Накнада за плаћени  
допуст и годишњи одмор) 

 
Именовано лице, државни слу-

жбеник и намјештеник, за вријеме пла-
ћеног допуста и годишњег одмора, 
има право на накнаде у висини своје 
нето плате из претходног мјесеца, у ск-
ладу са колективним уговором и овим 
Правилником. 
 

Члан 17. 
(Накнада за породиљски допуст) 

 
Именовано лице, државни слу-

жбеник и намјештеник, за вријеме по-
родиљског допуста, има право на нак-
наду плате према прописима Кантона 
којим се уређује ова област, према мје-
сту уплате доприноса, с тим да раз-
лику до висине пуне плате уплаћује 
Дирекција. 
 

Члан 18. 
(Накнада за службено путовање) 

 
(1) Именовано лице, државни службе-

ник и намјештеник, имају право на 
накнаду за трошкове службеног пу-
товања на подручју Федерације Бо-
сне и Херцеговине, односно Босне 
и Херцеговине, као и за путовања у 
иностранство, на које се упућује на 
извршење службеног задатка. 

(2) Висина и начин остваривања нак-
наде из става (1) овог члана, утврђу-
је се Уредбом о накнадама трошко-
ва за службена путовања. 
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Члан 19. 
(Накнада за превоз  
на посао и са посла) 

 
(1) Именованом лицу, државном слу-

жбенику и намјештенику, којем 
није организован службени превоз 
на посао и са посла, а чије је мјесто 
становања од мјеста рада удаљено 
најмање два километра, припада 
накнада за трошкове превоза у ви-
сини 50% мјесечне карте градског, 
приградског односно међуградског 
саобраћаја. 

(2) У међуградски саобраћај у смислу 
става (1) овог члана спадају мјеста 
која су удаљена од мјеста рада нај-
више 70 километара, а у којим се 
налази пребивалиште које је уједно 
и мјесто сталног становања држав-
ног службеника и намјештеника. 

 
Члан 20. 

(Накнада за одвојени живот од 
породице и смјештај у мјесту рада) 

 
 Именовано лице, државни слу-
жбеници и намјештеници којима је 
због премјештаја мјесто пребивалишта 
удаљено више од 70 км од сједишта ор-
гана државне службе имају право на 
накнаду трошкова смјештаја у мјесту 
рада, чију ће висину својим актом уре-
дити Влада Кантона. 
 

Члан 21. 
(Накнада за случај повреде на раду, 

тешке болести и инвалидности) 
 

(1) У случају повреде на раду, тешке 
болести или инвалидности имено-
ваног лица, државног службеника 
или намјештеника или члана ње-
гове уже породице, исплаћује се, у  
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години када је настала повреда или 
тешка болест, односно када је успо-
стављена дијагноза за то обољење, 
једнократна новчана помоћ у виси-
ни од једне просјечне нето плате 
исплаћене у Федерацији Босне и 
Херцеговине према задњем објав-
љеном статистичком податку. 

(2) Накнада из става (1) овог члана 
исплаћује се само једном по основу 
исте повреде, исте тешке болести 
или истог инвалидитета. 

(3) Чланом уже породице у смислу ст-
ава (1) овог члана, сматрају се члан-
ови уже породице именованог ли-
ца, државног службеника или нам-
јештеника како је регулисано у чл-
ану 22. ставу (2) овог Правилника. 

(4) Именованом лицу, државном слу-
жбенику односно намјештенику мо-
же се у складу са расположивим сре-
дствима и на основу сагласности 
премијера, односно директора исп-
латити дио или укупни трошкови 
лијечења инвалидности или тешке 
болести у здравственој установи у 
којој је он платио трошкове лијече-
ња. Трошкови лијечења исплаћују 
се на основу фактуре или рачуна 
здравствених установа у којима је 
лијечење обављено. 

(5) Под тешком болешћу из ставова (1) 
и (4) овог члана подразумијевају се 
сљедеће болести: акутна туберку-
лоза, малигна обољења, ендемска 
нефропатија, хируршка интервен-
ција на срцу и мозгу, све врсте де-
генеративних обољења централног 
нервног система, инфаркт (срчани 
и мождани), обољење мишићног 
система, парализа и друге тешке 
болести одређене општим актом 
Федералног министарства здравст-
ва, као и тешке тјелесне повреде.  
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Болест, односно тешка повреда до-
казује се на основу дијагнозе однос-
но потврде издате од надлежне зд-
равствене установе у којој мора би-
ти изричито наведено и када је бо-
лест настала. 

(6) Право на једнократну новчану по-
моћ из става (1) овог члана, по осно-
ву тешке инвалидности, остварује 
се за утврђени степен инвалидно-
сти од најмање 60%. 

(7) Ова накнада одобрава се рјешењем 
које доноси премијер за именована 
лица, односно директор за држа-
вне службенике и намјештенике. 

(8) Уколико у Дирекцији и у неком 
другом органу државне службе 
истог нивоа власти раде два или 
више чланова породице, односно 
остварују право на плату и накнаде 
из Буџета Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде, право на једнокра-
ту новчану помоћ из става (1) овог 
члана остварује један члан уже по-
родице. 

 
Члан 22. 

(Накнада за случај смрти и право 
 на осигурање од посљедица 

несретног случаја) 
 
(1) У случају смрти именованог лица, 

државног службеника, односно на-
мјештеника, његовој породици се 
исплаћују трошкови сахране у ви-
сини од три просјечне нето плате 
исплаћене у Федерацији Босне и 
Херцеговине према задњем објав-
љеном статистичком податку. 

(2) Чланом уже породице именованог 
лица, државног службеника или 
намјештеника, у смислу става (1) ов-
ог члана, сматрају се брачни и ван-
брачни друг, ако живе у заједнич- 
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ком домаћинству, дијете (брачно, 
ванбрачно, усвојено, пасторче и ди-
јете без родитеља, узето на издржа-
вање до 18 година, односно 26 го-
дина старости, ако се налазе на ре-
довном школовању и нису у рад-
ном односу, а дјеца неспособна за 
рад без обзира на старосну доб), 
родитељи (отац, мајка, очух, маће-
ха и усвојитељи), браћа и сестре без 
родитеља до 18 година, односно 26 
година старости, ако се налазе на 
редовном школовању и немају дру-
гих прихода, већ их корисник нак-
наде стварно издржава или је оба-
веза њиховог издржавања законом 
утврђена, а ако су неспособни за 
рад, без одбзира на старосну доб, 
под увјетом да с њима живе у зајед-
ничком домаћинству и унучад, ако 
немају родитеља и живе у заједни-
чком домаћинству с државним сл-
ужбеником или намјештеником. 

(3) Накнада из става (1) овог члана ис-
плаћује се и у случају смрти члана 
уже породице именованог лица,  
државног службеника и намјеште-
ника. 

(4) Уколико у органу државне службе 
истог нивоа власти раде два или 
више чланова породице, трошкови 
сахране из става (1) овог члана се 
исплаћују само једном запосленом 
члану породице. 

(5) Именовано лице, државни службе-
ник и намјештеник има право на 
осигурање од посљедица несретног 
случаја са укљученим ризиком од 
природне смрти, за вријеме траја-
ња радног односа у органима држ-
авне службе. 

(6) Висина осигурања по овој основи 
одређује се према полици осигура-
ња од посљедица несретног случа- 
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ја, односно полици осигурања од 
природне смрти. 

(7) Уговор о осигурању са одговарају-
ћом кућом закључује директор  Ди-
рекције робних резерви Босанско-
подрињског кантона Горажде (у да-
љем тексту: директор) за именова-
но лице, државне службенике и на-
мјештенике запослене у Дирекци-
ји, у складу са Колективним угово-
ром. 

 
Члан 23. 

(Отпремнина) 
 
(1) Именовано лице, државни службе-

ник и намјештеник има право на 
отпремнину при одласку у пензију 
у висини од пет његових плата ис-
плаћених у претходних пет мјесе-
ци или пет просјечних мјесечних 
плата исплаћених у Федерацији 
према посљедњем објављеном по-
датку Федералног завода за стати-
стику, ако је то за њега повољније. 

(2) Отпремнина се исплаћује уз исп-
лату задње припадајуће плате.  

 
Члан 24. 

(Накнада у случају  
прекобројности) 

 
(1) Именовано лице, државни службе-

ник и намјештеник коме престане 
радни однос због прекобројности 
има право на отпремнину у износу 
од најмање 6 мјесечних плата које 
су исплаћене именованом лицу, 
државном службенику и намјеш-
тенику у задњих 6 мјесеци. 

(2) Разријешено именовано лице, држ-
авни службеник и намјештеник са 
радним стажом дужим од 6 година 
има право на један додатни мјесец  
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отпремнине односно једну мјесеч-
ну плату отпремнине за сваку до-
датну годину радног стажа, а нај-
више до 12 година радног стажа. 
Отпремина за именована лица, др-
жавне службенике и намјештенике 
који имају више од 12 година рад-
ног стажа једнака је износу од 12 
једномјесечних плата које су испла-
ћене именованом лицу, државном 
службенику и намјештенику у зад-
њих 12 мјесеци. 

(3) У обрачун за утврђивање висине 
отпремнине у обзир се узима плата 
именованог лица, државног служ-
беника и намјештеника коју је им-
ао у одговарајућем временском пе-
риоду прије доношења коначног 
рјешења о престанку радног одн-
оса због прекобројности. 

(4) Отпремина се обрачунава и испла-
ћује из средстава Дирекције у којој 
је именовано лице, државни служ-
беник и намјештеник проглашен 
прекобројним или уколико то није 
могуће из средстава органа који је 
преузео надлежности и послове Ди-
рекције. 

(5) Именовано лице, државни службе-
ник и намјештеник, за чијим радом 
је престала потреба у Дирекцији, 
има у року до године дана од дана 
престанка радног односа првенст-
во у поновном примању у радни 
однос, ако се у том времену укаже 
потреба за обављање послова, чији 
је обим био смањен или су били 
укинути у складу са стручном сп-
ремом која се тражи. 

(6) Државном службенику и намјеште-
нику не може престати радни одн-
ос без његове кривице уколико му 
недостају највише пет године до ос-
тварења услова за пензију. 
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Члан 25. 
(Накнада родитељу дјетета 

 са тежим сметњама у развоју) 
 

Родитељу дјетета са тежим сме-
тњама у развоју (теже хендикепираног 
дјетета), који ради половину пуног ра-
дног времена, у случају да се ради о са-
мохраном родитељу или да су оба ро-
дитеља запослена, под увјетом да дије-
те није смјештено у установу социјал-
но – здравственог збрињавања, на ос-
нову налаза надлежне здравствене ус-
танове, припада право на накнаду пл-
ате до висине пуне плате, док ово пра-
во на накнаду не буде регулисано пос-
ебним законом. 
 

Члан 26. 
(Накнада за рад у комисијама) 

 
(1) Чланови комисија које се форми-

рају на основу рјешења Владе Кан-
тона односно директора, а чије је 
оснивање предвиђено законом, им-
ају право на накнаду за рад у коми-
сијама у складу са Уребом коју до-
носи Влада Кантона. 

(2) Тачан износ, односно висину нак-
наде за рад, својим актом утврђује 
Влада Кантона за сваку појединач-
ну комисију. 

 
 
IV– ПРИПРАВНИЦИ И ЛИЦА НА 
        СТРУЧНОМ ОСПОСОБЉАВАЊУ 
 

Члан 27. 
(Висина плате за приправнике) 

 
(1) Плата приправника високе, више и 

средње стручне спреме у Дирекци-
ји, утврђује се у износу како слије-
ди: 
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а)  за високу школску спрему у из- 
носу 80% од почетне основне 
плате утврђене за радно мјесто 
стручног сарадника, 

б)  за вишу школску спрему у из- 
носу 80% од почетне основне 
плате утврђене за радно мјесто 
самосталног референта, 

ц)  за средњу стручну спрему у из- 
носу 80% од почетне основне 
плате утврђене за радно мјесто 
референта. 

 
(2) Почетна основна плата из става (1) 

овог члана представља само износ 
плате, без дијела плате по основу 
пензијског стажа. 

 
Члан 28. 

(Висина накнаде за лица  
на стручном оспособљавању без 

заснивања радног односа) 
 
(3) Накнада за лица на стручном оспо-

собљавању без заснивања радног 
односа високе, више и средње стру-
чне спреме у Дирекцији утврђује 
се у износу како слиједи: 

 
а)  за високу школску спрему у из- 

носу 35% од основне плате стру-
чног сарадника, 

б)  за вишу школску спрему у из- 
носу 35% од основне плате са-
мо сталног референта, 

ц)  за средњу стручну спрему у из- 
носу 35% од основне плате ре-
ферента. 

 
(4) Висина накнаде из става (1) овог 

члана одређује се од основне плате 
одговарајуће школске спреме. 
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V - ОБРАЧУН И ИСПЛАТА ПЛАТЕ 
 

Члан 29. 
(Начин обрачуна и исплата плате) 
 
(1) Плата се обрачунава за један мјесец 

унатраг, а исплаћује за претходни 
мјесец у складу са Законом о раду 
и Законом о извршавању Буџета 
Босанско-подрињског кантона Гор-
ажде и од једне до друге исплате 
плате не може проћи више од 30 
дана. 

(2) Плата из става (1) овог члана утвр-
ђује се рјешењем које за именовано 
лице доноси премијер Босанско-по-
дрињског кантона Горажде, за др-
жавне службенике и намјештенике 
доноси  директор, а садржи: личне 
податке именованог лица, државн-
ог службеника и намјештеника, ра-
дно мјесто на које је постављен, пла-
тни разред и све елементе који су 
узети у обзир за утврђивање виси-
не плате. 

(3) Подаци о платама именованог ли-
ца, државних службеника и намје-
штеника су јавни. 

(4) Све измјене у висини плате врше се 
рјешењем које за именовано лице 
доноси премијер Босанско-подри-
њског кантона Горажде, а за држав-
не службенике и намјештенике до-
носи директор. 

 
 
VI– ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 30. 
(Примјена законских  

и подзаконских прописа) 
 

Права државних службеника и 
намјештеника у погледу новчаних на- 
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кнада и других примања која нису ре-
гулисана овим Правилником ће се ос-
тваривати у складу са одредбама зако-
на, подзаконских аката и Колективног 
уговора. 
 

Члан 31. 
(Ступање на снагу) 

 
Овај Правилник ступа на снагу 

даном доношења, а примјењиваће се 
од 01.01.2022. године.     

Правилник ће се накнадно обја-
вити у „Службеним новинама Босан-
ско-подрињског кантона Горажде“. 
                                                                                                                      
Број:14-11-88-4/22         Д И Р Е К Т О Р 
16.02.2022.године Адмир Поздеровић,с.р. 
     Г о р а ж д е 
 

144 
 

На основу члана 66. ставови (1)  
и (2) Закона о организацији органа уп-
раве у Федерацији Босне и Херцегови-
не („Службене новине Федерације Бо-
сне и Херцеговине“, број: 35/05) и чла-
на 40. Закона о платама и накнадама у 
органима власти Босанско-подрињск-
ог кантона Горажде („Службене нови-
не Босанско-подрињског кантона Гор-
ажде“, број:12/21), руководилац Уреда 
премијера и Владе Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде, уз прибављено 
мишљење Министарства за финансије 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де, мишљење Министарства за право-
суђе, управу и радне односе Босанско-
подрињског кантона Горажде и миш-
љење Самосталног синдиката држав-
них службеника и намјештеника у ор-
ганима државне службе, судској влас-
ти и јавним установама у ФБиХ – Син-
дикални одбор Босанско-подрињског 
кантона Горажде, д о н о с  и: 
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П Р А В И Л Н И К  
О ПЛАТАМА И НАКНАДАМА 

ИМЕНОВАНОГ ЛИЦА, ДРЖАВНИХ 
СЛУЖБЕНИКА И 

НАМЈЕШТЕНИКА УРЕДА 
ПРЕМИЈЕРА И ВЛАДЕ БОСАНСКО-

ПОДРИЊСКОГ КАНТОНА 
ГОРАЖДЕ 

 
 
I – ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1. 
(Предмет) 

 
Овим се Правилником утврђују 

плате и накнаде именованог лица, др-
жавних службеника и намјештеника у  
Уреду премијера и Владе Босанско-по-
дрињског кантона Горажде (у даљем 
тексту: Уред), право на увећање плате, 
право на накнаду, плате за приправ-
нике и накнаде за лица на стручном 
оспособљавању, начин обрачуна и ис-
плате плате и ступање на снагу. 
 
 
II - ПЛАТЕ ИМЕНОВАНОГ ЛИЦА,  
       ДРЖАВНИХ СЛУЖБЕНИКА  
       И НАМЈЕШТЕНИКА 
 

Члан 2. 
(Право на плату) 

 
(1) Именовано лице, државни службе-

ник и намјештеник у органу држа-
вне службе има право на плату која 
одговара радном мјесту на које је 
именовано лице, државни службе-
ник односно намјештеник постав-
љен. 

(2) Плата именованог лица утврђује се 
рјешењем које доноси премијер Бо-
санско-подрињског кантона Гораж-
де, за државног службеника и нам- 
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јештеника утврђује се рјешењем ко-
је доноси руководилац. 

 
Члан 3. 

(Утврђивање основице  
за обрачун плате) 

 
Основица за обрачун плате име-

нованог лица, државног службеника и 
намјештеника утврђује се према члану 
6. Закона о платама и накнадама у ор-
ганима власти Босанско-подрињског 
кантона Горажде („Службене новине 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де“, број: 12/21) (у даљем тексту: Закон 
о платама и накнадама). 
 

Члан 4. 
(Основна плата) 

 
(1) Основна плата именованог лица, 

државног службеника и намјеште-
ника утврђује се множењем основ-
ице за плату из члана 3. овог Пра-
вилника и бода за обрачун плате са 
утврђеним коефицијентом платног 
разреда. 

(2) Основна плата именованог лица, 
државних службеника и намјеш-
теника увећава се за 0,6% за сваку 
започету годину стажа осигурања, 
а највише до 20%. 

(3) Основна плата не може бити мања 
од 50% просјечне нето плате исп-
лаћене у Федерацији Босне и Хер-
цеговине према посљедњем објав-
љеном статистичком податку. 

(4) У случају да множењем утврђене 
основице за обрачун плате и при-
падајућег коефицијента платног ра-
зреда основна плата износи мање 
од 50% просјечне плате из става (3) 
овог члана, именованом лицу, држ-
авном служенику и намјештенику  
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ће се исплатити плата у наведеном 
постотку. 

(5) Основна плата обрачунава се и ис-
казује мјесечно за пуно радно ври-
јеме према радном мјесту и одгова-
рајућем платном разреду. 

(6) Уколико именовано лице, државни  
службеник и намјештеник ради са 
непуним радним временом, у скла-
ду са посебним законом или дру-
гим прописима, основна плата ће 
се одредити сразмјерно времену 
проведеном на раду. 

(7) Пуно радно вријеме именованог 
лица, државног службеника и нам-
јештеника је 40 сати седмично. 

 
Члан 5. 

(Плата и накнаде руководиоца) 
 

Уредом премијера и Владе Бо-
санско-подрињског кантона Горажде 
руководи секретар Владе и исти оства-
рује сва права како је предвиђено За-

коном о платама и накнадама у органи-
ма власти Босанско-подрињског кан-
тона Горажде.  
 

Члан 6. 
(Одређивање плате  

према радном мјесту) 
 

Именовано лице, државни слу-
жбеник  и намјештеник у Уреду има 
право на плату која одговара радном 
мјесту на које је именовано лице, држа-
вни службеник, односно намјештеник 
постављен у складу са Правилником о 
унутрашњој организацији и система-
тизацији радних мјеста Уреда. 
 

Члан 7. 
(Платни разреди и коефицијенти  

за именована лица) 
 
(1) Радно мјесто именованог лица Уре-

да разврстава се у сљедећи  платни 
разред. 

 
Платни разред Радно мјесто Коефицијент 

 

I 
 

 

Секретар Владе 
 

 

6.20 
 

 
(2) Основна плата лица из става (1) овог члана утврђује се према члану 4. овог Пра-

вилника. 
 

Члан 8. 
(Платни разреди и коефицијенти за државне службенике) 

 
(1) Радна мјеста државних службеника  Уреда разврставају се у платне разреде, а за 

сваки платни разред утврђују се коефицијенти за обрачун плате, према сље-
дећим вриједностима: 

 
Редни 
број Назив радног мјеста Платни 

разред Коефицијент 

1. шеф унутрашње организационе јединице IV 4,50 
2. стручни савјетник VI 4,10 
3. виши стручни сарадник VII 3,90 
4. стручни сарадник VIII 3,70 
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(2) Основна плата лица из става (1) овог члана утврђује се према члану 4. овог 

Правилника. 
 

Члан 9. 
(Платни разреди и коефицијенти за намјештенике) 

 
(1) Радна мјеста намјештеника Уреда разврставају се у платне разреде, а за сваки 

платни разред утврђују се коефицијенти за обрачун плате, према сљедећим 
вриједностима: 

 
Редни 
број Назив радног мјеста Платни 

разред Коефицијент 

1. Шеф унутрашње организационе јединице (ВШС) I 3,20 
2. Виши самостални референт (ВШС) II 3,10 
3. Самостални референт (ВШС) III 3,00 
4. Шеф унутрашње организационе јединице (ССС) IV 2,80 
5. Виши референт (ССС) и ВКВ радник V 2,70 
6. Референт (ССС) и КВ радник (III и IV степена) VI 2,60 

 
(2) Основна плата лица из става (1) ов-

ог члана утврђује се према члану 4. 
овог Правилника. 

 
Члан 10. 

(Увећање основне плате) 
 
(1) Основна плата именованог лица, 

државног службеника и намјеште-
ника ће се увећати: 

 

а)  за прековремени рад 25%, 
б)  за рад ноћу 25%, 
ц)  за рад у нерадне дане 15%, 
д)   за рад у дане празника држав- 
       них празника 40%. 

 
(2) Увећања из става (1) овог члана се 

међусобно не искључују. 
 

Члан 11. 
(Плата именованог лица, државног 

службеника и намјештеника) 
 
(1) Плату именованог лица, државног 

службеника и намјештеника чини 
основна плата из члана 4. овог Пра-

вилника и остварена увећања пла-
те из чланова од 10. до 11. овог Пра-
вилника. 

(2) Премијер ће за именовано лице, а 
руководилац Уреда за државне слу-
жбенике и намјештенике донијети 
рјешење којим се основна плата 
именованог лица, државног служ-
беника и намјештеника увећава за 
проценат до 20%, за период у коме 
именовано лице, државни службе-
ник и намјештеник, поред послова 
свог радног мјеста, привремено об-
авља и послове другог радног мје-
ста, зависно од обима, врсте и пе-
риода привремено обављања пос-
лова другог радног мјеста. 

 
 
III - НАКНАДЕ 
 

Члан 12. 
(Врсте накнада) 

 
Именовано лице, државни слу- 

жбеник и намјештеник има право на  
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накнаде утврђене у одредбама члано-
ва од  12. до 26. овог Правилника. 
 

Члан 13. 
(Накнада за исхрану током рада) 

 
(1) Именовано лице, државни службе-

ник и намјештеник има право на 
новчану накнада за исхрану у току 
рада (топли оброк), у висини од 1% 
просјечне нето плате исплаћене у 
Федерацији Босне и Херцеговине 
према посљедњем објављеном ста-
тистичком податку. 

(2) Накнада из става (1) овог члана не-
ће се обрачунавати за вријеме од-
сутности са посла по основу служ-
беног пута, боловања, годишњег 
одмора, плаћеног или неплаћеног 
допуста. 

 
Члан 14. 

(Регрес за годишњи одмор) 
 
(1) Именовано лице, државни службе-

ник и намјештеник има право на 
накнаду на име регреса за кориш-
тење годишњег одмора у висини 
50% просјечне нето плате исплаће-
не у Федерацији Босне и Херцего-
вине, по задњем објављеном стати-
стичком податку Федералног заво-
да за статистику. 

(2) Право на регрес из става (1) овог чла-
на има свако именовано лице, држа-
вни службеник и намјештеник који 
у току текуће календарске године 
има право на годишњи одмор. 

 
Члан 15. 

(Накнада за боловање) 
 
(1) Именовано лице, државни службе-

ник и намјештеник има право на  
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накнаду плате за вријеме привре-
мене спријечености за рад (боло-
вање) до 42 календарска дана, у ви-
сини његове нето плате исплаћене 
за претходни мјесец. 

(2) Накнада плате за боловање преко 
42 дана из става (1) овог члана ост-
варује се по пропису Босанско-по-
дрињског кантона Горажде (у даљ-
ем тексту: Кантон) којим се уређује 
накнада за боловање, с тим да ра-
злику до пуне плате исплаћује Уред. 

 
Члан 16. 

(Накнада за плаћени допуст  
и годишњи одмор) 

 
Именовано лице, државни слу-

жбеник и намјештеник, за вријеме пла-
ћеног допуста и годишњег одмора, има 
право на накнаде у висини своје нето 
плате из претходног мјесеца, у складу 
са колективним уговором и овим Пра-
вилником. 
 

Члан 17. 
(Накнада за породиљски допуст) 

 
Именовано лице, државни слу-

жбеник и намјештеник, за вријеме по-
родиљског допуста, има право на на-
кнаду плате према прописима Канто-
на којим се уређује ова област, према 
мјесту уплате доприноса, с тим да раз-
лику до висине пуне плате уплаћује 
Уред. 
 

Члан 18. 
(Накнада за службено путовање) 

 
(1) Именовано лице, државни службе-

ник и намјештеник, имају право на 
накнаду за трошкове службеног 
путовања на подручју Федерације  
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Босне и Херцеговине, односно Бос-
не и Херцеговине, као и за путова-
ња у иностранство, на које се упу-
ћује на извршење службеног зада-
тка. 

(2) Висина и начин остваривања нак-
наде из става (1) овог члана, утврђ-
ује Уредбом о накнадама трошкова 
за службена путовања. 

 
Члан 19. 

(Накнада на превоз 
 на посао и са посла) 

 
(1) Именованом лицу, државном слу-

жбенику и намјештенику, којем ни-
је организован службени превоз на 
посао и са посла, а чије је мјесто ст-
ановања од мјеста рада удаљено нај-
мање два километра, припада на-
кнада за трошкове превоза у виси-
ни 50% мјесечне карте градског, 
приградског односно међуградског 
саобраћаја. 

(2) У међуградски саобраћај у смислу 
става (1) овог члана спадају мјеста 
која су удаљена од мјеста рада нај-
више 70 километара, а у којим се 
налази пребивалиште које је уједно 
и мјесто сталног становања држав-
ног службеника и намјештеника. 

 
Члан 20. 

(Накнада за одвојени живот од 
породице и смјештај у мјесту рада) 

 
 Именовано лице, државни слу-
жбеници и намјештеници којима је зб-
ог премјештаја мјесто пребивалишта 
удаљено више од 70 км од сједишта ор-
гана државне службе имају право на 
накнаду трошкова смјештаја у мјесту 
рада, чију ће висину својим актом уре-
дити Влада Кантона. 
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Члан 21. 

(Накнада за случај повреде на раду, 
тешке болести и инвалидности) 

 
(1) У случају повреде на раду, тешке 

болести или инвалидности имено-
ваног лица, државног службеника 
или намјештеника или члана ње-
гове уже породице, исплаћује се у 
години када је настала повреда или 
тешка болест односно када је успо-
стављена дијагноза за то обољење 
једнократна новчана помоћ у ви-
сини од једне просјечне нето плате 
исплаћене у Федерацији Босне и 
Херцеговине према задњем објав-
љеном статистичком податку. 

(2) Накнада из става (1) овог члана ис-
плаћује се само једном по основу 
исте повреде, исте тешке болести 
или истог инвалидитета. 

(3) Чланом уже породице у смислу ст-
ава (1) овог члана, сматрају се чла-
нови уже породице државног слу-
жбеника или намјештеника, како је 
регулисано у члану 23. став (2) овог 
Правилника. 

(4) Именованом лицу, државном слу-
жбенику односно намјештенику 
може се у складу са расположивим 
средствима и на основу сагласнос-
ти премијера Босанско-подрињског 
кантона Горажде и директора исп-
латити дио или укупни трошкови 
лијечења инвалидности или тешке 
болести у здравственој установи у 
којој је он платио трошкове лијече-
ња. Трошкови лијечења исплаћују 
се на основу фактуре или рачуна 
здравствених установа у којима је 
лијечење обављено. 

(5) Под тешком болешћу из ставова (1) 
и (4) овог члана подразумијевају се 
сљедеће болести: акутна туберку- 
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лоза, малигна обољења, ендемска 
нефропатија, хируршка интервен-
ција на срцу и мозгу, све врсте де-
генеративних обољења централног 
нервног система, инфаркт (срчани 
и мождани), обољење мишићног 
система, парализа и друге тешке 
болести одређене општим актом 
Федералног министарства здрав-
ства, као и тешке тјелесне повреде. 
Болест, односно тешка повреда до-
казује се на основу дијагнозе одно-
сно потврде издате од надлежне 
здравствене установе у којој мора 
бити изричито наведено и када је 
болест настала. 

(6) Право на једнократну новчану по-
моћ из става (1) овог члана, по ос-
нову тешке инвалидности, оствару-
је се за утврђени степен инвалид-
ности од најмање 60%. 

(7) Ова накнада одобрава се рјешењем 
које за именовано лице доноси пре-
мијер Босанско-подрињског канто-
на Горажде, за државне службени-
ке и намјештенике  доноси руково-
дилац. 

(8) Уколико у  служби и у неком друг-
ом органу државне службе истог 
нивоа власти раде два или више 
чланова породице, односно оства-
рују право на плату и накнаде из 
Буџета Босанско-подрињског кант-
она Горажде, право на једнократну 
новчану помоћ из става (1) овог чл-
ана остварује један члан уже поро-
дице. 

 
Члан 22. 

(Накнада за случај смрти и право  
на осигурање од посљедица 

несретног случаја) 
 
(1) У случају смрти именованог лица, 

државног службеника, односно на- 
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мјештеника, његовој породици се 
исплаћују трошкови сахране у ви-
сини од три просјечне нето плате 
исплаћене у Федерацији Босне и 
Херцеговине према задњем објав-
љеном статистичком податку. 

(2) Чланом уже породице именованог 
лица, државног службеника или 
намјештеника, у смислу става (1) 
овог члана, сматрају се брачни и 
ванбрачни друг, ако живе у заје-
дничком домаћинству, дијете (бра-
чно, ванбрачно, усвојено, пасторче 
и дијете без родитеља узето на из-
државање до 18 година, односно 26 
година старости, ако се налазе на 
редовном школовању и нису у ра-
дном односу, а дјеца неспособна за 
рад без обзира на старосну доб), 
родитељи (отац, мајка, очух, маће-
ха и усвојитељи), браћа и сестре без 
родитеља до 18 година, односно 26 
година старости, ако се налазе на 
редовном школовању и немају др-
угих прихода, већ их корисник на-
кнаде стварно издржава или је оба-
веза њиховог издржавања законом 
утврђена, а ако су неспособни за 
рад, без одбзира на старосну доб, 
под увјетом да с њима живе у заје-
дничком домаћинству и унучад, 
ако немају родитеља и живе у заје-
дничком домаћинству с државним 
службеником или намјештеником. 

(3) Накнада из става (1) овог члана ис-
плаћује се и у случају смрти члана 
уже породице именованог лица, 
државног службеника и намјеште-
ника. 

(4) Уколико у органу државне службе 
истог нивоа власти раде два или 
више чланова породице, трошкови 
сахране из става (1) овог члана се 
исплаћују само једном запосленом  
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члану породице. 

(5) Именовано лице, државни службе-
ник и намјештеник има право на 
осигурање од посљедица несретног 
случаја са укљученим ризиком од 
природне смрти, за вријеме траја-
ња радног односа у органима држ-
авне службе. 

(6) Висина осигурања по овој основи 
одређује се према полици осигура-
ња од посљедица несретног случа-
ја, односно полици осигурања од 
природне смрти. 

(7) Уговор о осигурању са одговарају-
ћом кућом закључује пуководилац 
Уреда премијера и Владе Босанско-
подрињског кантона Горажде (у 
даљем тексту: руководилац) за сва 
именована лица, државне службе-
нике и намјештенике запослене у 
Уреду, у складу са Колективним 
уговором. 

 
Члан 23. 

(Отпремнина) 
 
(1) Именовано лице, државни службе-

ник и намјештеник има право на 
отпремнину при одласку у пензију 
у висини од пет његових плата ис-
плаћених у претходних пет мјесе-
ци или пет просјечних мјесечних 
плата исплаћених у Федерацији 
према посљедњем објављеном по-
датку Федералног завода за статис-
тику, ако је то за њега повољније. 

(2) Отпремнина се исплаћује уз успла-
ту задње припадајуће плате. 

 
Члан 24. 

(Накнада у случају прекобројности) 
 
(1) Именовано лице, државни службе-

ник и намјештеник коме престане  
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радни однос због прекобројности, 
има право на отпремнину у износу 
од најмање 6 мјесечних плата које 
су исплаћене именованом лицу, 
државном службенику и намјеш-
тенику у задњих 6 мјесеци. 

(2) Разријешено именовано лице, држа-
вни службеник и намјештеник са 
радним стажом дужим од 6 година 
има право на један додатни мјесец 
отпремнине, односно једну мјесе-
чну плату отпремнине за сваку до-
датну годину радног стажа, а нај-
више до 12 година радног стажа. 
Отпремина за државне службенике 
и намјештенике који имају више од 
12 година радног стажа једнака је 
износу од 12 једномјесечних плата 
које су исплаћене државном служ-
бенику и намјештенику у задњих 
12 мјесеци. 

(3) У обрачун за утврђивање висине 
отпремнине у обзир се узима плата 
именованог лица, државног служ-
беника и намјештеника коју је им-
ао у одговарајућем временском пе-
риоду прије доношења коначног 
рјешења о престанку радног одно-
са због прекобројности. 

(4) Отпремина се обрачунава и испла-
ћује из средстава Уреда у којем је 
именовано лице, државни службе-
ник и намјештеник проглашен пре-
кобројним или, уколико то није 
могуће, из средстава органа који је 
преузео надлежности и послове Уре-
да. 

(5) Именовано лице, државни службе-
ник и намјештеник, за чијим радом 
је престала потреба у Уреду, има у 
року до године дана од дана прес-
танка радног односа првенство у 
поновном примању у радни однос, 
ако се у том времену укаже потре- 
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ба за обављање послова чији је об-
им био смањен или су били укину-
ти у складу са стручном спремом 
која се тражи. 

(6) Државном службенику и намјеште-
нику не може престати радни од-
нос без његове кривице уколико му 
недостаје највише пет година до ос-
тварења услова за пензију. 

 
Члан 25. 

(Накнада родитељу дјетета  
са тежим сметњама у развоју) 

 
Родитељу дјетета са тежим сме-

тњама у развоју (теже хендикепираног 
дјетета), који ради половину пуног 
радног времена, у случају да се ради о 
самохраном родитељу или да су оба 
родитеља запослена, под увјетом да 
дијете није смјештено у установу соци-
јално – здравственог збрињавања, на 
основу налаза надлежне здравствене 
установе, припада право на накнаду 
плате до висине пуне плате, док ово 
право на накнаду не буде регулисано 
посебним законом. 
 

Члан 26. 
(Накнада за рад у комисијама) 

 
(1) Чланови комисија које се форми-

рају на основу рјешења Владе Ка-
нтона односно министра, а чије је 
оснивање предвиђено законом, им-
ају право на накнаду за рад у коми-
сијама у складу са Уребом коју до-
носи Влада Кантона. 

(2) Тачан износ односно висину нак-
наде за рад својим актом утврђује 
Влада Кантона за сваку појединач-
ну комисију. 
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IV - ПРИПРАВНИЦИ И ЛИЦА НА  
        СТРУЧНОМ ОСПОСОБЉАВАЊУ 
 

Члан 27. 
(Висина плате за приправнике) 

 
(1) Плата приправника високе, више и 

средње стручне спреме у Уреду 
утврђује се у износу како слиједи: 

 

а)   за високу школску спрему у из-    
носу 80% од почетне основне 
плате утврђене за радно мјесто 
стручног сарадника, 

б)   за вишу школску спрему у из- 
носу 80% од почетне основне 
плате утврђене за радно мјесто 
самосталног референта, 

ц)   за средњу стручну спрему у из- 
носу 80% од почетне основне 
плате утврђене за радно мјесто 
референта. 

 
(2) Почетна основна плата из става (1) 

овог члана представља само износ 
плате, без дијела плате по основу 
пензијског стажа. 

 
Члан 28. 

(Висина накнаде за лица  
на стручном оспособљавању без 

заснивања радног односа) 
 
(1) Накнада за лица на стручном ос-

пособљавању без заснивања радног 
односа високе, више и средње стру-
чне спреме у Уреду утврђује се у из-
носу и то: 
 

а)   за високу школску спрему у из- 
носу 35% од основне плате стру-
чног сарадника, 

б)   за вишу школску спрему у из- 
носу 35% од основне плате само- 
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 сталног референта, 

ц)   за средњу стручну спрему у из- 
носу 35% од основне плате ре-
ферента. 

 
(2) Висина накнаде из става (1) овог 

члана одређује се од основне плате 
одговарајуће школске спреме. 

 
 
V - ОБРАЧУН И ИСПЛАТА ПЛАТЕ 
 

Члан 29. 
(Начин обрачуна и исплата плате) 

 
(1) Плата се обрачунава за један мјесец 

унатраг, а исплаћује за претходни 
мјесец у складу са Законом о раду 
и Законом о извршавању Буџета 
Босанско-подрињског кантона Го-
ражде  и од једне до друге исплате 
плате не може проћи више од 30 
дана. 

(2) Плата из става (1) овог члана утврђу-
је се рјешењем које за именовано 
лице доноси премијер Босанско-по-
дрињског кантона Горажде, а за 
државне службенике и намјеште-
нике доноси га руководилац, а сад-
ржи: личне податке државног слу-
жбеника и намјештеника, радно мј-
есто на које је постављен, платни 
разред и све елементе који су узети 
у обзир за утврђивање висине пла-
те. 

(3) Подаци о платама именованог ли-
ца, државних службеника и намје-
штеника су јавни. 

(4) Све измјене у висини плате врше се 
рјешењем којег доноси за именова-
но лице премијер Босанско-подри-
њског кантона Горажде, а за држа-
вне службенике и намјештенике ру-
ководилац. 
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VI - ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 30. 
(Права која нису регилисана овим 

Правилником) 
 

Права државних службеника и 
намјештеника у погледу новчаних на-
кнада и других примања која нису ре-
гулисана овим Правилником оствари-
ваће се у складу са одредбама закона, 
подзаконских аката и Колективног уг-
овора. 
 

Члан 31. 
(Ступање на снагу) 

 
Овај Правилник ступа на снагу 

даном доношења, а накнаду ће да се 
објави у „Службеним новинама Боса-
нско-подрињског кантона Горажде”. 
 
Број:02/I-11-21-4/22        РУКОВОДИЛАЦ  
22.02.2022.године                   У Р Е Д А 
     Г о р а ж д е               Емир Сијерчић,с.р. 
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Министарство за правосуђе, уп-
раву и радне односе Босанско–подри-
њског кантона Горажде, рјешавајући 
по захтјеву УДРУЖЕЊА ЖЕНСКИ РУ-
КОМЕТНИ КЛУБ „ГОРАЖДЕ“, на осно-
ву члана 33. Закона о удружењима и 
фондацијама („Службене новине Фе-
дерације БиХ”, број: 45/02),  д о н о с и: 
 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
 
1. У Регистар удружења Министар-

ства за правосуђе, управу и радне 
односе Босанско–подрињског кан-
тона Горажде под регистарским 
бројем Р-I-28/1997 у прву књигу Ре-
гистра уписано је УДРУЖЕЊЕ ЖЕ- 



25. фебруар/вељача 2022. 
 

 
НСКИ РУКОМЕТНИ КЛУБ „ГО-
РАЖДЕ“. 

 
2. Уписује се у Регистар удружења, 

који се води код Министарства за 
правосуђе, управу и радне односе 
Босанско-подрињског кантона Го-
ражде, промјена сједишта Удруже-
ња, тако што се сједиште Удруже-
ња у улици Заима Имамовића бр. 
44 мијења и ново сједиште Удру-
жења је у улици Заима Имамовића  
бр. 42а.  

 
3. Уписује се у Регистар удружења, 

који се води код Министарства за 
правосуђе, управу и радне односе 
Босанско-подрињског кантона Гор-
ажде, промјена чланова Скупшти-
не Удружења, тако што се досада-
шњи чланови Скупштине Удруже-
ња разрјешавају дужности на осно-
ву Одлуке Скупштине Удружења, 
број: 01-228/21 од 26.12.2021. годди-
не, а именују се нови чланови  Ску-
пштине Удружења на основу Од-
луке Скупштине Удружења број: 
01-232/21 од 26.12.2021. године.  

 
4. Уписује се у Регистар Удружења, 

који се води код Министарства за 
правосуђе, управу и радне односе 
Босанско-подрињског кантона Гор-
ажде, промјена Статута Удруже-
ња, јер су на сједници Скупштине 
Удружења одржаној дана 26.12.2021. 
године, донесене сљедеће измјене и 
допуне Статута Удружења Женски 
рукометни клуб „Горажде“: 

 
• У члану 5. Статута у ставу (5) 

ријечи: “Заима Имамовића бр-
ој 44. Општина Горажде“, зам-
јењују се ријечима: “Улица За- 
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има Имамовића бр. 42.а Гора-
жде“. 

• У члану 11. Статута иза пете 
алинеје, додају се шеста и сед-
ма алинеја које гласе: 
- Подизање нивоа свијести 

јавности о здравом начину 
живота кроз спортске ак-
тивности; 

- Подизање свијести јавнос-
ти о штетности свих обли-
ка овисности, укључујући 
очување психофизичког 
здравља и смањење инци-
денције болести овисности 
и ризичног понашања. 

• Члан 27. Статута се мијења и 
гласи: “Скупштину чини 13 
(тринаест) делегата који се би-
рају из реда чланова клуба“. 

• У члану 43. Статута у тачки 14. 
иза дванаесте алинеје додају 
се тринаеста и четрнаеста али-
неја које гласе: 
- Борба против ширења ови-

сности и злоупотебе опојн-
их средстава, дроге, алкохо-
ла и других супстанци; 

- Израда и провођење проје-
ката друштвене реинтегра-
ције и превенције овиснос-
ти (дрога, алкохол, коцка, 
интернет) и превенције и 
заштите менталног здрав-
ља. 

 
Ове измјене и допуне Статута чине са-
ставни су дио Статута Удружења Жен-
ски рукометни клуб „Горажде“, број: 
02/12 од 16.01.2012. године. 
 
5.  Упис промјена  из тачки 2, 3. и 4.   

диспозитива овог Рјешења извршен 
је дана 20.01.2022. године. 
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О б р а з л о ж е њ е 
  

УДРУЖЕЊЕ ЖЕНСКИ РУКО-
МЕТНИ КЛУБ „ГОРАЖДЕ” уписано  
је у Регистар удружења, који се води 
код Министарства за правосуђе, упра-
ву и радне односе Босанско-подрињск-
ог кантона Горажде, дана 26.11.1997.го-
дине, под регистарским бројем Р-I-28 
/1997  у  прву књигу Регистра. 

Захтјевом број:УП-1:05-04-167/21  
од 29.12.2021.године, обратило се  УДРУ-
ЖЕЊЕ ЖЕНСКИ РУКОМЕТНИ КЛУБ 
„ГОРАЖДЕ” за упис у Регистар сљеде-
ћих промјена: сједишта Удружења, чла-
нова Скупштине Удружења и Статута. 

Уз захтјев је приложена Одлука 
број: 01-228/21 од 26.12.2021. године, о 
разрјешењу дужности чланова Скуп-
штине Удружења, Одлука број: 01-232 
/21 од 26.12.2021. године, о именовању 
нових чланова Скупштине Удружења, 
Одлука број:01-239/21 од 26.12.2021. го-
дине, о измјени и допуни Статута 
Удружења и Записник број: 01-238/21 
од 26.12.2021. године, са ванредне сјед-
нице Скупштине Удружења. 
  У поступку разматрања захтјева 
и приложених доказа, Министарство 
за правосуђе, управу и радне односе 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де је оцијенило да су испуњени услови 
за упис у Регистар промјена, стога је, 
на основу члана 33. Закона о удруже-
њима и фондацијама („Службене но-
вине ФБиХ”, број: 45/02), одлучено као 
у диспозитиву овог Рјешења. 
 

Административна такса у изно-
су од 2,00 КМ и 15,00 КМ  уплаћена је 
по Тарифном броју 1. и 83. Закона о 
административним таксама („Службе-
не новине Босанско–подрињског кан-
тона Горажде“, број:12/13 и 12/15) и  

25. фебруар/вељача 2022. 
 

 
доказ о њеној уплати налази се у спису 
предмета. 

Накнада за упис промјена Удру-
жења у Регистар удружења у износу 
од 100,00 КМ уплаћена је на одговара-
јући рачун у складу са Рјешењем број: 
05-14-120/14 од 12.03.2014. године и до-
каз о уплати налази се у спису предме-
та. 
 

Ово је Решење коначно у уп-
равном поступку и против истог се  
не може изјавити жалба, али се може 
покренути управни спор тужбом код 
Кантоналног суда у Горажду у року 
од 30 дана од дана достављања Рјеше-
ња. Тужба се подноси у два истовјет-
на примјерка и уз исту се прилаже 
ово Рјешење у оригиналу или препи-
су. 
 
Број:УП-1:05-04-167/21  ПО ОВЛАШТЕЊУ 
20.01.2022.године             М И Н И С Т Р А 
      Г о р а ж д е              Алма Шабанија,с.р 
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Министарство за правосуђе, уп-
раву и радне односе Босанско–подри-
њског кантона Горажде, рјешавајући 
по захтјеву УДРУЖЕЊА НОГОМЕТ-
НИ КЛУБ „ГРАДАЦ“, на основу чла-
на 33. Закона о удружењима и фонда-
цијама („Службене новине Федерације 
БиХ”, број: 45/02),  д о н о с и: 
 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
 
1. У Регистар удружења Министар-

ства за правосуђе, управу и радне 
односе Босанско–подрињског кан-
тона Горажде под регистарским 
бројем Р-I-16/1997, у прву књигу 
Регистра уписано је  УДРУЖЕЊЕ 
НОГОМЕТНИ КЛУБ „ГРАДАЦ“. 



25. фебруар/вељача 2022. 
 
 
2. Уписује се у Регистар удружења, 

који се води код Министарства за 
правосуђе, управу и радне односе 
Босанско-подрињског кантона Го-
ражде, промјена лица овлаштених 
за заступање и представљање Уд-
ружења, тако што: Куртовић Ке-
риму - предсједнику Управног 
одбора Удружења и Салихић Ес-
миру – ппотпредсједнику Упра-
вног одбора Удружења, престаје 
овлаштење за заступање и пред-
стављање Удружења, а нова лица 
овлаштена за заступање и пред-
стављање Удружења су: Ходо Нед-
им – предсједник Управног од-
бора Удружења и Куртовић Ке-
рим – ппотпредсједник  Управног 
одбора Удружења. 

 
3. Уписује се у Регистар удружења, 

који се води код Министарства за 
правосуђе, управу и радне односе 
Босанско-подрињског кантона Го-
ражде, промјена ппотпредсједни-
ка Скупштине Удружења, тако 
што се Џебо Нермин – ппотпред-
сједник Скупштине Удружења 
разрјешава дужности, а ново ли-
це именовано за ппотпредсједни-
ка Скупштине Удружења је Сал-
ихић Есмир. Ходо Несиб и даље 
остаје предсједник Скупштине 
Удружења. 

 
4. Уписује се у Регистар удружења, 

који се води код Министарства за 
правосуђе, управу и радне односе 
Босанско-подрињског кантона Гор-
ажде, промјена чланова Управног 
одбора Удружења, тако што се до-
садашњи чланови Управног одбо-
ра Удружења разрјешавају дужно-
сти на основу Одлуке Скупштине 
Удружења број:02-2/21 од 25.12.2021.  
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године, а именују се нови чла-нови 
Управног одбора Удружења на ос-
нову Одлуке Скупштине Удруже-
ња, број:02-5/21 од 25.12.2021.год.  

 
5. Уписује се у Регистар удружења, 

који се води код Министарства за 
правосуђе, управу и радне односе 
Босанско-подрињског кантона Го-
ражде, промјена чланова Скупшти-
не Удружења, тако што се досада-
шњи чланови Скупштине Удруже-
ња разрјешавају дужности на осно-
ву Одлуке Скупштине Удружења, 
број: 02-1/21 од 25.12.2021. године, 
а именују се нови чланови Скуп-
штине Удружења на основу Одлу-
ке Скупштине Удружења број: 02-
4/21 од 25.12.2021. године.  

 
6. Уписује се у Регистар удружења, 

који се води код Министарства за 
правосуђе, управу и радне односе 
Босанско-подрињског кантона Го-
ражде, промјена чланова Надзор-
ног одбора Удружења, тако што се 
досадашњи чланови Надзорног од-
бора Удружења разрјешавају дуж-
ности на основу Одлуке Скупшти-
не Удружења, број:02-3/21 од 25.12. 
2021. године, а именују се нови чла-
нови Надзорног одбора Удружења 
на основу Одлуке Скупштине Удру-
жења, број:02-6/21 од 25.12.2021.г. 

 
7. Упис промјена  из тачки 2, 3, 4, 5. и 

6. диспозитива овог Рјешења извршен 
је дана  21.01.2022. године. 

 
О б р а з л о ж е њ е 

 
УДРУЖЕЊЕ НОГОМЕТНИ КЛУБ 

„ГРАДАЦ” уписано је у Регистар удру-
жења, који се води код Министарства  
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за правосуђе, управу и радне односе  
Босанско-подрињског кантона  Гораж-
де, дана  06.08.1997. године, под реги-
старским бројем Р-I-16/1997 у прву књи-
гу Регистра. 

Захтјевом број: УП-1:05-04-1/22  
од 04.01.2022.године, обратило се  УДРУ-
ЖЕЊЕ НОГОМЕТНИ КЛУБ „ГРАДАЦ” 
за упис у Регистар сљедећих промјена: 
лица овлаштених за заступање и пр-
едстављање Удружења, чланова Упра-
вног одбора Удружења, чланова Скуп-
штине Удружења, потпредсједника 
Скупштине Удружења и чланова Над-
зорног одбора Удружења.   

Уз захтјев је приложена Одлука 
број:02-2/21 од 25.12.2021.године, о раз-
рјешењу Управног одбора Удружења, 
Одлука број:02-5/21 од 25.12.2021.годи-
не, о избору Управног одбора Удруже-
ња, Одлука број: 02-1/21 од 25.12.2021. 
године, о разрјешењу Скупштине Удру-
жења, Одлука број: 02-4/21 од 25.12. 
2021.године, о избору Скупштине Удру-
жења, Одлука број: 02-3/21 од 25.12. 
2021.године, о разрјешењу чланова На-
дзорног одбора Удружења, Одлука бр-
ој: 02-6/21 од 25.12.2021. године, о избо-
ру чланова Надзорног одбора Удруже-
ња и Записник број:02/21 од 25.12.2021. 
године, са извјештајно – изборне Скуп-
штине Удружења.  
  У поступку разматрања захтјева 
и приложених доказа, Министарство 
за правосуђе, управу и радне односе 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де је оцијенило да су испуњени услови 
за упис у Регистар промјена, стога је, 
на основу члана 33. Закона о удруже-
њима и фондацијама („Службене но-
вине ФБиХ”, број: 45/02), одлучено као 
у диспозитиву овог Рјешења. 
 

Административна такса у изно- 

25. фебруар/вељача 2022. 
 

 
су од 2,00 КМ и 15,00 КМ  уплаћена је 
по Тарифном броју 1. и 83. Закона о 
административним таксама („Службе-
не новине Босанско–подрињског кан-
тона Горажде“, број:12/13 и 12/15) и 
доказ о њеној уплати налази се у спису 
предмета. 

Накнада за упис промјена Удру-
жења у Регистар удружења у износу 
од 100,00 КМ уплаћена је на одговара-
јући рачун у складу са Рјешењем број: 
05-14-120/14 од 12.03.2014. године и до-
каз о уплати налази се у спису предме-
та. 
 

Ово је Решење коначно у уп-
равном поступку и против истог се  
не може изјавити жалба, али се може 
покренути управни спор тужбом код 
Кантоналног суда у Горажду у року 
од 30 дана од дана достављања Рјеше-
ња. Тужба се подноси у два истовјет-
на примјерка и уз исту се прилаже 
ово Рјешење у оригиналу или препи-
су. 
 
Број:УП-1:05-04-1/22   ПО ОВЛАШТЕЊУ 
21.01.2022.године           М И Н И С Т Р А 
     Г о р а ж д е            Алма Шабанија,с.р. 
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  Министарство за правосуђе, уп-
раву и радне односе Босанско–подри-
њског кантона Горажде, рјешавајући 
по захтјеву УДРУЖЕЊА ЗА ЗАШТИ-
ТУ И УНАПРЕЂЕЊЕ ОКОЛИНЕ, 
ПРИРОДЕ И ЗДРАВЉА „ЕКОДРИ-
НА“ УСТИКОЛИНА, на основу члана 
42. Закона о удружењима и фондаци-
јама („Службене новине Федерације 
БиХ”, број:45/02), д о н о с и: 
 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о престанку рада удружења 



25. фебруар/вељача 2022. 
 
 
1. Удружење за заштиту и унапређе-

ње околине, природе и здравља 
„ЕКОДРИНА” Устиколина, регис-
тровано дана 05.02.2008.године, под 
редним бројем Р-I-3/2008 у прву 
књигу Регистра, престаје са радом 
и брише се из Регистра удружења, 
који се води у Министарству за 
правосуђе, управу и радне односе 
Босанско–подрињског кантона Го-
ражде.   

2. Рјешење ступа на снагу даном до-
ношења. 

 
О б р а з л о ж е њ е 

 
 Дана 10.01.2022. године, Удру-
жење за заштиту и унапређење околи-
не, природе и здравља „ЕКОДРИНА” 
Устиколина обратило се захтјевом за 
брисање из Регистра удружења, који 
се води у Министарству за правосуђе, 
управу и радне односе Босанско–по-
дрињског кантона Горажде. 
 У наведеном захтјеву је изнесе-
но да Удружење не ради и не одржава 
Скупштине већ дуги низ година и да 
чланови Удружења нису заинтересо-
вани за рад истог. Уз захтјев је прило-
жено Увјерење Порезне управе Феде-
рације БиХ – Кантонални порезни ур-
ед Горажде, број:13-5/1-12-5-408 од 18. 
01.2022. године, да Удружење према 
порезној евиденцији нема евидентира-
них обавеза.  
 У поступку разматрања захтјева 
и приложених доказа, ово је Министа-
рство утврдило сљедеће: 

Чланом 43. став 2. тачка 1. Зако-
на о удружењима и фондацијама („Сл-
ужбене новине Федерације БиХ”, бр-
ој:45/02), прописано је да удружење 
престаје дјеловати ако је протекло дво-
струко више времена од времена ут- 
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врђеног статутом удружења за одржа-
вање скупштине, а скупштина удруже-
ња није одржана, а чланом 42. истог 
Закона да удружење престаје са радом 
када надлежно министарство донесе 
коначно рјешење о престанку рада уд-
ружења или када кантонални суд до-
несе правоснажну пресуду о забрани 
рада удружења.  

С обзиром на то да се Скупшти-
на Удружења није заказивала у роко-
вима одређеним Статутом Удружења, 
стекли су се услови  за престанак рада 
поменутог Удружења и брисање истог 
из Регистра удружења, који се води у 
овом Министарству.  

На основу напријед наведеног, 
одлучено је као у диспозитиву Рјеше-
ња. 
 

Ово је Решење коначно у уп-
равном поступку и против истог се  
не може изјавити жалба, али се може 
покренути управни спор тужбом код 
Кантоналног суда у Горажду у року 
од 30 дана од дана достављања Рјеше-
ња. Тужба се подноси у два истовјет-
на примјерка и уз исту се прилаже 
ово Рјешење у оригиналу или препи-
су. 
 
Број:УП-1:05-04-3/22      ПО ОВЛАШТЕЊУ 
21.01.2022.године             М И Н И С Т Р А 
     Г о р а ж д е               Алма Шабанија,с.р 
 

148 
 

Министарство за правосуђе, уп-
раву и радне односе Босанско–подри-
њског кантона Горажде, рјешавајући 
по захтјеву УДРУЖЕЊА ДЕМОБИ-
ЛИСАНИХ БОРАЦА АРМИЈЕ БИХ 
ОПШТИНЕ ПАЛЕ - ПРАЧА, на осно-
ву члана 33. Закона о удружењима и 
фондацијама („Службене новине Фе-
дерације БиХ”, број: 45/02),  д о н о с и: 
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Р Ј Е Ш Е Њ Е 
 
1. У Регистар удружења Министар-

ства за правосуђе, управу и радне 
односе Босанско–подрињског кант-
она Горажде под регистарским бр-
ојем Р-I-5/1999 у прву књигу Регис-
тра уписано је УДРУЖЕЊЕ ДЕ-
МОБИЛИСАНИХ БОРАЦА АРМ-
ИЈЕ БИХ ОПШТИНЕ ПАЛЕ – 
ПРАЧА. 

 
2. Уписује се у Регистар удружења, 

који се води код Министарства за 
правосуђе, управу и радне односе 
Босанско-подрињског кантона Гор-
ажде, промјена лица овлаштених за 
заступање и представљање Удру-
жења, тако што: Ћутук Мемсуду, 
предсједнику Удружења, и Чоло 
Азему, потпредсједнику Удруже-
ња, престаје овлаштење за засту-
пање и представљање Удружења, 
а нова лица овлаштена за заступа-
ње и представљање Удружења су 
Сиповић Неџад, предсједник Уд-
ружења и Чоло Јусуф, потпред-
сједник Удружења. 

 
3. Уписује се у Регистар удружења, 

који се води код Министарства за 
правосуђе, управу и радне односе 
Босанско-подрињског кантона Гор-
ажде, промјена чланова Управног 
одбора Удружења, тако што се до-
садашњи чланови Управног одбо-
ра Удружења разрјешавају дужнос-
ти на основу Одлуке Скупштине 
Удружења број:01-4/21 од 28.12.2021. 
године, а именују се нови чланови 
Управног одбора Удружења на ос-
нову Одлуке Скупштине Удруже-
ња, број:01-9/21 од 28.12.2021.годи-
не.  

25. фебруар/вељача 2022. 
 

 
4. Уписује се у Регистар удружења, 

који се води код Министарства за 
правосуђе, управу и радне односе 
Босанско-подрињског кантона Гор-
ажде, промјена делегата  Скупшт-
ине Удружења, тако што се доса-
дашњи делегати Скупштине Удру-
жења разрјешавају дужности на ос-
нову Одлуке Скупштине Удруже-
ња, број:01-16/21 од 28.12.2021.год-
не, а именују се нови делегати Ску-
пштине Удружења на основу Од-
луке Скупштине Удружења број: 
01-15/21 од 28.12.2021. године.  

 
5. Уписује се у Регистар удружења, 

који се води код Министарства за 
правосуђе, управу и радне односе 
Босанско-подрињског кантона Гор-
ажде, промјена потредсједника 
Скупштине Удружења, тако што 
се  Лигата Хајро – потпредсједник 
Скупштине Удружења, разрјеша-
ва дужности, а ново лице именова-
но за  потпредсједника Скупштине 
Удружења је Жиго Сеад. Црнчало 
Фуад и даље остаје предсједник 
Скупштине Удружења. 

 
6. Уписује се у Регистар удружења, 

који се води код Министарства за 
правосуђе, управу и радне односе 
Босанско-подрињског кантона Гор-
ажде, промјена чланова Надзорн-
ог одбора Удружења, тако што се 
досадашњи чланови Надзорног од-
бора Удружења разрјешавају дуж-
ности на основу Одлуке Скупшти-
не Удружења, број:01-5/21 од 28.12. 
2021. године, а именују се нови чла-
нови Надзорног одбора Удружења 
на основу Одлуке Скупштине Удру-
жења, број: 01-10/21 од 28.12.2021. 
године. 



25. фебруар/вељача 2022. 
 
 
7. Уписује се у Регистар удружења, 

који се води код Министарства за 
правосуђе, управу и радне односе 
Босанско-подрињског кантона Гор-
ажде, промјена чланова Суда час-
ти, тако што се досадашњи члано-
ви Суда части разрјешавају дужно-
сти на основу Одлуке Скупштине 
Удружења број:01-7/21 од 28.12.2021. 
године, а именују се нови чланови 
Суда части на основу Одлуке Ску-
пштине Удружења број:01-12/21 од  
28.12.2021. године. 

 
8. Уписује се у Регистар удружења, 

који се води код Министарства за 
правосуђе, управу и радне односе 
Босанско-подрињског кантона Гор-
ажде, промјена чланова Статутар-
не комисије, тако што се досадаш-
њи чланови Статутарне комисије 
разрјешавају дужности на основу 
Одлуке Скупштине Удружења бр-
ој:  01-6/21 од 28.12.2021. године, а 
именују се нови чланови Статута-
рне комисије на основу Одлуке Ск-
упштине Удружења број:  01-11/21 
од  28.12.2021. године. 

 
9. Упис промјена  из тачки 2, 3, 4, 5, 6, 

7. и 8. диспозитива  овог Рјешења 
извршен је дана  28.01.2022. године. 

 
О б р а з л о ж е њ е 

 
УДРУЖЕЊЕ ДЕМОБИЛИСАН-

ИХ БОРАЦА АРМИЈЕ БИХ ОПШТИ-
НЕ ПАЛЕ - ПРАЧА уписано  је у Реги-
стар удружења, који се води код Ми-
нистарства за правосуђе, управу и ра-
дне односе Босанско-подрињског кан-
тона  Горажде, дана  31.05.1999. године, 
под регистарским бројем Р-I-5/1999  у  
прву књигу Регистра. 

Захтјевом број:УП-1:05-04-169/21   
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од 31.12.2021.године, обратило се  УДРУ-
ЖЕЊЕ ДЕМОБИЛИСАНИХ БОРАЦА 
АРМИЈЕ БИХ ОПШТИНЕ ПАЛЕ - 
ПРАЧА за упис у Регистар сљедећих 
промјена: лица овлаштених за заступа-
ње и представљање Удружења, члано-
ва Управног одбора Удружења, члано-
ва Скупштине Удружења, потпредсје-
дника Скупштине Удружења, чланова 
Надзорног одбора Удружења, Суда ча-
сти и Статутарне комисије. 

Уз захтјев је приложена Одлука 
број: 01-13/21 од 28.12.2021. године, о 
именовању лица овлаштених за засту-
пање и представљање Удружења, Од-
лука број:01-4/21 од 28.12.2021.године, 
о разрјешењу чланова Управног одбо-
ра Удружења, Одлука број: 01-9/21 од 
28.12.2021. године, о именовању члано-
ва Управног одбора Удружења, Одлу-
ка број: 01-3/21 од 28.12.2021. године, о 
разрјешењу предсједника Скупштине 
Удружења, Одлука број:01-16/21 од 28. 
12.2021.године, о разрјешењу потпре-
дсједника Скупштине Удружења, Од-
лука број:01-8/21 од 28.12.2021.године, 
о именовању предсједника и Замјени-
ка предсједника Скупштине Удруже-
ња, Одлука број: 01-16/21 од 28.12.2021. 
године, о разрјешењу старих делегата 
Скупштине, Одлука број: 01-15/21 од 
28.12.2021.године, о именовању делега-
та Скупштине Удружења, Одлука бр-
ој: 01-5/21 од 28.12.2021.године, о разр-
јешењу чланова Надзорног одбора Удру-
жења, Одлука број: 01-10/21 од 28.12. 
2021. године, о именовању чланова На-
дзорног одбора Удружења, Одлука бр-
ој: 01-7/21 од 28.12.2021. године, о раз-
рјешењу чланова Суда части, Одлука 
број: 01-12/21 од 28.12.2021. године, о 
именовању чланова Суда части, Одлу-
ка број: 01-6/21 од 28.12.2021. године, о 
разрјешењу чланова Статутарне коми- 
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сије, Одлука број:01-11/21 од 28.12.2021. 
године, о именовању чланова Статута-
рне комисије и Записник са изборне 
сједнице Скупштине Удружења.  
  У поступку разматрања захтјева 
и приложених доказа, Министарство 
за правосуђе, управу и радне односе 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де је оцијенило да су испуњени услови 
за упис у Регистар промјена, стога је, 
на основу члана 33. Закона о удруже-
њима и фондацијама („Службене но-
вине Ф БиХ”, број:45/02), одлучено као 
у диспозитиву овог Рјешења. 
 

Административна такса у изно-
су од 2,00 КМ и 15,00 КМ  уплаћена је 
по Тарифном броју 1. и 83. Закона о 
административним таксама („Службе-
не новине Босанско–подрињског кан-
тона Горажде“, број: 12/13 и 12/15) и 
доказ о њеној уплати налази се у спису 
предмета. 

 
Накнада за упис промјена Удру-

жења у Регистар удружења у износу 
од 100,00 КМ уплаћена је на одговара-
јући рачун у складу са Рјешењем број:  
05-14-120/14 од 12.03.2014. године и до-
каз о уплати налази се у спису пред-
мета. 
 

Ово је Рјешење коначно у уп-
равном поступку и против истог се  
не може изјавити жалба, али се може 
покренути управни спор тужбом код 
Кантоналног суда у Горажду у року 
од 30 дана од дана достављања Рјеше-
ња. Тужба се подноси у два истовјет-
на примјерка и уз исту се прилаже 
ово Рјешење у оригиналу или препису. 
 
Број:УП-1:05-04-169/21  М И Н И С Т А Р 
28.01.2022.године        Наташа Данојлић,с.р. 
     Г о р а ж д е 

25. фебруар/вељача 2022. 
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Министарство за правосуђе, уп-
раву и радне односе Босанско–подри-
њског кантона Горажде, рјешавајући 
по захтјеву УДРУЖЕЊА БОРАЦА 
„ПАТРИОТСКА ЛИГА“ ОПШТИНЕ 
ПАЛЕ ПРАЧА, на основу члана 33. За-
кона о удружењима и фондацијама 
(„Службене новине Федерације БиХ”, 
број: 45/02),  д о н о с и: 
 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
 
1. У Регистар удружења Министар-

ства за правосуђе, управу и радне 
односе Босанско–подрињског кан-
тона Горажде под регистарским 
бројем Р-I-19/2005 у прву књигу Ре-
гистра уписано је УДРУЖЕЊЕ БО-
РАЦА „ПАТРИОТСКА ЛИГА“ 
ОПШТИНЕ ПАЛЕ ПРАЧА. 

 
2. Уписује се у Регистар удружења, 

који се води код Министарства за 
правосуђе, управу и радне односе 
Босанско-подрињског кантона Го-
ражде, промјена чланова Управног 
одбора Удружења, тако што се до-
садашњи чланови Управног одбо-
ра Удружења разрјешавају дужно-
сти на основу Одлуке Скупштине 
Удружења број:01-6/21 од 28.12.2021. 
године, а именују се нови чланови 
Управног одбора Удружења на ос-
нову Одлуке Скупштине Удруже-
ња, број:01-10/21 од 28.12.2021.год-
ине. Продужен је и мандат лицима 
овлаштеним за заступање и пред-
стављање Удружења, односно Чо-
ло Јусуф и даље остаје предсјед-
ник Удружења, а Радача Расим 
потпредсједник Удружења 
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3. Уписује се у Регистар удружења, 

који се води код Министарства за 
правосуђе, управу и радне односе 
Босанско-подрињског кантона Го-
ражде, промјена делегата Скупш-
тине Удружења, тако што се доса-
дашњи делегати Скупштине Удру-
жења разрјешавају дужности на ос-
нову Одлуке Скупштине Удруже-
ња, број: 01-14/21 од 28.12.2021. го-
дине, а именују се нови делегати 
Скупштине Удружења на основу 
Одлуке Скупштине Удружења бр-
ој: 01-15/21 од 28.12.2021. године. 
Црнчало Фуад и даље остаје пред-
сједник Скупштине Удружења, а 
за потпредсједника Скупштине 
Удружења именован је Прљача 
Јусуф. 

 
4. Уписује се у Регистар удружења, 

који се води код Министарства за 
правосуђе, управу и радне односе 
Босанско-подрињског кантона Го-
ражде, промјена чланова Надзор-
ног одбора Удружења, тако што се 
досадашњи чланови Надзорног од-
бора Удружења разрјешавају дуж-
ности на основу Одлуке Скупшти-
не Удружења, број: 01-7/21 од 28. 
12.2021. године, а именују се нови 
чланови Надзорног одбора Удру-
жења на основу Одлуке Скупшти-
не Удружења, број: 01-11/21 од 28. 
12.2021. године. 

 
5. Уписује се у Регистар удружења, 

који се води код Министарства за 
правосуђе, управу и радне односе 
Босанско-подрињског кантона Го-
ражде, промјена чланова Суда ча-
сти, тако што се досадашњи члано-
ви Суда части разрјешавају дужно-
сти на основу Одлуке Скупштине  
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Удружења број:01-8/21 од 28.12.2021. 
године, а именују се нови чланови 
Суда части на основу Одлуке Ску-
пштине Удружења број: 01-12/21 
од  28.12.2021. године. 

 
Упис промјена из тачки 2, 3, 4. и 

5. диспозитива овог Рјешења извршен 
је дана  28.01.2022. године. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

УДРУЖЕЊЕ БОРАЦА „ПАТ-
РИОТСКА ЛИГА” ОПШТИНЕ ПАЛЕ 
ПРАЧА уписано је у Регистар удруже-
ња, који се води код Министарства за 
правосуђе, управу и радне односе  Бо-
санско-подрињског кантона  Горажде, 
дана 30.12.2005.године, под регистар-
ским бројем Р-I-19/2005 у прву књигу 
Регистра. 

Захтјевом број:УП-1:05-04-170/21  
од  31.12.2021.године, обратило  се  УДРУ-
ЖЕЊЕ БОРАЦА „ПАТРИОТСКА ЛИ-
ГА” ОПШТИНЕ ПАЛЕ ПРАЧА за уп-
ис у Регистар сљедећих промјена: чла-
нова Управног одбора Удружења, чла-
нова Скупштине Удружења, чланова 
Надзорног одбора Удружења и Суда 
части. 

Уз захтјев је приложена Одлука 
број:01-5/21 од 28.12.2021.године, о ра-
зрјешењу лица овлаштених за заступа-
ње и представљање Удружења, Одлука 
број:01-6/21 од 28.12.2021.године, о ра-
зрјешењу чланова Управног одбора 
Удружења, Одлука број:1-10/21 од 28. 
12.2021. године, о именовању чланова 
Управног одбора Удружења, Одлука 
број: 01-4/21 од 28.12.2021. године, о 
разрјешењу предсједника Скупштине 
Удружења, Одлука број: 01-9/21 од 28. 
12.2021. године, о именовању предсјед-
ника и Замјеника предсједника Скуп- 
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штине Удружења, Одлука број: 01-14/ 
21 од 28.12.2021. године, о разрјешењу 
старих чланова Скупштине из 2013. 
године, Одлука број:01-15/21 од 28.12. 
2021. године, о именовању делегата 
Скупштине, Одлука број: 01-7/21 од 
28.12.2021.године, о разрјешењу члано-
ва Надзорног одбора Удружења, Одлу-
ка број: 01-11/21 од 28.12.2021. године, 
о именовању чланова Надзорног одбо-
ра Удружења, Одлука број: 01-8/21 од 
28.12.2021.године, о разрјешењу члано-
ва Суда части, Одлука број:01-12/21 од 
28.12.2021.године, о именовању члано-
ва Суда части и Записник са изборне 
сједнице Скупштине Удружења. 
  У поступку разматрања захтјева 
и приложених доказа Министарство за 
правосуђе, управу и радне односе Бо-
санско-подрињског кантона Горажде 
је оцијенило да су испуњени услови за 
упис у Регистар промјена, стога је, на 
основу члана 33. Закона о удружењи-
ма и фондацијама („Службене новине 
ФБиХ”, број: 45/02), одлучено као у 
диспозитиву овог Рјешења. 
 

Административна такса у изно-
су од 2,00 КМ и 15,00 КМ уплаћена је 
по Тарифном броју 1. и 83. Закона о 
административним таксама („Службе-
не новине Босанско–подрињског кан-
тона Горажде“, број:12/13 и 12/15) и 
доказ о њеној уплати налази се у спису 
предмета. 
 

Накнада за упис промјена Уд-
ружења у Регистар удружења у износу 
од 100,00 КМ уплаћена је на одговара-
јући рачун у складу са Рјешењем број: 
05-14-120/14 од 12.03.2014. године и до-
каз о уплати налази се у спису предме-
та. 
 

25. фебруар/вељача 2022. 
 

 
Ово је Решење коначно у уп-

равном поступку и против истог се  
не може изјавити жалба, али се може 
покренути управни спор тужбом код 
Кантоналног суда у Горажду у року 
од 30 дана од дана достављања Рјеше-
ња. Тужба се подноси у два истовјет-
на примјерка и уз исту се прилаже 
ово Рјешење у оригиналу или препи-
су. 
 
Број:УП-1: 05-04-170/21  М И Н И С Т А Р 
28.01.2022.године        Наташа Данојлић,с.р. 
     Г о р а ж д е 
 

150 
 

Министарство за правосуђе, уп-
раву и радне односе Босанско-подри-
њског кантона Горажде, рјешавајући  
по захтјеву  УДРУЖЕЊА ЗА ОБНОВУ 
И РАЗВОЈ „ПОДРИЊЕ“,  а на основу  
члана 29. Закона о удружењима и фо-
ндацијама („Службене новине Феде-
рације Босне и Херцеговине“, 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 Гор-
ажде, УДРУЖЕЊЕ ЗА ОБНОВУ И 
РАЗВОЈ „ПОДРИЊЕ“. 

 
Скраћени назив Удружења је: УОР 
„ПОДРИЊЕ“. 

 
2. Сједиште Удружења је у Горажду, 

у улици Поздера Буљка бр. 6. 
   
3. Упис је извршен под регистарским 

бројем  Р-I-3/2022 у прву књигу Ре- 
 



25. фебруар/вељача 2022. 
 
 
гистра, дана 03.02.2022. године. 

 
4. УДРУЖЕЊЕ ЗА ОБНОВУ И РАЗ-

ВОЈ „ПОДРИЊЕ“ је добровољно, 
невладино, ванстраначко удруже-
ње са сљедећим програмским циљ-
евима, дјелатностима и задацима: 

 

• Подршка иницијативама које 
воде ка одрживом развоју зајед-
нице, као и планинског и сеос-
ког туризма; 

• Промовисање одрживих станд-
арда и претпоставки које ће по-
бољшати статус Босне и Херце-
говине и европских интеграци-
ја; 

• Организовање кампања јавног 
заступања кроз савјетовања гра-
ђана о одрживом развоју зајед-
нице; 

• Израда и проведба студија, пр-
ограма и пројеката везаних за 
заштиту и очување природе и 
околине из области биодивер-
зитета и енергетске ефикаснос-
ти; 

• Сарадња са домаћим и страним 
институцијама у сврху проми-
цања и остваривања циљева за-
штите природе и околине и сл. 

• Умрежавање и провођење међу-
народне научне и стручне сара-
дње; 

• Фокусирање рада на програме, 
иницијативе и кампање с циљ-
ем промовисања принципа од-
рживог развоја, здраве околине, 
енергетске ефикасности и об-
новљивих извора енергије; 

• Повезивање и сарадња са дру-
гим организацијама и удруже-
њима у циљу остваривања циљ-
ева и дјелатности Удружења; 
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• Издавање публикација у циљу 

остваривања циљева и дјелат-
ности Удружења; 

• Афирмација положаја и еконо-
мско оснаживање статуса млад-
их, жена, лица са инвалидите-
том, становника руралних под-
ручја, незапослених лица; 

• Промоција и подстицање разво-
ја малих бизниса; 

• Истраживачко дјеловање; 
• Свеобухватан развој руралних 

подручја; 
• Едукација у области одрживог 

развоја и зелене економије; 
• Организација јавних догађаја с 

циљем промоције одрживог ра-
звоја; 

• Реализација пројеката, акција, 
семинара, кампова, кампања и 
других облика програмских ак-
тивности; 

• Организовање или подршка ор-
ганизовању конференција, сав-
јетовања, предавања, семинара, 
радионица, стручних и других 
скупова у областима зелене ек-
ономије и одрживог развоја, пру-
жање консултантских и других 
врста услуга из домена зелене 
економије и одрживог развоја; 

• Умрежавање и сарадња са дру-
гим сродним организацијама у 
земљи и иностранству. 

 
5. Лице овлаштено за заступање и пре-

дстављање УДРУЖЕЊА ЗА ОБ-
НОВУ И РАЗВОЈ „ПОДРИЊЕ“  је: 

 
Едина Муџелет  – предсједник  

Удружења 
 
6. УДРУЖЕЊЕ ЗА ОБНОВУ И РАЗ-

ВОЈ „ПОДРИЊЕ“ дјелује на подру- 
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чју  Босанско–подрињског кантона 
Горажде и даном уписа код овог 
Министарства стиче својство прав-
ног лица, чији надзор над радом 
врши надлежни кантонални орган 
у чије подручје спада праћење ста-
ња у области на коју се односи дје-
латност Удружења. 

 
7. Удружење је обавезно пријавити 

овом  Министарству  сваку измјену 
акта на основу којих је регистрова-
но, у року од 30 дана након изврше-
не измјене. 

 
О б р а з л о ж е њ е 

 
УДРУЖЕЊЕ ЗА ОБНОВУ И 

РАЗВОЈ „ПОДРИЊЕ“ поднијело  је 
Министарству за правосуђе, управу и 
радне односе  Босанско-подрињског 
кантона Горажде захтјев за упис у 
Регистар удружења, који се води код 
овог Министарства.   

Уз захтјев је приложена сљедећа 
документација: Одлука о оснивању 
Удружења, Статут Удружења (2x), Од-
лука о именовању лица овлаштеног за 
заступање и представљање Удружења, 
Списак чланова органа управљања и 
Записник са оснивачке сједнице Ску-
пштине Удружења.  

Увидом у приложену докумен-
тацију Удружења за обнову и развој 
„Подриње“, Министарство за правосу-
ђе, управу и радне односе Босанско-
подрињског кантона Горажде, је оције-
нило да су испуњени услови за упис у 
Регистар удружења,  стога је,  сходно 
одговарајућим одредбама Закона о уд-
ружењима и фондацијама („Службене 
новине Федерације Босне и Херцего-
вине“ број: 45/02), одлучено као у дис-
позитиву овог Рјешења. 

25. фебруар/вељача 2022. 
 

 
Ово је Рјешење коначно у уп-

равном  поступку и против истог  се 
може покренути управни спор туж-
бом код Кантоналног суда у Горажду 
у року од 30 дана од дана достављања 
Рјешења. Тужба се подноси у два 
истовјетна примјерка и уз исту  се 
прилаже ово Рјешење у оригиналу 
или препису.  
 

Административна такса у изно-
су од 2,00 КМ и 50,00 КМ  уплаћена је 
по Тарифном броју 1. и 83. Закона о 
административним таксама („Службе-
не новине Босанско–подрињског кан-
тона Горажде“, број: 12/13 и 12/15) и 
доказ о њеној уплати налази се у спису 
предмета. 
 

Накнада за упис у Регистар уд-
ружења у износу од 200,00 КМ уплаће-
на је на одговарајући рачун у складу 
са Рјешењем број:05-14-120/14 од 12.03. 
2014. године и доказ о  уплати налази 
се у спису предмета. 
 
Број:УП-1:05-04-15/22   М И Н И С Т А Р 
03.02.2022.године      Наташа Данојлић,с.р. 
      Г о р а ж д е 
 

151 
 

Министарство за правосуђе, уп-
раву и радне односе Босанско–подри-
њског кантона Горажде, рјешавајући 
по захтјеву СТРУКОВНОГ СИНДИКА-
ТА ДОКТОРА МЕДИЦИНЕ И СТО-
МАТОЛОГИЈЕ БОСАНСКО–ПОДРИ-
ЊСКОГ КАНТОНА ГОРАЖДЕ, на ос-
нову члана 33. Закона о удружењима и 
фондацијама („Службене новине Фе-
дерације БиХ”, број:45/02), доноси: 
  
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
 



25. фебруар/вељача 2022. 
 
 
1. У Регистар удружења Министарст-

ва за правосуђе, управу и радне од-
носе Босанско–подрињског канто-
на Горажде, под регистарским бр-
ојем Р-I-1/2017 у прву књигу Регис-
тра уписан је СТРУКОВНИ СИН-
ДИКАТ ДОКТОРА МЕДИЦИНЕ 
И СТОМАТОЛОГИЈЕ БОСАНС-
КО – ПОДРИЊСКОГ КАНТОНА 
ГОРАЖДЕ. 

 
2. Уписује се у Регистар удружења, 

који се води код Министарства за 
правосуђе, управу и радне односе 
Босанско-подрињског кантона Гор-
ажде, промјена делегата у Скупшти-
ни Струковног синдиката, тако 
што се др. Алта Бихорац-Перла, 
др. Енка Бурић и др. Ерна Ченгић 
- Хубанић, разрјешавају дужности 
делегата, а именују се нови деле-
гати у Скупштину Струковног син-
диката и то: др. Ајнур Хаџиахме-
товић, др. Дамир Чељо  и  др. Ал-
дијана Драковац.  

 
3. Уписује се у Регистар удружења, 

који се води код Министарства за 
правосуђе, управу и радне односе 
Босанско-подрињског кантона Гор-
ажде, промјена Статута Струковн-
ог синдиката доктора медицине и 
стоматологије Босанско-подрињск-
ог кантона Горажде, јер су на Ску-
пштини Струковног синдиката, од-
ржаној дана 14.01.2022. године, до-
несене сљедеће измјене и допуне 
Статута: 

 

• У Статуту Струковног синди-
ката доктора медицине и сто-
матологије Босанско–подрињ-
ског кантона Горажде, број пог-
лавља који је означен римским 
бројем IV замјењује се римским  
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бројем III, а преостала поглавља 
у Статуту прате нумерацију од 
римског броја IV до  XVII. 

• У члану 4. у ставу (1) иза ријечи 
„стоматологије“ додају се рије-
чи “и магистри фармације“. 

• У члану 9. у ставу (5) ријечи 
“мора мировати“, замјењују се 
ријечима “чланство мирује“. 

• У истом члану иза става (5) до-
даје се нови став (6), који гласи: 
“Мировање чланства подразу-
мијева редовно плаћање члана-
рине без могућности избора у 
руководство ССДМИСБПК“. 

• Досадашњи став (6) постаје став 
(7), став (7) постаје став (8) и 
став (8) постаје став (9).  

• У члану 28. у ставу (1) ријечи “а 
најмање  3 (три) пута годишње“ 
се бришу, док остали дио текста 
остаје исти. 

• У члану 31. иза става (5) додаје 
се нови став (6), који гласи: “У 
случају немогућности одржава-
ња скупштине у редовној про-
цедури због посебних околнос-
ти (епидемиолошке ситуације, 
хитност која захтјева брзо дјело-
вање и других оправданих око-
лности), сједнице се одржавају 
путем онлајн апликација, а ви-
део или аудио снимак се архи-
вира на диску“. 

• У члану 46. у алинеји 1. иза ри-
јечи “фиксна“, додају се ријечи 
“а може бити различита за чла-
нове који црпе права из Колек-
тивног уговора и оне који не 
црпе права из Колективног уго-
вора“. 

• У члану 49. иза става (2) додаје 
се нови став (3), који гласи: “Чл-
анови ССДМИС који раде у  
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приватном сектору плаћање чл-
анарине могу извршити и по-
лугодишње (за 6 мјесеци једна 
уплата).“ 

 
Ове измјене и допуне Статута 

чине саставни дио Статута Струковног 
синдиката доктора медицине и сто-
матологије Босанско–подрињског кан-
тона Горажде, број: 01-01/16 од 15.11. 
2016. године. 
 
4. Упис промјена из тачки 2. и 3. ди-

спозитива овог Рјешења извршен је 
дана  04.02.2022. године.  

 
О б р а з л о ж е њ е 

 
СТРУКОВНИ СИНДИКАТ ДО-

КТОРА МЕДИЦИНЕ И СТОМАТО-
ЛОГИЈЕ БОСАНСКО–ПОДРИЊСКОГ 
КАНТОНА ГОРАЖДЕ уписан је у Ре-
гистар удружења, који се води код Ми-
нистарства за правосуђе, управу и ра-
дне односе, дана 16.02.2017.године, под 
регистарским бројем Р-I-1/2017 у прву 
књигу Регистра. 

Захтјевом број: УП-1:05-04-8/22  
од 21.01.2022.године, обратио се СТРУ-
КОВНИ СИНДИКАТ ДОКТОРА МЕ-
ДИЦИНЕ И СТОМАТОЛОГИЈЕ БО-
САНСКО–ПОДРИЊСКОГ КАНТОНА 
ГОРАЖДЕ за упис у Регистар сљеде-
ћих промјена: делегата у  Скупштини 
Струковног синдиката и  Статута. 

Уз захтјев је приложена  Одлука  
број: 4/22, 5/22 и 6/22 од 14.01.2022. 
године, о разрјешењу и именовању де-
легата Скупштине Синдиката, Одлука 
број: 8/22 од 14.01.2022. године, о ви-
сини и начину плаћања чланарине, 
Одлука број: 13/22 од 14.01.2022. годи-
не, о усвајању Амандмана и Записник 
број: 03-122/21 од 03.02.2021. године, са   
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VII Скупштине Струковног синдиката, 
број: 3/22 од 14.01.2022. године и спи-
сак присутних делегата на сједници 
Скупштине Струковног синдиката. 
  У поступку разматрања захтјева 
и приложених доказа, Министарство 
за правосуђе, управу и радне односе 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де је оцијенило да су испуњени услови 
за упис у Регистар промјена, стога је, 
на основу члана 33. Закона о удруже-
њима и фондацијама („Службене но-
вине ФБиХ”, број: 45/02), одлучено као 
у диспозитиву овог Рјешења. 
  

Ово је Рјешење коначно у уп-
равном поступку и против истог се  
не може изјавити жалба, али се може 
покренути управни спор тужбом код 
Кантоналног суда у Горажду у року 
од 30 дана од дана достављања рјеше-
ња. Тужба се подноси у два истовјет-
на примјерка и уз исту се прилаже 
ово Рјешење у оригиналу или препи-
су. 
 

Административна такса у изно-
су од 2,00 КМ и 15,00 КМ  уплаћена је 
по Тарифном броју 1. и 83. Закона о 
административним таксама („Службе-
не новине Босанско–подрињског кант-
она Горажде“, број:12/13 и 12/15) и до-
каз о њеној уплати налази се у спису 
предмета. 
 

Накнада за упис промјена у ре-
гистар удружења у износу од 100,00  
КМ уплаћена је на одговарајући рачун 
у складу са Рјешењем број:05-14-120/14 
од 12.03.2014. године и доказ о  уплати 
налази се у спису предмета. 
 
Број:УП-1:05-04-8/22     М И Н И С Т А Р 
04.02.2022.године      Наташа Данојлић,с.р. 
    Г о р а ж д е 
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Министарство за правосуђе, уп-
раву и радне односе Босанско–подри-
њског кантона Горажде, рјешавајући 
по захтјеву УДРУЖЕЊА ДЕМОБИ-
ЛИСАНИХ БОРАЦА АРМИЈЕ БИХ 
БОСАНСКО - ПОДРИЊСКОГ КАН-
ТОНА ГОРАЖДЕ, на основу члана 33. 
Закона о удружењима и фондацијама 
(„Службене новине Федерације БиХ”, 
број:  45/02),  д о н о с и: 
 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
 
1. У Регистар удружења Министарст-

ва за правосуђе, управу и радне од-
носе Босанско–подрињског канто-
на Горажде, под регистарским бро-
јем Р-I-1/2005 у прву књигу Регист-
ра уписано је УДРУЖЕЊЕ ДЕМО-
БИЛИСАНИХ БОРАЦА АРМИЈЕ 
БИХ БОСАНСКО–ПОДРИЊСК-
ОГ КАНТОНА ГОРАЖДЕ. 

 
2. Уписује се у Регистар удружења, 

који се води код Министарства за 
правосуђе, управу и радне односе 
Босанско-подрињског кантона Гор-
ажде, промјена чланова Управног 
одбора Удружења, тако што се два 
члана Управног одбора Удружења 
разрјешавају дужности на основу 
Одлуке Скупштине Удружења бр-
ој:  1-63-7/21 од 30.12.2021. године, а 
именују се нови чланови Управног 
одбора Удружења, на основу Одлу-
ке Скупштине Удружења, број: 01-
03-2/21 од 30.12.2021. године. Про-
дужен је и мандат лицима овлаш-
теним за заступање и представља-
ње Удружења, односно Ходо Нес-
иб и даље остаје предсједник Удру- 
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жења, а Чутуна Самир потпред-
сједник Удружења. 

 
3. Уписује се у Регистар удружења, 

који се води код Министарства за 
правосуђе, управу и радне односе 
Босанско-подрињског кантона Гор-
ажде, промјена делегата Скупш-
тине Удружења, тако што се поје-
дини делегати Скупштине Удру-
жења разрјешавају дужности на ос-
нову Одлуке Скупштине Удруже-
ња, број:01-63-4/21 од 30.12.2021. го-
дине, а именују се нови делегати 
Скупштине Удружења на основу 
Одлуке Скупштине Удружења бр-
ој: 01-63/21 од 30.12.2021. године. 
Чутук Мухамед и даље остаје пре-
дсједник Скупштине Удружења, 
а Дучић Фадил – потпредсједник 
Скупштине Удружења. 
 

4. Уписује се у Регистар удружења, 
који се води код Министарства за 
правосуђе, управу и радне односе 
Босанско-подрињског кантона Гор-
ажде, промјена чланова Надзор-
ног одбора Удружења, тако што се 
један члан Надзорног одбора Удру-
жења разрјешава дужности на ос-
нову Одлуке Скупштине Удруже-
ња, број:1-63-6/21 од 30.12.2021.год-
ине, а именују се нови чланови 
Надзорног одбора Удружења на 
основу Одлуке Скупштине Удру-
жења, број: 01-63-1/21 од 30.12.2021. 
године. 

 
5. Уписује се у Регистар удружења, 

који се води код Министарства за 
правосуђе, управу и радне односе 
Босанско-подрињског кантона Гор-
ажде, промјена чланова Суда час-
ти, тако што се један члан Суда ча- 
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сти разрјешава дужности на основу 
Одлуке Скупштине Удружења бр-
ој:01-63-5/21 од 30.12.2021. године, а 
именују се нови чланови Суда час-
ти  на основу Одлуке Скупштине 
Удружења број:01-63-1/21 од 30.12. 
2021. године. 

 
6. Упис промјена  из тачки 2, 3, 4. и 5.   

диспозитива  овог  Рјешења изврш-
ен је дана  07.02.2022. године. 

 
О б р а з л о ж е њ е 

 
УДРУЖЕЊЕ ДЕМОБИЛИСАН-

ИХ БОРАЦА АРМИЈЕ БИХ БОСАН-
СКО–ПОДРИЊСКОГ КАНТОНА ГО-
РАЖДЕ уписано је у Регистар удру-
жења, који се води код Министарства 
за правосуђе, управу и радне односе  
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де, дана 04.02.2005.године, под региста-
рским бројем Р-I-1/2005 у прву књигу 
Регистра. 

Захтјевом број: УП-1:05-04-13/22  
од  26.01.2022.године, обратило  се  УД-
РУЖЕЊЕ ДЕМОБИЛИСАНИХ БОРА-
ЦА АРМИЈЕ БИХ БОСАНСКО–ПО-
ДРИЊСКОГ КАНТОНА ГОРАЖДЕ  за 
упис у Регистар сљедећих промјена: 
чланова Управног одбора Удружења, 
делегата Скупштине Удружења, чла-
нова Надзорног одбора Удружења и 
Суда части. 

Уз захтјев је приложена Одлука 
број: 01-63-4/21 од 30.12.2021. године, о 
разрјешењу чланова Скупштине Удру-
жења, Одлука број: 01-63/21 од 30.12. 
2021.године, о избору чланова Скупш-
тине Удружења, Одлука број:1-63-7/21 
од 30.12.2021.године, о разрјешењу чл-
ана Управног одбора Удружења, Од-
лука број: 01-63-2/21 од 30.12.2021. год-
ине, о избору Управног одбора Удру- 
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жења, Одлука број: 01-63-3/21 од 30.12. 
2021. године, о избору предсједника и 
потпредсједника Управног одбора Удру-
жења, Одлука број: 1-63-6/21 од 30.12. 
2021. године, о разрјешењу члана Над-
зорног одбора Удружења, Одлука бр-
ој: 01-63-5/21 од 30.12.2021. године, о 
разрјешењу комисије Суда части Удру-
жења, Одлука број: 01-63-1/21 од 30.12. 
2021. године, о избору управних тијела 
Скупштине Удружења и  Записник са 
извјештајно – изборне Скупштине 
Удружења, број: 01-63-11/21 од 29.12. 
2021. године. 
  У поступку разматрања захтјева 
и приложених доказа, Министарство 
за правосуђе, управу и радне односе 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де је оцијенило да су испуњени услови 
за упис у Регистар промјена, стога је, 
на основу члана 33. Закона о удруже-
њима и фондацијама („Службене но-
вине ФБиХ”, број: 45/02), одлучено као 
у диспозитиву овог Рјешења. 
 

Странка је ослобођена од плаћ-
ања административне таксе  на захтјев 
за упис промјена у Регистар, на основу 
члана 12. став (1) тачка 9). Закона о ад-
министративним таксама („Службене 
новине Босанско–подрињског кантона 
Горажде“, број: 12/13 и 12/15). 
 

Накнада за упис промјена Удру-
жења у Регистар удружења у износу 
од 20,00 КМ уплаћена је на одговарају-
ћи рачун у складу са Рјешењем број:  
05-14-120/14 од 12.03.2014. године и до-
каз о уплати налази се у спису пред-
мета. 
 

Ово је Рјешење коначно у уп-
равном поступку и против истог се  
не може изјавити жалба, али се може  
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покренути управни спор тужбом код 
Кантоналног суда у Горажду у року 
од 30 дана од дана достављања рјеше-
ња. Тужба се подноси у два истовје-
тна примјерка и уз исту се прилаже 
ово Рјешење у оригиналу или препи-
су. 
 
Број:УП-1:05-04-13/22   М И Н И С Т А Р 
07.02.2022.године      Наташа Данојлић,с.р. 
      Г о р а ж д е 
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Министарство за правосуђе, уп-
раву и радне односе Босанско–подри-
њског кантона Горажде, рјешавајући 
по захтјеву УДРУЖЕЊА ПЛАНИНА-
РСКИ КЛУБ „ГОРАЖДЕ – МАГЛИЋ“ 
ГОРАЖДЕ, на основу члана 33. Закона 
о удружењима и фондацијама („Служ-
бене новине Федерације БиХ”, број:  
45/02), д о н о с и: 
 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
 
1. У Регистар удружења Министарст-

ва за правосуђе, управу и радне од-
носе Босанско–подрињског канто-
на Горажде, под регистарским бро-
јем Р-I-2/1998 у прву књигу Регис-
тра уписано је УДРУЖЕЊЕ ПЛА-
НИНАРСКИ КЛУБ „ГОРАЖДЕ – 
МАГЛИЋ“ ГОРАЖДЕ. 

 
2. Уписује се у Регистар удружења, 

који се води код Министарства за 
правосуђе, управу и радне односе 
Босанско-подрињског кантона Гор-
ажде, промјена сједишта Удруже-
ња, тако што се сједиште Удруже-
ња у Улици Сеада Софовића Софе 
бр. 27. мијења и ново сједиште 
Удружења је у Улици 43. дринске 
бригаде бр. 11. 
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3. Уписује се у Регистар удружења, 

који се води код Министарства за 
правосуђе, управу и радне односе 
Босанско-подрињског кантона Гор-
ажде, промјена чланова Управног 
одбора Удружења, тако што се до-
садашњи чланови Управног одбо-
ра Удружења разрјешавају дужно-
сти, а именују се нови чланови Уп-
равног одбора Удружења на осно-
ву Одлуке Скупштине Удружења, 
број:  5-01/22 од 08.01.2022. године.  

 
4. Уписује се у Регистар удружења, 

који се води код Министарства за 
правосуђе, управу и радне односе 
Босанско-подрињског кантона Гор-
ажде, промјена чланова Скупшт-
ине Удружења, тако што се доса-
дашњи чланови Скупштине Удру-
жења разрјешавају дужности, а им-
енују се нови чланови Скупштине 
Удружења на основу Одлуке Скуп-
штине Удружења број: 4-01/22 од 
08.01.2022. године.  

 
5. Уписује се у Регистар удружења, 

који се води код Министарства за 
правосуђе, управу и радне односе 
Босанско-подрињског кантона Гор-
ажде, промјена одређених члано-
ва Стаута, а на основу Одлуке Ску-
пштине Удружења број:  1-01/22 од 
08.01.2022. године, како слиједи: 

 

• У члану 5. ставови (5), (7) и (8) 
мијењају се и гласе: 
„(5) Сједиште Клуба је у Ули-
ци 43. дринске бригаде бр. 11, 
Горажде. 
(7) Веб адреса Клуба је:  
      www.gorazde-maglic.ba 
(8) Е- маил Клуба је:  
      sekretar@gorazde-maglic.ba“ 

• У члану 40. став (1) мијења се и  

http://www.gorazde-maglic.ba/
mailto:sekretar@gorazde-maglic.ba
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гласи: „Скупштина броји 21 
члана.“ 

• У члану 54. у ставу (1) број и 
ријеч: “11 (једанаест), замјењу-
ју се бројем и ријечју:“7 (сед-
ам).“ 

 
Ове измјене Статута чине саста-

вни дио Статута Удружења Планинар-
ски клуб „Горажде – Маглић“ Гораж-
де, број:  64-6/12 од 15.06.2012. године. 
 
6.   Упис промјена  из тачки 2, 3, 4. и 5.   

диспозитива овог Рјешења извршен 
је дана 14.02.2022. године. 

 
О б р а з л о ж е њ е 

 
УДРУЖЕЊЕ ПЛАНИНАРСКИ 

КЛУБ „ГОРАЖДЕ – МАГЛИЋ” ГОРА-
ЖДЕ уписано је у Регистар удружења, 
који се води код Министарства за пра-
восуђе, управу и радне односе  Босанс-
ко-подрињског кантона Горажде, дана  
28.01.1998. године, под регистарским 
бројем Р-I-2/1998 у прву књигу Реги-
стра. 

Захтјевом број: УП-1:05-04-18/22  
од 09.02.2022.године, обратило се  УДРУ-
ЖЕЊЕ ПЛАНИНАРСКИ КЛУБ „ГОРА-
ЖДЕ – МАГЛИЋ” ГОРАЖДЕ  за упис 
у Регистар сљедећих промјена: сједи-
шта Удружења, чланова Управног од-
бора Удружења, чланова  Скупштине 
Удружења и Статута. 

Уз захтјев је приложена Одлука 
број:3-01/22 од 08.01.2022.године, о про-
мјени сједишта Удружења, Одлука бр-
ој: 4-01/22 од 08.01.2022. године, о раз-
рјешењу и именовању чланова Скуп-
штине Удружења, Одлука број:5-01/22 
од 08.01.2022. године, о разрјешењу и 
именовању чланова Управног одбора 
Удружења, Одлука број:1-01/22 од 08.  
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01.2022.године, о измјени Статута Удру-
жења и Записник са извјештајне Скуп-
штине Удружења, број:9-12/21 од 21. 
12.2021. године. 
  У поступку разматрања захтјева 
и приложених доказа, Министарство 
за правосуђе, управу и радне односе 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де је оцијенило да су испуњени услови 
за упис у Регистар промјена, стога је, 
на основу члана 33. Закона о удруже-
њима и фондацијама („Службене нов-
ине Ф БиХ”, број: 45/02), одлучено као 
у диспозитиву овог Рјешења. 
 

Административна такса у изно-
су од 2,00 КМ и 15,00 КМ  уплаћена је 
по Тарифном броју 1. и 83. Закона о 
административним таксама („Службе-
не новине Босанско–подрињског кан-
тона Горажде“, број: 12/13 и 12/15) и 
доказ о њеној уплати налази се у спису 
предмета. 
 

Накнада за упис промјена Удру-
жења у Регистар удружења у износу 
од 100,00 КМ уплаћена је на одгова-
рајући рачун у складу са Рјешењем бр-
ој: 05-14-120/14 од 12.03.2014. године и 
доказ о уплати налази се у спису пре-
дмета. 
 

Ово је Рјешење коначно у уп-
равном поступку и против истог се  
не може изјавити жалба, али се може 
покренути управни спор тужбом код 
Кантоналног суда у Горажду у року 
од 30 дана од дана достављања Рјеше-
ња. Тужба се подноси у два истовјет-
на примјерка и уз исту се прилаже 
ово Рјешење у оригиналу или препису. 
 
Број:УП-1:05-04-18/22    М И Н И С Т А Р 
14.02.2022.године        Наташа Данојлић,с.р. 
     Г о р а ж д е 
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Министарство за правосуђе, уп-
раву и радне односе Босанско–подри-
њског кантона Горажде, рјешавајући 
по захтјеву УДРУЖЕЊА НОГОМЕТ-
НИ КЛУБ „КОЛИНА“ УСТИКОЛИ-
НА, на основу члана 33. Закона о удру-
жењима и фондацијама („Службене 
новине Федерације БиХ”, број:  45/02),  
д о н о с и: 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
 
1. У Регистар удружења Министар-

ства за правосуђе, управу и радне 
односе Босанско–подрињског кан-
тона Горажде под регистарским бр-
ојем Р-I-15/1997 у прву књигу Рег-
истра уписано је  УДРУЖЕЊЕ НО-
ГОМЕТНИ КЛУБ „КОЛИНА“ УС-
ТИКОЛИНА. 

 
2. Уписује се у Регистар удружења, 

који се води код Министарства за 
правосуђе, управу и радне односе 
Босанско-подрињског кантона Гор-
ажде, промјена лица овлаштених за 
заступање и представљање  Удру-
жења, тако што Хазнадар Алену – 
предсједнику Управног одбора 
Удружења, престаје овлаштење за 
заступање и представљање Удру-
жења, а ново лице овлаштено за 
заступање и представљање Удру-
жења је: Башић Сувад – предсјед-
ник Управног одбора Удружења. 

 
3. Уписује се у Регистар удружења, 

који се води код Министарства за 
правосуђе, управу и радне односе 
Босанско-подрињског кантона Гор-
ажде, промјена предсједника и по-
тпредсједника Скупштине Удру-
жења, тако што се Картал Енес –  
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предсједник Скупштине Удруже-
ња и Глухачевић Елведин – пот-
предсједник Скупштине Удруже-
ња разрјешавају дужности, а нова 
лица именована за предсједника 
и потпредсједника Скупштине 
Удружења су: Глухачевић Елвед-
ин – предсједник Скупштине Уд-
ружења и Имамовић Ахмед – пот-
предсједник Скупштине Удруже-
ња. 

 
4. Уписује се у Регистар удружења, 

који се води код Министарства за 
правосуђе, управу и радне односе 
Босанско-подрињског кантона Гор-
ажде, промјена чланова Скупшт-
ине Удружења, тако што се доса-
дашњи чланови Скупштине Удру-
жења разрјешавају дужности, на 
основу Одлуке Скупштине Удру-
жења број: 18-12/21 од 27.12.2021. 
године, а именују се нови чланови 
Скупштине Удружења на основу 
Одлуке Скупштине Удружења бр-
ој:  17-12/21 од 27.12.2021. године.  

 
5. Уписује се у Регистар удружења, 

који се води код Министарства за 
правосуђе, управу и радне односе 
Босанско-подрињског кантона Гор-
ажде, промјена чланова Надзорн-
ог одбора Удружења, тако што се 
досадашњи чланови Надзорног од-
бора Удружења разрјешавају дуж-
ности, на основу Одлуке Скупшти-
не Удружења број: 22-12/21 од 27. 
12.021. године, а именују се нови 
чланови Скупштине Удружења на 
основу Одлуке Скупштине Удру-
жења број: 21-12/21 од 27.12.2021. 
године. 

 
6. Уписује се у Регистар удружења,  
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који се води код Министарства за 
правосуђе, управу и радне односе 
Босанско-подрињског кантона Гор-
ажде именовање секретара Удру-
жења, тако што је на основу Одлу-
ке Скупштине Удружења, број: 25-
12/21 од 27.12.2021. године, за сек-
ретара Удружења именована Хот-
овић – Глухачевић Нарциса.  

 
7. Упис промјена  из тачки 2, 3, 4, 5. и 

6. диспозитива овог Рјешења извр-
шен је дана 17.02.2022. године. 

 
О б р а з л о ж е њ е 

 
УДРУЖЕЊЕ НОГОМЕТНИ КЛ-

УБ „КОЛИНА” УСТИКОЛИНА уписа-
но  је у Регистар удружења, који се во-
ди код Министарства за правосуђе, уп-
раву и радне односе Босанско-подри-
њског кантона Горажде, дана 28.07.1997. 
године, под регистарским бројем Р-I-
15/1997  у  прву књигу Регистра. 

Захтјевом број:УП-1:05-04-163/21  
од 27.12.2021.године, обратило се УДРУ-
ЖЕЊЕ НОГОМЕТНИ КЛУБ „КОЛИНА” 
УСТИКОЛИНА за упис у Регистар сљ-
едећих промјена: лица овлаштених за 
заступање и представљање Удружења, 
предсједника и потпредсједника Ску-
пштине Удружења, чланова Скупшти-
не Удружења, чланова Надзорног од-
бора Удружења и именовање секрета-
ра Удружења. 

Уз захтјев је приложена Одлука 
број: 17-12/21 од 27.12.2021. године, о 
именовању новог сазива Скупштине 
Удружења, Одлука број: 18-12/21 од 
27.12.2021. године, о разрјешењу старог 
сазива Скупштине Удружења, Одлука 
број: 19-12/21 од 27.12.2021. године, о 
именовању новог члана Управног одб-
ора Удружења, Одлука број: 20-12/21  
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од 27.12.2021.године, о разрјешењу чла-
на Управног одбора Удружења, Одлу-
ка број: 21-12/21 од 27.12.2021. године, 
о именовању Надзорног одбора Удру-
жења, Одлука број: 22-12/21 од 27.12. 
2021.године, о разрјешењу чланова На-
дзорног одбора Удружења, Одлука бр-
ој:25-12/21 од 27.12.2021. године, о име-
новању секретара Удружења, Запис-
ник број:16-12/21 од 27.12.2021. године, 
са Изборне сједнице Скупштине Удру-
жења и Списак присутних чланова Ск-
упштине. 

 Дана 30.12.2021. године, Мини-
старство за правосуђе, управу и радне 
односе Босанско-подрињског кантона 
Горажде, је од предсједника Скупшти-
не Удружења Ногометни клуб „Коли-
на” Устиколина, Картал Енеса, запри-
мило обавијест у којој обавјештава ово 
Mинистарство да он као предсједник 
Скупштине није исту заказао да су не-
ки непознати људи организовали тај 
скуп и да на Скупштини нису били 
присутни сљедећи чланови: Картал 
Енес, Габела Нихад, Муслић Мирсад, 
Боровина Нерим, Куновац Армин, Па-
лета Зијад, Бичевић Сабахудин, Хазна-
дар Ален и Муслић Шемсо. 

Након запримљене обавијести 
од стране Картал Енеса, ово Министа-
рство је увидом у достављени захтјев 
Удружења Ногометни клуб „Колина” 
Устиколина за упис промјена у Реги-
стар удружења, као и прилога уз по-
менути захтјев, утврдило је да је Скуп-
штином предсједавао потпредсједник 
Скупштине Удружења, као и да су два 
члана Скупштине Удружења, односно 
Боровина Нерим и Куновац Армин 
својим потписом потврдили присуство 
на Сједници Скупштине Удружења 
одржаној дана 24.12.2021. године, а за 
које у својој обавијести Енес Картал  
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тврди да нису били присутни на по-
менутој сједници Скупштине. 

У члану 27. Статута Удружења 
Ногометни клуб „Колина” Устиколи-
на, број:12/11 од 13.12.2012.године, про-
писано је да Скупштину чини 13 деле-
гата који се бирају из реда чланова 
Клуба и тачан број одређује Скупшти-
на, а у члану 29. Прописано је да се  
Скупштина може одржати ако је при-
сутно више од половине (1/2) или дви-
је трећине (2/3) делегата. 

Исто тако, у члану 36. горе по-
менутог Статута, прописано да потп-
редсједник Скупштине помаже пред-
сједнику Скупштине у вршењу његов-
их послова и замјењује га у одсутности 
и спријечености. 

Сходно напријед цитираним од-
редбама Статута Удружења Ногомет-
ни клуб „Колина” Устиколина, а узи-
мајући у обзир и горе поменуту оба-
вијест коју је доставио Енес Картал, ово 
Министарство је својим актом број: 
УП-1:05-04-163/21 од 17.01.2022. годи-
не, у складу са чланом 47. Закона о уд-
ружењима и фондацијама затражило 
од Министарства за образовање, мла-
де, науку, кутуру и спорт Босанско-по-
дрињског кантона Горажде затражило  
да изврши надзор над законитошћу 
рада Удружења, односно да исто утв-
рди да ли је Скупштина Удружења 
Ногометни клуб „Колина” Устиколи-
на која је одржана 24.12.2021. године, 
заказана од стране овлаштеног лица у 
складу са Статутом Удружења и да ли 
је иста имала већину и могла доносити 
одлуке, те да о резултатима надзора 
обавијесте ово Министарство, како би 
исто могло окончати управни посту-
пак и донијети рјешење у овој управн-
ој ствари. О напријед наведеном оба-
вијештен је подносилац захтјева за уп- 
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ис промјена у Регистар удружења, као 
и Енес Картал актом број:  УП-1:05-04-
163/17 од 17.01.2022. године. 

Дана 14.02.2022. године, Минис-
тарство за образовање, младе, науку, 
културу и спорт Босанско-подрињског 
кантона Горажде је својим актом број: 
10-04-121-3/22 од 14.02.2022.године, до-
ставило документацију (оригинал) пре-
узету надзором над законитошћу рада 
Удружења Ногометни клуб „Колина” 
Устиколина и то: овјерену копију Дне-
вног реда број: 1-12/21 од 10.12.2021. 
године,  који је предложен и потписан 
од стране предсједника Скупштине 
Удружења Картал Енеса, овјерену изја-
ву Глухачевић Елведина у којој изјав-
љује да је био у присуству Карта Енеса 
када је потписао позив на Скупштину 
НК „Колина”, као и Дневни ред који је 
био планиран за 24.12.2021. године, ов-
јерену изјаву Ћуровић Сенада који из-
јављује да је ставио печат на потпис 
Катрал Енеса, који је потписао позив 
на Скупштину НК „Колина”, као и  
Дневни ред, овјерену изјаву Глухачев-
ић Елведина који изјављује да је на ог-
ласну таблу испред зграде Општине 
налијепио позив за Скупштину НК 
Колина дана 10.12.2021. године, одмах 
након што је исти потписао Картал 
Енес, а Ћуровић Сенад овјерио печа-
том, копију слике дневног реда који је 
окачен на огласној табли, овјерену из-
јаву Глухачевић Елведина којом изјав-
љује да је имао СМС преписку са Кар-
тал Енесом 24.12.2021. године, који га 
обавјештава да ће „можда каснити” на 
сједницу Скупштине, а касније на ње-
гово питање да ли ће доћи, одговара 
да неће доћи, копију СМС преписке, 
овјерену копију изјаве Боровина Нери-
ма, којом изјављује да је као члан Ску-
пштине НК „Колина” присуствовао на  
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сједници Скупштине одржане дана 
24.12.2021. године, овјерену копију  Из-
јаве Куновац Армина којом изјављује 
да је као члан Скупштине НК „Коли-
на” присуствовао на сједници Скуп-
штине одржаној дана 24.12.2021. годи-
не, Одлуку број: 17-12/21 од 27.12.2021. 
године, о именовању новог сазива Ску-
пштине Удружења, Одлуку број: 18-12 
/21 од 27.12.2021. године, о разрјешењу 
старог сазива Скупштине Удружења, 
Одлуку број: 19-12/21 од 27.12.2021. го-
дине, о именовању новог члана Упра-
вног одбора Удружења, Одлуку број: 
20-12/21 од 27.12.2021. године, о разрје-
шењу члана Управног одбора Удруже-
ња, Одлуку број: 21-12/21 од 27.12.2021. 
године, о именовању новог Надзорног 
одбора Удружења, Одлуку број: 22-12 
/21 од 27.12.2021. године, о разрјешењу 
Надзорног одбора Удружења, Одлуку 
број: 23-12/21 од 27.12.2021. године, о 
именовању делегата у чланство Скуп-
штине ФС Босанско-подрињског кан-
тона Горажде, Одлуку  број: 24-12/21 
од 27.12.2021. године, о именовању де-
легата у Извршни одбор ФС Босанско-
подрињског кантона Горажде и Одлу-
ку број: 25-12/21 од 27.12.2021. године, 
о именовању секретара Удружења. 
  У поступку разматрања захтјева 
и напријед наведене документације ко-
ју  је надзором над законитошћу рада 
Удружења Ногометни клуб „Колина“ 
Устиколина преузело Министарство за 
образовање, младе, науку, културу и 
спорт Босанско-подрињског кантона 
Горажде, Министарство за правосуђе, 
управу и радне односе Босанско-под-
рињског кантона Горажде је утврдило 
да је Скупштина Удружења заказана 
од стране овлаштеног лица у складу са 
Статутом Удружења и да је иста имала 
већину (7 од 13 чланова, што чини на- 
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тполовичну већину), те је ово Минис-
тарство оцијенило да су испуњени ус-
лови за упис у Регистар промјена, сто-
га је, на основу члана 33. Закона о уд-
ружењима и фондацијама („Службене 
новине Ф БиХ”, број:  45/02), одлучено 
као у диспозитиву овог Рјешења. 
  

Административна такса у изно-
су од 2,00 КМ и 15,00 КМ  уплаћена је 
по Тарифном броју 1. и 83. Закона о 
административним таксама („Службе-
не новине Босанско–подрињског кан-
тона Горажде“, број: 12/13 и 12/15) и 
доказ о њеној уплати налази се у спису 
предмета. 
 

Накнада за упис промјена Удру-
жења у Регистар удружења у износу 
од 100,00 КМ уплаћена је на одговара-
јући рачун у складу са Рјешењем број:  
05-14-120/14 од 12.03.2014. године и до-
каз о уплати налази се у спису пред-
мета. 
 

Ово је Рјешење коначно у уп-
равном поступку и против истог се  
не може изјавити жалба, али се може 
покренути управни спор тужбом код 
Кантоналног суда у Горажду у року 
од 30 дана од дана достављања Рјеше-
ња. Тужба се подноси у два истовје-
тна примјерка и уз исту се прилаже 
ово Рјешење у оригиналу или препи-
су. 
 
Број:УП-1:05-04-163/21   М И Н И С Т А Р 
17.02.2022.године        Наташа Данојлић,с.р. 
     Г о р а ж д е 
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 Министарство за правосуђе, уп-
раву и радне односе Босанско–подри-
њског кантона Горажде, рјешавајући 
по захтјеву УДРУЖЕЊА ПОЉОПРИВ- 
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РЕДНИХ ПРОИЗВОЂАЧА ФОЧА – 
УСТИКОЛИНА, на основу члана 42. 
Закона о удружењима и фондацијама 
(„Службене новине Федерације БиХ”, 
број: 45/02), д о н о с и: 
 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о престанку рада удружења 

 
1. УДРУЖЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНИХ 

ПРОИЗВОЂАЧА ФОЧА – УСТИ-
КОЛИНА регистровано дана 27.09. 
2005. године, под редним бројем Р-
I-15/2005 у прву књигу Регистра, 
престаје са радом и брише се из Ре-
гистра удружења, који се води у 
Министарству за правосуђе, упра-
ву и радне односе Босанско–подри-
њског кантона Горажде.   

 
2. Рјешење ступа на снагу даном до-

ношења. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 
 Дана 14.02.2022. године, обрати-
ло се УДРУЖЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕД-
НИХ ПРОИЗВОЂАЧА ФОЧА – УСТИ-
КОЛИНА захтјевом за брисање из Рег-
истра удружења, који се води у Мини-
старству за правосуђе, управу и радне 
односе Босанско–подрињског кантона 
Горажде. 
 Уз захтјев је приложена Одлука 
број:01/22 од  08.02.2022.године, о пре-
станку рада Удружења, Записник са 
сједнице Скупштине Удружења и Ув-
јерење Порезне управе ФБиХ Кантона-
лни порезни уред Горажде  - Порезна 
испостава Горажде, број:13-5/1-12-5-1097 
-1/2022 од 14.02.2022. године, из којег 
се види да поменуто Удружење према 
порезној евиденцији, нема евиденти- 
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раних обавеза. 
 У поступку разматрања захтјева 
и приложених доказа ово Министар-
ство је утврдило сљедеће: 

Чланом 43. став 1. тачка 1. Зако-
на о удружењима и фондацијама („Сл-
ужбене новине Федерације БиХ”, број: 
45/02), прописано је да удружење пре-
стаје са радом ако надлежни орган 
удружења донесе одлуку о престанку 
рада удружења, а чланом 42. истог За-
кона да удружење престаје са радом 
када надлежно министарство донесе 
коначно рјешење о престанку рада 
удружења или када кантонални суд 
донесе правоснажну пресуду о забра-
ни рада удружења. Такође, у члану 46. 
поменутог  закона прописано је да се 
преостала имовина удружења која се 
брише из регистра распоређује сходно 
одлуци надлежног органа удружења. 

С обзиром на то да је Скупшти-
на донијела Одлуку о престанку рада 
Удружења, у којој је и констатовано да 
Удружење не посједује никакву имов-
ину, стекао се услов за престанак рада 
поменутог Удружења и брисање истог 
из Регистра удружења, који се води у 
овом Министарству. 

На основу напријед наведеног, 
одлучено је као у диспозитиву Рјешења. 
 

Ово је Рјешење коначно у уп-
равном поступку и против истог се  
не може изјавити жалба, али се може 
покренути управни спор тужбом код 
Кантоналног суда у Горажду у року 
од 30 дана од дана достављања Рјеше-
ња.Тужба се подноси у два истовјет-
на примјерка и уз исту се прилаже 
ово Рјешење у оригиналу или препису. 
 

Административна такса у изно-
су од 2,00 КМ и 15,00 КМ  уплаћена је  
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по Тарифном броју 1. и 83. Закона о административним таксама („Службе-не 
новине Босанско–подрињског кан-тона Горажде“, број: 12/13 и 12/15) и доказ о 
њеној уплати налази се у спису предмета. 
 
Број:УП-1:05-04-20/22                                                                                              М И Н И С Т А Р 
18.02.2022.године                                                                                                  Наташа Данојлић,с.р. 
     Г о р а ж д е 
 

156 
 

На основу члана 36. Колектив-
ног гранског уговора за област сред-
њег образовања у Босанско-подрињск-
ом кантону Горажде, министар за об-
разовање, младе, науку, културу и спо-
рт Босанско-подрињског кантона Го-
ражде, д о н о с и:  
 
 

И Н С Т Р У К Ц И Ј У 
о утврђивању платних разреда  

и коефицијената за запосленике  
у средњим школама 

Босанско-подрињског кантона 
Горажде 

 
I 

 
 Овом се инструкцијом утврђују 
платни разреди и коефицијенти за за-
посленике у средњим школама који 
плате остварују из Буџета Босанско-по-
дрињског кантона Горажде.  
 

II 
 
 Запосленици у јавним устано-
вама средњим школама разврставају се 
у 17 платних разреда  и утврђују се ко-
ефицијенти за плате у сљедећим врије-
дностима:  

 

Р.бр. 

 
Платни 
разред Послови – звања Степен стручне   

спреме 

К
ое

ф
иц

-и
је

нт
 

 

1. I Директор школе 
 

VII 3,55 
2. II Наставник виши савјетник, стручни 

савјетник (педагог-психолог, педагог, 
психолог, секретар)  
 

VII 
I циклус 

240 бодова и 
II циклус 

Болоњског 
високообразовног 

процеса 

 
 

3,05 

3. III Наставник савјетник, виши стручни 
сарадник, (педагог-психолог, педагог, 
психолог, секретар)  
 
Стручни савјетник (библиотекар, 
социјални радник)  

VII 
I циклус 240 

бодова и II циклус 
Болоњског 

високообразовног 
процеса 

 
 

2,95 
 

Наставник виши савјетник I циклус 180 
бодова 
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4. IV 

 
Наставник ментор, самостални струч-
ни сарадник/стручни сарадник 
(педагог-психолог, педагог, психолог, 
секретар) 
 
Виши стручни сарадник 
(библиотекар, социјални радник) 

VII 
I циклус 240 

бодова и II циклус 
Болоњског 

високообразовног 
процеса 

 
 

 
2,85 

 

Наставник  савјетник  I циклус 180 
бодова  

5. V Наставник, стручни сарадник 
(педагог-психолог, педагог, психолог, 
секретар школе) 
 
Самостални стручни сарадник 
(библиотекар, социјални радник)  
Координатор практичне наставе  
 

VII 
I циклус 240 

бодова и II циклус 
Болоњског 

високообразовног 
процеса 

 

 
 

2,75 
 

Виши референт 
 
Наставник ментор  
 

I циклус 180 
бодова 

 

 

6. VI Стручни сарадник  
(библиотекар, социјални радник)  
 

VII 
II циклус 

 
2,65 

Самостални референт 
Наставник  

I циклус 180 
бодова 

7. VII Наставник виши савјетник  
 

VI 
 

 
 

2,55 Референт  I циклус 180 
бодова 

Виши референт  VI степен  
 

8. VIII Наставник виши савјетник 
 

V 
 

 
 

2,45 Наставник  савјетник VI 
Референт за административно-
рачуноводствене послове  
 

I циклус 180 
бодова 

 

Самостални референт VI 
 

9. IX Наставник савјетник 
 

V 
 

 
2,35 

Референт  
 

VI 
 

Наставник ментор  VI 
 

10. X Наставник ментор V  
2,25 Референт за административно-фина-

нсијске и рачуноводствене послове  
Наставник  

 
VI 
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11. XI Наставник  практичне наставе  V 2,15 
12. XII Референт за опште послове и возач V 2,05 
13 XIII Виши лаборант-сарадник у настави 

лаборант  IV 1,85 

14. XIV Самостални лаборант – сарадник у 
настави лаборант  
 

IV 
 1,75 

Домар,  домар-ложач, возач V 
 

15. XV Домар,  домар-ложач, и сарадник у 
настави лаборант (млађи лаборант) 
 

IV 1,65 

16. XVI Домар, домар-ложач, кухар  
 

III 1,45 
17. XVII Радници на одржавању чистоће и 

послови обезбјеђења 
 

I или II 1,40 
 

 
III 

 
У платне разреде утврђене чла-

ном II ове Инструкције, разврставају се 
радна мјеста упосленика у средњим 
школама Босанско-подрињског канто-
на Горажде и то:   
 

1. У први  платни разред спада 
сљедеће радно мјесто: коефи-
цијент 3,55 

 
- Директор средње школе.  

 
2. У други платни разред спада 

сљедеће радно мјесто: коефи-
цијент 3,05 

 

- Послови наставника за које је нас-
тавним планом и програмом пред-
виђен VII степен стручне спреме  
или I циклус Болоњског наставног 
процеса са 240 ЕЦТС бодова или II 
циклус Болоњског наставног про-
цеса са 300 ЕЦТС бодова и који је 
примјеном Правилника о вреднова-
њу,  напредовању и стицању стру-
чних звања наставника и струч-
них сарадника у средњим школама 
стекао звање наставник виши  

савјетник,  
- Стручни сарадник (педагог-психо-

лог, педагог или психолог) за које  
је предвиђен VII степен стручне 
спреме или I циклус Болоњског на-
ставног процеса са 240 ЕЦТС бодо-
ва и који је примјеном Правилника 
о вредновању,  напредовању и сти-
цању стручних звања наставника 
и стручних сарадника у средњим 
школама стекао звање стручни  
савјетник, 

- Секретар школе за које је је пред-
виђен VII степен стручне спреме 
и који је примјеном Правила школе 
стекао звање стручни савјетник. 

 
3. У трећи платни разред спада 

сљедеће радно мјесто: коефи-
цијент 2,95 
 

- Послови наставника за које је нас-
тавним планом и програмом пред-
виђен VII степен стручне спреме  
или I циклус Болоњског наставног 
процеса са 240 ЕЦТС бодова или II 
циклус Болоњског наставног про-
цеса са 300 ЕЦТС бодова и који је 
примјеном Правилника о вреднова- 
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њу, напредовању и стицању стру-
чних звања наставника и струч-
них сарадника у средњим школама 
стекао звање наставник савјет-
ник,  

- Послови наставника за које је нас-
тавним планом и програмом пред-
виђен I циклус Болоњског настав-
ног процеса са 180 ЕЦТС бодова и 
који је примјеном Правилника о 
вредновању,  напредовању и стица-
њу стручних звања наставника и 
стручних сарадника у средњим 
школама стекао звање наставник 
виши савјетник,  

- Стручни сарадник (педагог-психо-
лог, педагог или психолог)  за које  
је предвиђен VII степен стручне 
спреме и који је примјеном Прави-
лника о вредновању, напредовању и 
стицању стручних звања настав-
ника и стручних сарадника у сре-
дњим школама стекао звање виши 
стручни  сарадник,  

- Секретар школе за које је предви-
ђен VII степен стручне спреме и 
који је примјеном Правила школе 
стекао звање виши стручни  са-
радник, 

- Стручни сарадник (библиотекар 
школе, социјални радник)  за које  
је предвиђен VII степен стручне 
спреме или II циклус Болоњског на-
ставног процеса са 300 ЕЦТС бо-
дова и који је примјеном Правил-
ника о вредновању,  напредовању и 
стицању стручних звања настав-
ника и стручних сарадника у сред-
њим школама стекао звање стру-
чни  савјетник. 

 
4. У четврти платни разред спа-

да сљедеће радно мјесто: кое-
фицијент 2,85 
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- Послови наставника за које је нас-
тавним планом и програмом пред-
виђен VII степен стручне спреме  
или I циклус Болоњског наставног 
процеса са 240 ЕЦТС бодова или II 
циклус Болоњског наставног про-
цеса са 300 ЕЦТС бодова и који је 
примјеном Правилника о вреднова-
њу,  напредовању и стицању стру-
чних звања наставника и струч-
них сарадника у средњим школама 
стекао звање наставник ментор,  

- Стручни сарадник (педагог-психо-
лог, педагог или психолог) за које  
је предвиђен VII степен стручне 
спреме и који је примјеном Прави-
лника о вредновању, напредовању и 
стицању стручних звања настав-
ника и стручних сарадника у сред-
њим школама стекао звање само-
стални стручни  сарадник,  

- Секретар школе за које је предви-
ђен VII степен стручне спреме ко-
ји је примјеном Правила школе 
стекао звање стручни  сарадник, 

- Стручни сарадник (библиотекар 
школе, социјални радник) за које  је 
предвиђен VII степен стручне сп-
реме  или II циклус Болоњског нас-
тавног процеса и који је примје-
ном Правилника о вредновању,  на-
предовању и стицању стручних 
звања наставника и стручних са-
радника у средњим школама сте-
као звање виши стручни сарад-
ник, 

- Послови наставника за које је нас-
тавним планом и програмом пред-
виђен I циклус Болоњског настав-
ног процеса са 180 ЕЦТС бодова и 
који је примјеном Правилника о 
вредновању,  напредовању и стица-
њу стручних звања наставника и 
стручних сарадника у средњим  
 



Број 2 – страна 470 
 
 

школама стекао звање наставник 
савјетник.  

 
5. У пети платни разред спада 

сљедеће радно мјесто: коефи-
цијент 2,75 
 

- Послови наставника за које је нас-
тавним планом и програмом пред-
виђен VII степен стручне спреме  
или I циклус Болоњског наставног 
процеса са 240 ЕЦТС бодова или II 
циклус Болоњског наставног про-
цеса са 300 ЕЦТС бодова и који је 
стекао звање наставник, 

- Секретар школе за које је предви-
ђен VII степен стручне спреме, 

- Послови наставника за које је нас-
тавним планом и програмом пред-
виђен I циклус Болоњског настав-
ног процеса са 180 ЕЦТС бодова и 
који је примјеном Правилника о 
вредновању,  напредовању и стица-
њу стручних звања наставника и 
стручних сарадника у средњим 
школама стекао звање наставник 
ментор,  

- Стручни сарадник (библиотекар 
школе, социјални радник) за које  је 
предвиђен VII степен стручне сп-
реме или II циклус Болоњског нас-
тавног процеса и који је примје-
ном Правилника о вредновању, на-
предовању и стицању стручних 
звања наставника и стручних са-
радника у средњим школама сте-
као звање самостални  стручни  
сарадник, 

- Референт за административно-
финансијске и рачуноводствене 
послове за које је предвиђен I цик-
лус Болоњског наставног процеса и 
који је примјеном Правила школе 
стекао звање виши референт. 
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6. У шести  платни разред спада 

сљедеће радно мјесто: коефи-
цијент 2,65 
 

- Послови стручног сарадника за ко-
је је Систематизацијом послова и 
радних задатака предвиђен VII ст-
епен стручне спреме или II циклус 
Болоњског наставног процеса (биб-
лиотекар школе, социјални рад-
ник), 

- Послови наставника за које је нас-
тавним планом и програмом пред-
виђен I циклус Болоњског настав-
ног процеса са 180 ЕЦТС бодова и 
који је стекао звање наставник,  

- Референт за административно-
финансијске и рачуноводствене 
послове за које је предвиђен I цик-
лус Болоњског наставног процеса и 
који је примјеном Правила школе 
стекао звање самостални рефе-
рент. 

 
7. У седми  платни разред спада 

сљедеће радно мјесто: коефи-
цијент 2,55 
 

- Послови наставника за које је нас-
тавним планом и програмом пред-
виђен VI степен стручне спреме  и 
који је примјеном Правилника о 
вредновању,  напредовању и стица-
њу стручних звања наставника и 
стручних сарадника у средњим 
школама стекао звање наставник 
виши савјетник,  

- Референт за административно-
финансијске и рачуноводствене 
послове  за које је предвиђен степен 
и који је примјеном Правила школе 
стекао звање виши  референт, 

- Референт за административно-
финансијске и рачуноводствене 
послове за које је предвиђен I цик- 
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лус Болоњског наставног процеса и 
који је примјеном Правила школе 
стекао звање  референт. 

 
8. У осми платни разред спада 

сљедеће радно мјесто: коефи-
цијент 2,45 
 

- Послови наставника за које је нас-
тавним планом и програмом пред-
виђен VI степен стручне спреме  и 
који је примјеном Правилника о 
вредновању, напредовању и стица-
њу стручних звања наставника и 
стручних сарадника у средњим 
школама стекао звање наставник 
савјетник,  

- Послови наставника за које је нас-
тавним планом и програмом пред-
виђен V степен стручне спреме  и 
који је примјеном Правилника о 
вредновању,  напредовању и стица-
њу стручних звања наставника и 
стручних сарадника у средњим 
школама стекао звање наставник 
виши савјетник,  

- Референт за административно-
финансијске и рачуноводствене по 
слове за које је предвиђен VI сте-
пен стручне спреме и који је при-
мјеном Правила школе стекао зва-
ње самостални референт, 

- Референт за административно-
финансијске и рачуноводствене 
послове за које је предвиђен I цик-
лус Болоњског наставног процеса, 
као и затечени упосленик са већом 
стручном спремом од прописане 
нормативима.  

 
9. У девети  платни разред спада 

сљедеће радно мјесто: коефи-
цијент 2,35 
 

- Послови наставника за које је нас-
тавним планом и програмом пред- 
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виђен V степен стручне спреме  и 
који је примјеном Правилника о 
вредновању, напредовању и стица-
њу стручних звања наставника и 
стручних сарадника у средњим 
школама стекао звање наставник 
савјетник,  

- Референт за административно-
финансијске и рачуноводствене 
послове за које је предвиђен VI сте-
пен стручне спреме и који је при-
мјеном Правила школе стекао зва-
ње референт, 

- Послови наставника за које је нас-
тавним планом и програмом пред-
виђен VI степен стручне спреме и 
који је примјеном Правилника о 
вредновању, напредовању и стица-
њу стручних звања наставника и 
стручних сарадника у средњим 
школама стекао звање наставник 
ментор.  

 
10. У десети  платни разред спада 

сљедеће радно мјесто: коефи-
цијент 2,25 
 

- Послови наставника за које је нас-
тавним планом и програмом пред-
виђен V степен стручне спреме  и 
који је примјеном Правилника о 
вредновању,  напредовању и стица-
њу стручних звања наставника и 
стручних сарадника у средњим 
школама стекао звање наставник 
ментор,  

- Референт за административно-
финансијске и рачуноводствене 
послове за које је предвиђен VI сте-
пен стручне спреме,  

- Послови наставника за које је нас-
тавним планом и програмом пред-
виђен VI степен стручне спреме  и 
који је стекао  звање наставник.   
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11. У једанаести платни разред сп-
ада сљедеће радно мјесто: кое-
фицијент 2,15 
 

- Послови наставника за које је нас-
тавним планом и програмом пре-
двиђен V степен стручне спреме и 
који је стекао  звање наставник.  

 
12. У дванаести платни разред сп-

ада сљедеће радно мјесто: кое-
фицијент 2,05 

 
- Референт за опште послове и во-

зач за које је предвиђен V степен 
стручне спреме (затечени упосле-
ник који је распоређен одлуком 
Владе из Центра за стручну обу-
ку). 

 
13. У тринаести платни разред сп-

ада сљедеће радно мјесто: кое-
фицијент 1,85 
 

- Сарадник у настави лаборант за 
који је Систематизацијом послова 
и радних задатака предвиђен IV 
степен стручне спреме и који је 
примјеном Правила школе стекао 
звање виши лаборант. 

 
14. У четрнаести платни разред 

спада сљедеће радно мјесто: ко-
ефицијент 1,75 
 

- Сарадник у настави лаборант за 
који је Систематизацијом послова 
и радних задатака предвиђен IV  
степен стручне спреме и који је 
примјеном Правила школе стекао 
звање самостални лаборант, 

- Остало техничко особље за које је 
Систематизацијом послова и рад-
них задатака предвиђен V степен 
стручне спреме (домар, домар-ло-
жач, возач). 
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15. У петнаести платни разред сп-

ада сљедеће радно мјесто: кое-
фицијент 1,65 
 

- Остало техничко особље за које је 
Систематизацијом послова и рад-
них задатака предвиђен IV степен 
стручне спреме (домар, домар-ло-
жач, возач), 

- Сарадник у настави лаборант за 
који је Систематизацијом послова 
и радних задатака предвиђен IV  
степен стручне спреме и који је 
примјеном Правила школе стекао 
звање млађи  лаборант. 

 
16. У шеснаести платни разред 

спада сљедеће радно мјесто: ко-
ефицијент 1,45 
 

- Остало техничко особље за које је 
Систематизацијом послова и рад-
них задатака предвиђен III степен 
стручне спреме (домар, домар-ло-
жач, кухар). 

 
17. У седамнаести  платни разред 

спада сљедеће радно мјесто: ко-
ефицијент 1,40 
 

- Послови на одржавању чистоће,  
- Обезбјеђење објекта за које је Сис-

тематизацијом послова и радних 
задатака предвиђен III степен ст-
ручне спреме  (портир). 

 
IV 

 
 Запосленици у средњим школа-
ма примјеном ове Инструкције зад-
ржавају своја звања добивена примје-
ном Правилника о вредновању, напре-
довању и стицању стручних звања на-
ставника и стручних сарадника у ос-
новним и средњим школама.  
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V 
 

Уколико одређене послове у 
средњој школи ради запосленик (нас-
тавник или радник у административн-
финансијској служби) са вишом стру-
чном спремом од оне која је предви-
ђена као услов за обављање тих посло-
ва, коефицијент сложености се може 
увећати за један платни разред уз саг-
ласност надлежног министарства.  
 

VI 
 
 Даном ступања на снагу ове Ин-
струкције престаје да важи Инструк-
ција о утврђивању платних разреда и 
коефицијената за запосленике у сред-
њим школама („Службене новине Бо-
санско-подрињског кантона Горажде“, 
број: 06/19 и 07/19). 
  

VII 
   
            Ова Инструкција ступа на снагу 
даном доношења, а накнадно ће да се 
објави у „Службеним новинама Босан-
ско-подрињског кантона Горажде“. 
 

VIII 
 

           Усаглашавање коефицијената за 
обрачун плате запосленим у средњим 
школама вршиће се у складу са Зако-
ном о платама и накнадама у органи-
ма власти Босанско-подрињског кан-
тона Горажде („Службене новине Бо-
санско-подрињског кантона Горажде“, 
број: 12/21) у року од тридесет (30) да-
на од дана ступања на снагу овога За-
кона на начин утврђен у ставу 1. и 3. 
члана 36. Колективног гранског угово-
ра за област средњег образовања у Бо-
санско-подрињском кантону. Усклађи- 
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вање коефицијената ће се вршити и у 
случају измјена основице за обрачун 
плате од стране Владе Босанско-под-
рињског кантона, а плата радника не 
може бити нижа  нити већа од испла-
ћене основне плате радницима у сред-
њим школама по овој Инструкцији.  
 

IX 
 
            Влада Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде, на својој 26. телефон-
ској сједници, одржаној дана 21.01.2022. 
године, Закључком број: 03-11-61/22 од 
21.01.2022. године, дала је сагласност 
министру за образовање, младе, науку, 
културу и спорт Босанско-подрињског 
кантона Горажде за потписивање Ин-
струкције о утврђивању платних раз-
реда и коефицијената за запосленике 
у средњим школама Босанско-подри-
њског кантона Горажде.  
 
Број:10-11-1669-8/21  М И Н И С Т А Р  
24.01.2022.године        Биљана Беговић,с.р. 
     Г о р а ж д е   
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На основу члана 66. Закона о 
грађевинском земљишту у Федерацији 
Босне и Херцеговине („Службене нов-
ине Федерације Босне и Херцеговине“ 
број: 25/03), члана 24. Статута Општи-
не Пале („Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде“ број: 
19/07, 11/08 и 6/13) и члана 81. Посло-
вника Општинског вијећа Општине 
Пале (,,Службене новине Босанско-по-
дрињског кантона Горажде”, број:4/08), 
Општинско вијеће Општине Пале, на 
својој XIV редовној сједници, одржаној 
дана 03.02.2022. године, д о н о с и: 
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О Д Л У К У 
О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЈЕЧНЕ 

ЦИЈЕНЕ 1м2 ИЗГРАЂЕНОГ 
СТАМБЕНОГ ПРОСТОРА  

ЗА 2022. ГОДИНУ НА ПОДРУЧЈУ 
ОПШТИНЕ ПАЛЕ 

 
Члан 1. 

 
Утврђује се просјечна цијена 1 

м2 изграђеног стамбеног простора за 
2022. годину на подручју општине Па-
ле, у висини од 400,00 КМ. 
 

Члан 2. 
 

Утврђена цијена изграђеног ста-
мбеног простора из члана 1. ове Одлу-
ке служи као основица за израчуна-
вање погодности земљишта/ренте, на-
кнаде за додијељено грађевинско зем-
љиште за овисно од зона земљишта ут-
врђених посебном одлуком, за утврђи-
вање накнаде 1 м2 изузетог грађевин-
ског земљишта и процјене вриједности 
некретнина. 
 

Члан 3. 
 

Ова Одлука ступа на снагу осм-
ог дана од дана објављивања у „Служ-
беним новинама Босанско-подрињск-
ог кантона Горажде“. 
 
Број:02-04-05/22       ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ 
03.02.2022.године   ОПШТИНСКОГ ВИЈЕЋА 
      П р а ч а               Сенад Мутапчић,с.р. 
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На основу чланова 63. и 83. За-
кона о грађевинском земљишту Феде-
рације Босне и Херцеговине („Службе-
не новине Федерације Босне и Херце-
говине“ број: 25/03), члана 24. Статута 
Општине Пале („Службене новине  
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Босанско-подрињског кантона Гораж-
де“ број: 19/07, 11/08 и 6/13) и члана 
81. Пословника Општинског вијећа Оп-
штине Пале (,,Службене новине Боса-
нско-подрињског кантона Горажде”, 
број: 4/08), Општинско вијеће Пале, на 
својој XIV редовној сједници, одржаној 
03.02.2022. године, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
О УТВРЂИВАЊУ НАКНАДЕ  

ЗА ДОДИЈЕЉЕНО ГРАЂЕВИНСКО  
И ОСТАЛО ЗЕМЉИШТЕ 

ДРУШТВЕНЕ СВОЈИНЕ, НАКНАДЕ 
ЗА КОРИШТЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ 

И ОСТАЛОГ ЗЕМЉИШТА И 
НАКНАДЕ ЗА КОРИШТЕЊЕ 

ИЗГРАЂЕНОГ ОСТАЛОГ 
ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА 
(РЕНТЕ) НА КОЈЕМ ПОСТОЈИ 

ПРАВО СВОЈИНЕ, ЗА 2022. ГОДИНУ 
 

Члан 1. 
 

Овом се Одлуком утврђује вис-
ина накнаде за додијељено грађевин-
ско и остало земљиште у друштвеној 
својини, као и обавеза плаћања накна-
де за кориштење осталог грађевинског 
земљишта на којем постоји право сво-
јине и накнаде за кориштење изграђе-
ног грађевинског земљишта (ренте) на 
којем постоји право својине, у 2022. го-
дини. 
 

Члан 2. 
 

Накнада за додијељено земљи-
ште одређује се у проценту од утврђе-
не просјечне цијене 1 м2 изграђеног ст-
амбеног простора на подручју Општи-
не Пале, који у 2022. години износи 
400,00 КМ. 
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Члан 3. 
 

Накнада за додијељено земљи-
ште утврђује се према зонама и то: 
 

1. У првој стамбено-пословној зони 
5% од просјечне цијене 1 м2 изгра-
ђеног стамбеног простора за теку-
ћу годину, што износи 20,00 КМ по 
1 м2. 

2. У другој стамбено-пословној зони 
4% - 5% од висине просјечне цијене 
изграђеног стамбеног простора за 
текућу годину, што износи 16,00 
КМ – 20,00 КМ по 1 м2. 

3. У трећој стамбено-пословној зони 
3% - 4% од висине просјечне цијене 
1 м2 изграђеног стамбеног просто-
ра за текућу годину, што износи 
12,00 КМ - 16,00 КМ по 1 м2. 

4. У четвртој стамбено-пословној зо-
ни 2% - 3% од висине просјечне ци-
јене 1 м2 изграђеног стамбеног про-
стора за текућу годину, што износи 
8,00 КМ - 12,00 КМ по 1 м2. 

5. У петој стамбено-пословној зони 
1% - 2% висине просјечне цијене 1 
м2 изграђеног стамбеног простора 
за текућу годину, што износи 4,00 
КМ - 8,00 КМ по 1 м2. 

6. У шестој стамбено-пословној зони 
0,50% - 1% висине просјечне цијене 
1 м2 изграђеног стамбеног просто-
ра за текућу годину, што износи 
2,00 КМ - 4,00 КМ по 1 м2. 

 
Члан 4. 

 
Накнада за кориштење осталог 

грађевинског земљишта на којем пос-
тоји право својине утврђује се у проце-
нту од 0,01% по 1м2 земљишта, од ут-
врђене просјечне цијене 1 м2 изграђе-
ног стамбеног простора на подручју 
општине Пале за 2022. годину. 
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Члан 5. 

 
Накнада за погодност кориште-

ња изграђеног осталог грађевинског 
земљиште на којем постоји право сво-
јине (ренте) одређује се у проценту од 
утврђене просјечне цијене 1 м2 изгра-
ђеног стамбеног простора на подручју 
Општине Пале за 2022. годину. 
 

Члан 6. 
 

Накнада из члана 5. ове Одлуке 
утврђује се према зонама и то: 
 

1. У првој стамбено-пословној зони 
6% од просјечне цијене 1 м2 изгра-
ђеног стамбеног простора за теку-
ћу годину, што износи 24,00 КМ по 
1 м2 корисне површине стамбеног 
и пословног простора. 

2. У другој стамбено-пословној зони 
5% од висине просјечне цијене из-
грађеног стамбеног простора за те-
кућу годину, што износи 20,00 КМ 
по 1 м2 корисне површине стамбе-
ног и пословног простора. 

3. У трећој стамбено-пословној зони 
4% од висине просјечне цијене 1 м2 
изграђеног стамбеног простора за 
текућу годину, што износи 16,00 КМ 
по 1 м2 корисне површине стамбе-
ног и пословног простора. 

4. У четвртој стамбено-пословној зо-
ни 3% од висине просјечне цијене 1 
м2 изграђеног стамбеног простора 
за текућу годину, што износи 12,00 
КМ по 1 м2 корисне површине ста-
мбеног и пословног простора. 

5. У петој стамбено-пословној зони 
2% висине просјечне цијене 1 м2 из-
грађеног стамбеног простора за те-
кућу годину, што износи 8,00 КМ 
по 1 м2 корисне површине стамбе-
ног и пословног простора . 
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6. У шестој стамбено-пословној зони 

1% висине просјечне цијене 1 м2 из-
грађеног стамбеног простора за те-
кућу годину, што износи 4,00 КМ 
по 1 м2 корисне површине стамбе-
ног и пословног простора. 

 
Члан 7. 

 
Накнада за погодност кориште-

ња изграђеног осталог грађевинског 
земљишта на којем постоји право сво-
јине (ренте), за објекте код којих се вр-
ши промјена намјене кориштења из-
носи 50% висине накнаде која је про-
писана у члану 6. ове Одлуке. 
 

Члан 8. 
 

Уколико се за стамбени или по-
словни објект не може утврдити кори-
сна површина, накнада  из члана 5. ове 
Одлуке утврђује се према зонама и то:  
 

- за прву зону у проценту од 0,8% од 
инвестиционе вриједности објекта 

- за другу зону у проценту од 0,7% 
од инвестиционе вриједности обје-
кта 

- за трећу зону у проценту од 0,6% 
од инвестиционе вриједности обје-
кта 

- за четврту зону у проценту од 0,5% 
од инвестиционе вриједности обје-
кта 

- за пету зону у проценту од 0,4% од 
инвестиционе вриједности објекта 

- за шесту зону  у проценту од 0,3% 
од инвестиционе вриједности обје-
кта 

 
Члан 9. 

 
Ова Одлука ступа на снагу осм- 

ог дана од дана објављивања у „Служ- 

25. фебруар/вељача 2022. 
 

 
беним новинама Босанско-подрињск-
ог кантона Горажде“ и ступањем на 
снагу ове Одлуке престаје да важи Од-
лука о утврђивању накнаде за додије-
љено грађевинско и остало земљиште 
друштвене својине, накнаде за кориш-
тење осталог грађевинског земљишта 
и накнаде за кориштење изграђеног 
осталог грађевинског земљишта (ре-
нте) на којем постоји право својине за 
2021. годину („Службене новине Боса-
нско-подрињског кантона Горажде“, 
број: 1/21). 
 
Број:02-04-06/22       ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ 
03.02.2022.године   ОПШТИНСКОГ ВИЈЕЋА 
      П р а ч а          Сенад Мутапчић,с.р. 
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На основу члана 131. став 7. За-
кона о просторном уређењу и грађењу 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де (пречишћени текст) (”Службене но-
вине Босанско-подрињског кантона 
Горажде”, број:6/13, 6/15 и 15/17), чла-
на 24. Статута Општине Пале (”Слу-
жбене новине Босанско-подрињског 
кантона Горажде”, број: 19/07, 11/08 и 
6/13) и члана 81. Пословника Општи-
нског вијећа Општине Пале (”Службе-
не новине Босанско-подрињског кант-
она Горажде” број: 4/08), Општинско 
вијеће Пале, на својој XIV редовној сје-
дници, одржаној дана 03.02.2022. годи-
не д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
О УТВРЂИВАЊУ КРИТЕРИЈА  

ЗА ОБРАЧУН ТРОШКОВА 
ТЕХНИЧКОГ ПРЕГЛЕДА 

 
Члан 1. 

 
Овом се Одлуком утврђују кри- 



25. фебруар/вељача 2022. 
 
 
терији за обрачун трошкова техничког  
прегледа објеката. 
 

Члан 2. 
 

Трошкови техничког прегледа 
одређују се у зависности од величине 
и намјене објекта, инвестиционе ври-
једности објекта и статуса инвестито-
ра. 
 

Члан 3. 
 

Трошкови вршења техничког 
прегледа грађевина падају на терет ин-
веститора, њих рјешењем утврђује ру-
ководилац Службе за геодетске, имо-
винскоправне послове, катастар некре-
тнина, просторно уређење и комунал-
ну дјелатност, којим се одређује виси-
на и рок уплате.  

Инвеститор је дужан прије из-
ласка комисије на терен уплатити цје-
локупни износ предвиђених бруто тр-
ошкова техничког прегледа.  

Против рјешења из става 2. овог 
члана може се изјавити жалба Мини-
старству за урбанизам, просторно уре-
ђење и заштиту околине Босанско-по-
дрињског кантона Горажде. Жалба не 
одлаже издавање употребне дозволе. 
 

Члан 4. 
 

У бруто трошковима техничког 
прегледа садржани су: 
 

1. Трошкови рада органа управе 
износе 30%од извршене уплате, 

2. Бруто накнада за рад комисије 
са свим порезним износе 70% од 
извршене уплате. 

 
Члан 5. 

 
Бруто трошкови техничког пре- 
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гледа грађевина одређују се на сљеде-
ћи начин: 
 
1. Стамбени објекти по 1м2 бруто 

површине: 
 

- површине мање  
и једнаке 130 м2............4,00 КМ/1 м2, 

- површине од 130  
до 200 м2 ….....................3,50 КМ/1м2,  

- површине веће 
 од 200 м2.........................3,00 КМ/1 м2 

 
2. Пословни и производни објекти 

по 1 м2 бруто површине:  
 

- површине мање  
и једнаке 500 м2............5,00 КМ/л м2, 

- површине од 500  
до 2.000 м2 .....................4,00 КМ/1 м2, 

- површине од 2.000  
до 3.000 м2.....................3,00 КМ/л м2,  

- површине веће  
од 3.000 м2 .....................2,00 КМ/1 м2. 

 
Члан 6. 

 
Ако се из изведених грађевин-

ских радова не може утврдити повр-
шина исказана у м2 (бензинске пумпе, 
котловнице, мостови, хидроцентрале, 
трафостанице, далеководи, телекому-
никацијски објекти, инфраструктурни 
објекти и сл.) трошкови техничког 
прегледа зависе од инвестиционе ври-
једности објекта како слиједи:  
 

- за објекте инвестиционе вриједно-
сти до 100.000,00 КМ трошкови тех-
ничког прегледа износе 3.000,00 КМ, 

- за објекте инвестиционе вриједно-
сти од 100.000,00 КМ до 200.000,00 
КМ трошкови техничког прегледа 
износе 3.500,00 КМ, 

- за објекте инвестиционе вриједно-
сти од 200.000,00 КМ до 300.000,00  
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КМ трошкови техничког прегледа 
износе 4.000,00 КМ, 

- за објекте инвестиционе вриједно-
сти од 300.000,00 КМ до 400.000,00 
КМ трошкови техничког прегледа 
износе 4.500,00 КМ,  

- за објекте инвестиционе вриједно-
сти од 400.000,00 КМ до 500.000,00 
КМ трошкови техничког прегледа 
износе 5.000,00 КМ, 

- и тако за свако увећање инвестици-
оне вриједности објекта за 100.000,00 
КМ, трошкови техничког прегледа 
се увећавају за 500,00 КМ. 

 

Члан 7. 
 

За стамбене објекте чији су инв-
еститори ратни војни инвалиди преко 
60% инвалидности, накнада из члана 
5. ове Одлуке се умањује за 50%. 
 

Члан 18. 
 

Накнаду за обављени технички 
преглед у висини утврђеној рјешењем 
из претходног члана, са припадајућим 
пореским обавезама, инвеститор обје-
кта уплаћује на жиро рачун Буџета 
Општине. 
 

Члан 9. 
 

Ова Одлука ступа на снагу дан-
ом усвајања, а накнадно ће бити об-
јављена у „Службеним новинама Боса-
нско-подрињског кантона Горажде“. 
Ступањем на снагу престаје да важи 
Одлука о начину формирања Комиси-
је за вршење техничког прегледа, на-
чину вршења техничког прегледа обје-

ката и утврђивању трошкова технич-
ког прегледа („Службене новине Боса- 
нско-подрињског кантона Горажде“ 
број: 3/12,12/12 и 11/14). 
 
Број:02-04-07/22       ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ 
03.02.2022.године   ОПШТИНСКОГ ВИЈЕЋА 
     П р а ч а           Сенад Мутапчић,с.р. 
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На основу члана 24. Статута Оп-
штине Пале („Службене новине Боса-
нско-подрињског кантона Горажде“ 
број: 9/07, 11/08 и 6/13) и члана 83. 
Пословника Општинског вијећа Оп-
штине Пале („Службене  новине Боса-
нско-подрињског кантона Горажде“ 
број: 04/08), Општинско вијеће на сво-
јој XIV редовној сједници, одржаној 
дана 03.02.2022. године, у с в а ј а: 
 
 

О Д Л У К У 
ИЗМЈЕНИ И ДОПУНИ  ПРОГРАМА 

РАДА ОПШТИНСКОГ ВИЈЕЋА 
ПАЛЕ ЗА 2022.ГОДИНУ 

 
Члан 1. 

 
У Програму рада Општинског 

вијећа Пале за 2022. годину, број: 02-04-
247/21, у дијелу „Обрађивач: Општи-
нска служба за привреду, буџет, фи-
нансије, борачко-инвалидску и соц-
ијалну заштиту,  општу  управу и ма-
тичну евиденцију.“ алинеја 5 се бри-
ше и мијењају се алинеје 4, 6. и 12. и 
гласе: 

 

Годишњи извјештај о извршењу Буџета Општине 
Пале за 2021. годину Април 2022 Општински 

начелник 
Извјештај о извршењу Буџета Општине Пале за 
период јануар-март 2022.године Мај 2022 Општински 

начелник 
Извјештај о извршењу Буџета Општине Пале за 
период јануар-септембар 2022. године Новембар 2022 Општински 

начелник 



25. фебруар/вељача 2022. 
 
 

Члан 2. 
 

Ова Одлука ступа на снагу да-
ном усвајања, а накнадно ће бити обја-
вљена у „Службеним новинама Босан-
ско-подрињског кантона Горажде“. 
 
Број:02-04-08/22        ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ 
03.02.2022.године   ОПШТИНСКОГ ВИЈЕЋА 
      П р а ч а           Сенад Мутапчић,с.р. 
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На основу члана 24. Статута 
Општине Пале („Службене новине Бо-
санско-подрињског кантона Горажде”, 
број: 19/07, 11/08 и 6/13) и члана 81. 
Пословника Општинског вијећа Оп-
штине Пале („Службене новине Боса-
нско-подрињског кантона Горажде”, 
број: 4/08), Општинско вијеће Пале, на 
својој XIV редовној сједници, одржаној 
дана 03.02.2022. године,  д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
О СУБВЕНЦИОНИРАЊУ ДИЈЕЛА 
ТРОШКОВА ЗА РЕГИСТРАЦИЈУ 

ОБРТА У 2022. ГОДИНИ 
 

Члан 1. 
 

Овом се Одлуком утврђује сти-
мулација за покретања обрта у 2022. 
години, у износу од 300,00 КМ по јед-
ном обртнику.  

Средства за ову намјену ће се 
исплаћивати из Буџета Општине Пале 
за 2022.годину, након усвајања Буџета. 
 

Члан 2. 
 

Обртници који искористе право 
из члана 1. ове Одлуке обавезни су да 
се баве регистрованим обртом најмање 
годину дана, у супротном ће бити ду- 
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жни да изврше поврат   средстава. 

Обртници који желе да одјаве 
обрт прије протека рока од годину да-
на, исти неће моћи одјавити док не из-
врше поврат уплаћених средстава. 
 

Члан 3. 
 

Ова Одлука ступа на снагу дан-
ом усвајања, а накнадно ће бити објав-
љена у „Службеним новинама Босан-
ско-подрињског кантона Горажде“. 
 
Број:02-04-15/22       ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ 
03.02.2022.године   ОПШТИНСКОГ ВИЈЕЋА 
      П р а ч а                Сенад Мутапчић,с.р. 
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На основу члана 24. Статута 
Општине Пале („Службене новине Бо-
санско-подрињског кантона Горажде”, 
број: 19/07, 11/08 и 6/13) и члана 88. 
Пословника Општинског вијећа Оп-
штине Пале („Службене новине Боса-
нско-подрињског кантона Горажде”, 
број: 4/08), Општинско вијеће Пале, на 
својој XIV редовној сједници, одржаној 
дана 03.02.2022. године, д о н о с и: 
 
 

З А К Љ У Ч А К 
о усвајању Записника са XIII 

сједнице Општинског вијећа Пале 
 

Члан 1. 
 

Овим је Закључком Општинско 
вијеће Пале усвојило Записник са XIII 
сједнице Општинског вијећа Пале, од-
ржане дана 30.12.2021. године.  
 

Члан 2. 
 

Овај Закључак ступа на снагу  
даном усвајања, а накнадно ће бити  
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објављен у „Службеним новинама Бо-
санско-подрињског кантона Горажде“. 
 
Број:02-04-04/22        ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ 
03.02.2022.године   ОПШТИНСКОГ ВИЈЕЋА 
      П р а ч а  
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На основу члана 24. Статута 
Општине Пале („Службене новине Бо-
санско-подрињског кантона Горажде”, 
број: 19/07, 11/08 и 6/13) и члана 88. 
Пословника Општинског вијећа Оп-
штине Пале („Службене новине Боса-
нско-подрињског кантона Горажде”, 
број: 4/08), Општинско вијеће Пале, на 
својој XIV редовној сједници, одржаној 
дана 03.02.2022. године, д о н о с и: 
 
 

З А К Љ У Ч А К 
О ИСПЛАТИ ЈЕДНОКРАТНИХ 

НОВЧАНИХ НАКНАДА ЗА ДЈЕЦУ 
РОЂЕНУ У 2022. ГОДИНИ 

 
Члан 1. 

 
Овим се Закључком утврђује пра-

во на једнократне новчане накнаде, у 
износу од 500,00КМ, за  дјецу рођену  у 
периоду 01.01. до 31.12. 2022. години. 

Средства за накнаду ће се ис-
плаћивати из Буџета Општине Пале за 
2022. годину, након усвајања Буџета. 
 

Члан 2. 
 

Право на накнаду из члана 1. 
овог Закључка имају породице које 
имају стално мјесто боравка на подру-
чју општине Пале. 
 

Члан 3. 
 

Овај Закључак ступа на снагу  
даном усвајања, а накнадно ће бити  

25. фебруар/вељача 2022. 
 
 
објављен у „Службеним новинама Бо-
санско-подрињског кантона Горажде“. 
 
Број:02-04-09/22       ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ 
03.02.2022.године   ОПШТИНСКОГ ВИЈЕЋА 
      П р а ч а          Сенад Мутапчић,с.р. 
 

164 
 

На основу члана 24. Статута 
Општине Пале („Службене новине Бо-
санско-подрињског кантона Горажде”, 
број: 19/07, 11/08 и 6/13) и члана 88. 
Пословника Општинског вијећа Оп-
штине Пале („Службене новине Боса-
нско-подрињског кантона Горажде”, 
број: 4/08), Општинско вијеће Пале, на 
својој XIV редовној сједници, одржаној 
дана 03.02.2022. године, д о н о с и: 
 
 

З А К Љ У Ч А К 
О УСВАЈАЊУ ИЗВЈЕШТАЈА  

О РАДУ СЛУЖБЕ ЗА ГЕОДЕТСКЕ, 
ИМОВИНСКОПРАВНЕ ПОСЛОВЕ, 
ОБНОВУ И РАЗВОЈ И ПРОСТОРНО 

УРЕЂЕЊЕ ОПШТИНЕ ПАЛЕ,  
ЗА 2021. ГОДИНУ 

 
Члан 1. 

 
Овим Закључком Општинско 

вијеће Пале усваја извјештај о раду 
Службе за геодетске, имовинскоправ-
не послове, катастар некретнина, про-
сторно уређење и комуналну дјелатно-
ст, за 2021. годину. 
 

Члан 2. 
 

Овај Закључак ступа на снагу 
даном усвајања, а накнадно ће бити 
објављен у „Службеним новинама Бо-
санско-подрињског кантона Горажде“. 
 

Број:02-04-10/22        ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ 
03.02.2022.године   ОПШТИНСКОГ ВИЈЕЋА 
      П р а ч а           Сенад Мутапчић,с.р. 
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На основу члана 24. Статута 
Општине Пале („Службене новине Бо-
санско-подрињског кантона Горажде”, 
број: 19/07, 11/08 и 6/13) и члана 88. 
Пословника Општинског вијећа Оп-
штине Пале („Службене новине Боса-
нско-подрињског кантона Горажде”, 
број: 4/08) Општинско вијеће Пале, на 
својој XIV редовној сједници, одржаној 
дана 03.02.2022. године, д о н о с и: 
 
 

З А К Љ У Ч А К 
О УСВАЈАЊУ ИЗВЈЕШТАЈА  

О РАДУ ОПШТИНСКЕ СЛУЖБЕ ЗА 
ПРИВРЕДУ, БУЏЕТ, ФИНАНСИЈЕ, 

БОРАЧКО-ИНВАЛИДСКУ И 
СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ, ОПШТУ 

УПРАВУ И МАТИЧНУ 
ЕВИДЕНЦИЈУ, ЗА 2021. ГОДИНУ 

 
Члан 1. 

 
Овим Закључком Општинско 

вијеће Пале усваја извјештај о раду Оп-
штинске службе за привреду, буџет, 
финансије, борачко-инвалидску и со-
цијалну заштиту, општу управу и ма-
тичну  евиденцију,  за 2021.  годину. 
 

Члан 2. 
 

Овај Закључак ступа на снагу 
даном усвајања, а накнадно ће бити 
објављен у „Службеним новинама Бо-
санско-подрињског кантона Горажде“. 
 
Број:02-04-11/22       ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ 
03.02.2022.године   ОПШТИНСКОГ ВИЈЕЋА 
      П р а ч а               Сенад Мутапчић,с.р. 
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На основу члана 24. Статута 
Општине Пале („Службене новине Бо- 
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санско-подрињског кантона Горажде”, 
број: 19/07, 11/08 и 6/13) и члана 88. 
Пословника Општинског вијећа Оп-
штине Пале („Службене новине Боса-
нско-подрињског кантона Горажде”, 
број:4/08), Општинско вијеће Пале, на 
својој XIV редовној сједници, одржаној 
дана 03.02.2022. године, д о н о с и: 
 
 

З А К Љ У Ч А К 
О УСВАЈАЊУ ИЗВЈЕШТАЈА 

 О РАДУ ОПШТИНСКЕ СЛУЖБЕ  
ЗА ЦИВИЛНУ ЗАШТИТУ, 

ИНФРАСТРУКТУРУ, РАЗВОЈНО 
ПЛАНИРАЊЕ И УПРАВЉАЊЕ, 

ОКОЛИНУ, ДРУШТВЕНЕ 
ДЈЕЛАТНОСТИ И МЈЕСНЕ 

ЗАЈЕДНИЦЕ ЗА 2021. ГОДИНУ 
 

Члан 1. 
 

Овим Закључком Општинско 
вијеће Пале усваја Извјештај о раду 
Општинске службе за цивилну зашти-
ту, инфраструктуру, развојно плани-
рање и управљање, околину, друштве-
не дјелатности и мјесне заједнице за 
2021. годину.  
 

Члан 2. 
 

Овај Закључак ступа на снагу 
даном усвајања, а накнадно ће бити 
објављен у „Службеним новинама Бо-
санско-подрињског кантона Горажде“. 
 
Број:02-04-12/22        ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ 
03.02.2022.године   ОПШТИНСКОГ ВИЈЕЋА 
      П р а ч а                Сенад Мутапчић,с.р. 
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На основу члана 24. Статута 
Општине Пале („Службене новине Бо-
санско-подрињског кантона Горажде”,  
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број:19/07, 11/08 и 6/13) и члана 88. 
Пословника Општинског вијећа Опш-
тине Пале („Службене новине Босан-
ско-подрињског кантона Горажде”, бр-
ој:  4/08), Општинско вијеће  Пале, на 
својој XIV редовној сједници, одржаној 
дана 03.02.2022. године,  д о н о с и: 
 
 

З А К Љ У Ч А К 
О ПРИМАЊУ К ЗНАЊУ 

ИНФОРМАЦИЈЕ  О РАДУ 
ОПШТИНСКОГ ВИЈЕЋА ПАЛЕ  

У 2021. ГОДИНИ 
 

Члан 1. 
 

Овим Закључком Општинско 
вијеће Пале прима к знању Информа-
цију о раду Општинског вијећа Пале у 
2021. години. 
 

Члан 2. 
 

Овај Закључак ступа на снагу 
даном усвајања, а накнадно ће бити 
објављен у „Службеним новинама Бо-
санско-подрињског кантона Горажде“. 
 
Број:02-04-13/22       ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ 
03.02.2022.године   ОПШТИНСКОГ ВИЈЕЋА 
      П р а ч а                 Сенад Мутапчић,с.р. 
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На основу члана 24. Статута Оп-
штине Пале („Службене новине Боса-
нско-подрињског кантона Горажде”, 
број: 19/07, 11/08 и 6/13) члана 45. и 
члана 88. Пословника Општинског ви-
јећа Општине Пале („Службене нови-
не Босанско-подрињског кантона Гора-
жде”, број:4/08), Општинско вијеће Па-
ле, на својој XIV редовној сједници, од-
ржаној дана 03.02.2022.год., д о н о с и: 
  

25. фебруар/вељача 2022. 
 

 
З А К Љ У Ч А К 

О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ 
ПОСЛОВНИКА О РАДУ 

ОПШТИНСКОГ ВИЈЕЋА ПАЛЕ   
И ИМЕНОВАЊу КОМИСИЈЕ  

ЗА ИЗРАДУ ПРИЈЕДЛОГА 
ПОСЛОВНИКА 

 
Члан 1. 

 
Овим се Закључком приступа 

изради Пословника о раду Општин-
ског вијећа Пале и именује се Комисија 
које ће сачинити приједлог Послов-
ника о раду Општинског вијећа Пале у 
сљедећем саставу:  
 

- Фатима Бујак, предсједник 
- Сенад Мутапчић, члан 
- Мујо Чамџић, члан 

 
Комисија је привремено радно 

тијело које ће радити до усвајања Пос-
ловника. 
 

Члан 2. 
 

Комисија је дужна сачинити при-
једлог новог Пословника о раду Опш-
тинског вијећа Пале и достави га Ко-
мисији за Статут и прописе и манда-
тско-имунитетска питања и Колегију 
на разматрање. 
 

Члан3. 
 

Овај Закључак ступа на снагу 
даном усвајања, а накнадно ће бити 
објављен у „Службеним новинама Бо-
санско-подрињског кантона Горажде“. 
 
Број:02-04-14/21        ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ 
03.02.2022.године   ОПШТИНСКОГ ВИЈЕЋА 
      П р а ч а                Сенад Мутапчић,с.р. 
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На основу члана 2.12. став 8. Из-
борног закона Босне и Херцеговине 
(„Службени гласник  БиХ“ број:  23/01, 
07/02, 09/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 
25 /05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 
24/06, 32/07, 33/08, 37/08, 32/10 и 
18/13, 07/14 , 31/16 и 41/20) и члана 
19. Статута Општине Фоча („Службе-
не  новине Босанско-подрињског кант-
она Горажде“ број: 8/08, 11/08, 16/13 и 
7/20), Општинско вијеће Општине Фо-
ча, на 9. (деветој) редовној сједници, 
одржаној дана 30.12.2021.г. д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о именовању предсједника 

Општинске изборне комисије 
 Фоча (ФБиХ) 

 
Члан 1. 

 
Из реда чланова Општинске из-

борне комисије Фоча (ФБиХ) за пред-
сједника Општинске изборне комисије 
Фоча (ФБиХ) именује се Елма Црнета, 
којој је дана 11.11.2021.године Рјешењ-
ем Централне изборне комисије број: 
06-1-07-1-558/21 дата сагласност за име-
новање у Општинску изборну комиси-
ју Фоча (ФБиХ). 
 

Члан 2. 
 

Ова Одлука ступа на снагу дан-
ом добијања сагласности Централне 
изборне комисије Босне и Херцегови-
не, а по добијању исте објавиће се у 
„Службеним новинама Босанско-под-
рињског кантона Горажде“. 
 
Број:02-1-04-1601/21  ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ 
30.12.2021.године   ОПШТИНСКОГ ВИЈЕЋА 
У с т и к о л и н           Мирза Башић,с.р. 
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На основу члана 63. Закона о 
грађевинском земљишту ФБиХ („Слу-
жбене новине Федерације БиХ“ број:  
25/03, 16/04 и 67/05) и члана 19. Ста-
тута Општине Фоча („Службене  нови-
не Босанско-подрињског кантона Гор-
ажде“  број:8/08, 11/08, 16/13 и 7/20), а 
у вези са одредбама члана II и III Од-
луке о зонама грађевинског земљишта 
(„Службене новине Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде“ број: 11/02) и 
Одлуке о усклађивању зона грађевин-
ског земљишта („Службене новине Бо-
санско-подрињског кантона Горажде“, 
број: 4/04), Општинско вијеће Општи-
не Фоча, на 10. (десетој) редовној сјед-
ници, одржаној дана 01.02.2022.године,  
д о н о с и: 

 
 

О Д Л У К У 
о утврђивању накнаде за 

неизграђено градско грађевинско 
земљиште за 2022. годину 

 
Члан 1. 

 
Накнада за 1м² неизграђеног 

градског грађевинског земљишта на 
подручју Општине Фоча, утврђује се 
процентуално од основице која је 400,00 
КМ (према просјечној цијени 1 м² из-
грађеног стамбеног простора за 2021. 
годину) и зависно од зона утврђених 
чланом II и III Одлуке цитиране у уво-
ду,  и з н о с и: 
 
 I зона          3,50% односно       14,00 КМ 
II зона          2,50% односно       10,00 КМ 
III зона        1,50% односно         6,00 КМ 
 

Члан 2. 
 

Границе просторног обухвата зо- 
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на грађевинског земљишта одређене 
су одлукама цитираним у уводу (чла-
нови II и III), које са графичким прика-
зом чине саставни дио ове Одлуке. 
 

Члан 3. 
 

Ова Одлука ступа на снагу дан-
ом доношења, а накнадно ће бити об-
јављена у „Службеним новинама Боса-
нско-подрињског кантона Горажде“. 
 
Број:02-1-11-104/22  ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ  
03.02.2022.године   ОПШТИНСКОГ ВИЈЕЋА 
У с т и к о л и н а        Мирза Башић,с.р. 
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На основу члана 66. Закона о 
грађевинском земљишту Ф БиХ („Слу-
жбене новине Федерације БиХ“ број:  
25/03, 16/04 и 67/05) и члана 19. Ста-
тута Општине Фоча („Службене  нови-
не Босанско-подрињског кантона Го-
ражде“ број: 8/08, 11/08, 16/13 и 7/20), 
Општинско вијеће Општине Фоча, на 
10. (десетој) редовној сједници, одржа-
ној дана 01.02.2022.године  д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о утврђивању просјечне цијене 1м² 
изграђеног стамбеног простора за 
2021. годину на подручју општине 

Фоча 
 

Члан 1. 
 

Утврђује се просјечна цијена 1м² 
изграђеног стамбеног простора за 2021. 
годину на подручју општине Фоча, у 
износу од 400,00 КМ. 
 

Члан 2. 
 

Утврђена цијена изграђеног ста- 

25. фебруар/вељача 2022. 
 
 
мбеног простора из члана 1. ове Одлу-
ке служи као основица за израчунава-
ње погодности земљишта (ренте), на-
кнаде за додијељено градско грађевин-
ско земљиште у 2022. Години, зависно 
од зона земљишта утврђених посебн-
ом одлуком, као и за утврђивање на-
кнаде 1м² неизграђеног грађевинског 
земљишта у државној својини. 

 
Члан 3. 

 
Ова Одлука ступа на снагу дан-

ом доношења, а накнадно ће бити об-
јављена у „Службеним новинама Боса-
нско-подрињског кантона Горажде“. 
 
Број:02-1-11-105/22   ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ  
03.02.2022.године   ОПШТИНСКОГ ВИЈЕЋА 
У с т и к о л и н а        Мирза Башић,с.р. 
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На основу члана 19. став (1) тач-
ка 7. Статута Општине Фоча („Служ-
бене новине Босанско-подрињског ка-
нтона“, број: 8/08, 11/08, 16/13, 7/20), 
Општинско вијеће Општине Фоча,  на 
10. (десетој) редовној сједници, одржа-
ној дана 01.02.2022. године, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о поклону и давању  

сагласности на Уговор о поклону 
санитетског возила 

 
Члан 1. 

 
Овом Одлуком  Општина Фоча 

поклања Јавној установи Дом здравља 
Устиколина санитетско возило марке 
Фиат Дукато 230, регистарских ознака 
Е19-К-490, број шасије: ЗФА2300000554 
2510, број мотора: 3004649, као донаци-
ју у циљу побољшања здравствене за- 
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штите становника Општине Фоча, без 
икакве накнаде или терета, поклоња 
поклонопримцу. 
 

Члан 2. 
 

Овлашћује се начелник Општи-
не Фоча да  потпише уговор о поклону 
санитетског возила. 
 

Члан 3. 
 

Саставни дио ове Одлуке је уго-
вор о поклону санитетског возила. 
 

Члан 4. 
 

Ова Одлука ступа на снагу  дан-
ом доношења, а накнадно ће бити об-
јављена у „Службеним новинама Боса-
нско-подрињског кантона Горажде“. 
 
Број:02-1-33-106/22    ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ 
03.02.2022.године   ОПШТИНСКОГ ВИЈЕЋА 
У с т и к о л и н а         Мирза Башић,с.р. 
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На основу члана 19. став (1) тач-
ка 7. Статута Општине Фоча („Служ-
бене новине Босанско-подрињског ка-
нтона“, број: 8/08, 11/08, 16/13, 7/20), 
Општинско вијеће вијеће Општине 
Фоча, на 10. (десетој) редовној сједни-
ци, одржаној дана 01.02.2022. године,  
д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о давању просторија на кориштење 

без накнаде 
 

Члан 1. 
 

Овом Одлуком  Општина Фоча 
даје на кориштење без накнаде на пе- 
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риод од 6 мјесеци пословни простор у 
приземљу зграде Општине Удружењу 
демобилисаних бораца АРБиХ. 
 

Члан 2. 
 

Овлашћује се начелник Општи-
не Фоча да потпише уговор о кориш-
тењу просторија, којим ће поближе ре-
гулисати права и обавезе. 
 

Члан 3. 
 

Ова Одлука ступа на снагу  дан-
ом доношења, а накнадно ће бити об-
јављена у „Службеним новинама Боса-
нско-подрињског кантона Горажде“. 
                       
Број:02-1-27-107/22    ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ 
03.02.2022.године   ОПШТИНСКОГ ВИЈЕЋА 
У с т и к о л и н а       Мирза Башић,с.р. 

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