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Ustavni sud Federacije Bosne i 
Hercegovine u predmetu utvrđivanja iz-
vršenja odluka Ustavnog suda Federacije 
Bosne i Hercegovine, na osnovu člana 5. 
stav 2. Zakona o postupku pred Ustavnim 
sudom Federacije Bosne i Hercegovine 
(„Službene novine Federacije BiH“, br.: 
6/95 i 37/03) i člana 61. stav 7. Poslovni-
ka Ustavnog suda Federacije Bosne i He-
rcegovine („Službene novine Federacije 
BiH“, br.:40/10 i 18/16) na sjednici održa-
noj dana 24.01.2023.godine, d o n i o  j e: 

  
 

R J E Š E NJ E 
  
            Utvrđuje se da Presuda Ustavnog 
suda Federacije Bosne i  Hercegovine, br-
oj: U-11/21 od 20.01.2022. godine, koja je  
objavljena u „Službenim novinama Fede-
racije BiH“, broj: 14/22 od 23.02.2022. go-
dine, nije izvršena. 
  

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

  
 
 
 
 
 
 

 
 

O b r a z l o ž e nj e 
  
            Ustavni sud Federacije Bosne i He-
rcegovine (u daljem tekstu: Ustavni sud 
Federacije) je na sjednici Suda održanoj 
dana 20.01.2022.godine, odlučujući o zah-
tjevu jedne trećine poslanika u Skupštini 
Bosansko-podrinjskog kantona Goražde 
za ocjenu ustavnosti čl. 26., 27., 28., 29., 
30., 31., 32., 33., 34., 35. i 36. Zakona o ko-
munalnim djelatnostima („Službene no-
vine Bosansko-podrinjskog kantona Go-
ražde“, broj: 9/13), donio presudu kojom 
je utvrđeno da  član 27. stav 3. Zakona o 
komunalnim djelatnostima u dijelu koji 
glasi: “može“ nije u skladu sa Ustavom 
Federacije Bosne i Hercegovine. 
  

Ustavni sud Federacije je aktom 
broj: S-46-2/22 od 22.09.2022.godine, zat-
ražio od Premijera Federacije Bosne i He-
rcegovine izjašnjenje o izvršenju presuda 
Ustavnog suda Federacije. Zahtjevi su se 
odnosili na izvršenje 11 presuda Ustav-
nog suda Federacije, gdje se između osta-
lih nalazi i Presuda broj:U-11/21 od 20.  

    
 
                  

 

 

 

Година XXVI– Брoj 2 
02. фебруар/вељача 2023. 

 

Г О Р А Ж Д Е 

Аконтација за  I квартал 2023.год. 

укључујући  и преплату за „Службе-

не новине БПК-а Горажде. – 40 КМ 
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01.2022. godine. 
   

Sekretar Vlade Federacije Bosne i 
Hercegovine je aktom broj:03-01-1209/2022 
od 25.10.2022.godine, dostavio Ustavnom 
sudu Federacije, Izjašnjenje Vlade Feder-
acije Bosne i Hercegovine, V. broj: 1501/ 
2022 od 20.10.2022. godine. U izjašnjenju 
se navodi da Vlada Bosansko-podrinjsk-
og kantona Goražde do danas nije dosta-
vila u skupštinsku proceduru Zakon o iz-
mjenama i dopunama Zakona o komu-
nalnim djelatnostima. 

Kako nije postupljeno po donese-
noj presudi od strane nadležnih organa, 
Ustavni sud Federacije u funkciji zaštite 
principa ustavnosti kao osnova demo-
kratije i vladavine prava, odlučio je kao u 
izreci rješenja iz sljedećih razloga: 
 Članom IV.B.3.7.c) (I) Ustava Fe-
deracije Bosne i Hercegovine propisana je 
nadležnost Premijera Federacije Bosne i 
Hercegovine, gdje je pored ostalog utvrđe-
no, da je Premijer nadležan za „provođe-
nje politike i izvršavanje zakona federal-
ne vlasti, uključujući izvršenja odluka su-
dova Federacije“, dok je članom IV.C.3.12. 
Ustava Federacije Bosne i Hercegovine 
propisano da su odluke Ustavnog suda 
Federacije konačne i  obavezujuće. Pored 
navedenih ustavnih određenja, čl. 40. i 
41. Zakona o postupku pred Ustavnim 
sudom Federacije Bosne i Hercegovine 
propisane su pravne posljedice donese-
nih odluka. 
  Isto tako, članom 61. Poslovnika 
Ustavnog suda Federacije Bosne i Herce-
govine propisano je da su odluke Ustav-
nog suda Federacije konačne i obavezu-
juće i da su tijela vlasti u Federaciji Bosne 
i Hercegovine u okviru svojih nadležno-
sti dužna provoditi odluke Suda, a u slu-
čaju nepostupanja u izvršenju ili obavješ-
tenju Suda o preduzetim mjerama, Usta- 

02. фебруар/вељача 2023. 
 
 
vni sud Federacije donosi rješenje kojim 
se utvrđuje da odluka Suda nije izvršena 
i  dostavlja ga nadležnom tužilaštvu, od-
nosno drugom organu nadležnom za iz-
vršenje kojeg odredi Sud. Polazeći od us-
tavnih i zakonskih odredbi, a nakon uvi-
da u podatke koje je dostavio Premijer Fe-
deracije Bosne i Hercegovine, Ustavni sud 
Federacije je utvrdio da presuda ovog su-
da broj:U-11/21 od 20.01.2022.godine, ni-
je izvršena. 
  
 Imajući u vidu sve navedeno, Us-
tavni sud Federacije odlučio je kao u iz-
reci ovog rješenja. 
  
 Ovo rješenje Ustavni sud Federa-
cije donio je jednoglasno u sastavu: Alek-
sandra Martinović, predsjednica Suda, 
Vesna Budimir, Mirjana Čučković, Mirko 
Milićević, prof.dr. Edin Muminović, Bra-
nimir Orašanin, dr.sc. Kata Senjak, Ajša 
Softić i Alen Taletović, sudije Suda. 

  
Broj:U-11/21                     Predsjednica 
24.01.2023.god.      Ustavnog suda Federacije 
S a r a j e v o               Bosne i  Hercegovine    
                                Aleksandra Martinović,s.r. 

............................. 
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Ustavni sud Federacije Bosne i 
Hercegovine u predmetu utvrđivanja iz-
vršenja odluka Ustavnog suda Federacije 
Bosne i Hercegovine, na temelju članka 5. 
stavak 2. Zakona o postupku pred Ustav-
nim sudom Federacije Bosne i Hercego-
vine („Službene novine Federacije BiH“, 
br.: 6/95 i 37/03) i članka 61. stavak 7. 
Poslovnika Ustavnog suda Federacije Bo-
sne i Hercegovine („Službene novine Fe-
deracije BiH“, broj.: 40/10 i 18/16) na sje-
dnici održanoj dana 24.01.2023. godine,  
d o n i o  j e 
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R J E Š E NJ E 
  
            Utvrđuje se da Presuda Ustavnog 
suda Federacije Bosne i  Hercegovine, br-
oj: U-11/21 od 20.01.2022. godine, koja je  
objavljena u „Službenim novinama Fede-
racije BiH“, broj: 14/22 od 23.02.2022. go-
dine, nije izvršena. 
  

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

O b r a z l o ž e nj e 
  
            Ustavni sud Federacije Bosne i He-
rcegovine (u daljnjem tekstu: Ustavni sud 
Federacije) je na sjednici Suda održanoj 
dana 20.01.2022.godine, odlučujući o zah-
tjevu jedne trećine zastupnika u Skupšti-
ni Bosansko-podrinjskog kantona Gora-
žde za ocjenu ustavnosti čl. 26., 27., 28., 
29., 30., 31., 32., 33., 34., 35. i 36. Zakona o 
komunalnim djelatnostima („Službene 
novine Bosansko-podrinjskog kantona 
Goražde“, broj: 9/13), donio presudu ko-
jom je utvrđeno da  članak 27. stavak 3. 
Zakona o komunalnim djelatnostima u 
dijelu koji glasi: “može“ nije sukladan sa 
Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine. 
  

Ustavni sud Federacije je aktom 
broj: S-46-2/22 od 22.09.2022. godine, za-
tražio od Premijera Federacije Bosne i 
Hercegovine izjašnjenje o izvršenju pre-
suda Ustavnog suda Federacije. Zahtjevi 
su se odnosili na izvršenje 11 presuda 
Ustavnog suda Federacije, gdje se izme-
đu ostalih nalazi i Presuda broj: U-11/21 
od 20.01.2022. godine. 
   

Tajnik Vlade Federacije Bosne i 
Hercegovine je aktom broj: 03-01-1209/ 
2022 od 25.10.2022.godine, dostavio Usta- 
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vnom sudu Federacije, Izjašnjenje Vlade 
Federacije Bosne i Hercegovine, V. broj: 
1501/2022 od 20.10.2022. godine. U izjaš-
njenju se navodi da Vlada Bosansko-po-
drinjskog kantona Goražde do danas nije 
dostavila u skupštinsku proceduru Za-
kon o izmjenama i dopunama Zakona o 
komunalnim djelatnostima. 

Kako nije postupljeno po donese-
noj presudi od strane nadležnih organa, 
Ustavni sud Federacije u funkciji zaštite 
načela ustavnosti kao temelja demokra-
cije i vladavine prava, odlučio je kao u 
izreci rješenja iz sljedećih razloga: 
 Člankom IV.B.3.7.c) (I) Ustava Fe-
deracije Bosne i Hercegovine propisana je 
nadležnost Premijera Federacije Bosne i 
Hercegovine, gdje je pored ostalog utvrđe-
no, da je Premijer nadležan za „provođe-
nje politike i izvršavanje zakona federal-
ne vlasti, uključujući izvršenja odluka su-
dova Federacije“, dok je člankom IV.C.3. 
12. Ustava Federacije Bosne i Hercegovi-
ne propisano da su odluke Ustavnog su-
da Federacije konačne i  obvezujuće. Po-
red navedenih ustavnih određenja, čl. 40. 
i 41. Zakona o postupku pred Ustavnim 
sudom Federacije Bosne i Hercegovine 
propisane su pravne posljedice donese-
nih odluka. 
  Isto tako, člankom 61. Poslovnika 
Ustavnog suda Federacije Bosne i Herce-
govine propisano je da su odluke Ustav-
nog suda Federacije konačne i obvezuju-
će i da su tijela vlasti u Federaciji Bosne i 
Hercegovine u okviru svojih nadležnosti 
dužna provoditi odluke Suda, a u slučaju 
nepostupanja u izvršenju ili obavještenju 
Suda o poduzetim mjerama, Ustavni sud 
Federacije donosi rješenje kojim se utvr-
đuje da odluka Suda nije izvršena i  do-
stavlja ga nadležnom tužiteljstvu, odno-
sno drugom organu nadležnom za izvrše-
nje kojeg odredi Sud.  Polazeći od ustav- 
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nih i zakonskih odredbi, a nakon uvida u 
podatke koje je dostavio Premijer Fede-
racije Bosne i Hercegovine, Ustavni sud 
Federacije je utvrdio da presuda ovog su-
da broj:U-11/21 od 20.01.2022.godine, ni-
je izvršena. 
  

 Imajući u vidu sve navedeno, Us-
tavni sud Federacije odlučio je kao u iz-
reci ovog rješenja. 
  

 Ovo rješenje Ustavni sud Federa-
cije donio je jednoglasno u sastavu: Alek-
sandra Martinović, predsjednica Suda, 
Vesna Budimir, Mirjana Čučković, Mirko 
Milićević, prof.dr. Edin Muminović, Bra-
nimir Orašanin, dr.sc. Kata Senjak, Ajša 
Softić i Alen Taletović, suci Suda. 

 

Broj:U-11/21                       Predsjednica 
24.01.2023.god.      Ustavnog suda Federacije 
S a r a j e v o               Bosne i  Hercegovine    
                                Aleksandra Martinović,s.r. 

............................. 
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Уставни суд Федерације Босне 
и Херцеговине у предмету утврђивања 
извршења одлука Уставног суда Феде-
рације Босне и Херцеговине, на основу 
члана 5. став 2. Закона о поступку пред 
Уставним судом Федерације Босне и 
Херцеговине („Службене новине Фе-
дерације БиХ“, бр.: 6/95 и 37/03) и 
члана 61. став 7. Пословника Уставног 
суда Федерације Босне и Херцеговине 
(„Службене новине Федерације БиХ“, 
бр.: 40/10 и 18/16) на сједници одржа-
ној дана 24.01.2023.године, донио је 
  
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
  
            Утврђује се да Пресуда Уставног 
суда Федерације Босне и  Херцеговине, 
број: У-11/21 од 20.01.2022. године, која  
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је  објављена у „Службеним новинама 
Федерације БиХ“, број: 14/22 од 23.02. 
2022. године, није извршена. 
  
              Рјешење објавити у „Службе-
ним новинама Федерације БиХ“ и 
„Службеним новинама Босанско-под-
рињског кантона Горажде“.   
  

О б р а з л о ж е њ е 
  
            Уставни суд Федерације Босне и 
Херцеговине (у даљем тексту: Уставни 
суд Федерације) је на сједници Суда 
одржаној дана 20.01.2022. године, одлу-
чујући о захтјеву једне трећине посла-
ника у Скупштини Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде за оцјену устав-
ности чл. 26., 27., 28., 29., 30., 31., 32., 33., 
34., 35. и 36. Закона о комуналним дје-
латностима („Службене новине Боса-
нско-подрињског кантона Горажде“, 
број: 9/13), донио пресуду којом је ут-
врђено да  члан 27. став 3. Закона о ко-
муналним дјелатностима у дијелу који 
гласи: “може“ није у складу са Уставом 
Федерације Босне и Херцеговине. 
  

Уставни суд Федерације је ак-
том број: С-46-2/22 од 22.09.2022. годи-
не, затражио од Премијера Федерације 
Босне и Херцеговине изјашњење о из-
вршењу пресуда Уставног суда Феде-
рације. Захтјеви су се односили на из-
вршење 11 пресуда Уставног суда Фе-
дерације, гдје се између осталих нала-
зи и Пресуда број: У-11/21 од 20.01. 
2022. године. 
   

Секретар Владе Федерације Бо-
сне и Херцеговине је актом број: 03-01-
1209/2022 од 25.10.2022. године, доста-
вио Уставном суду Федерације, Изјаш-
њење Владе Федерације Босне и Хер- 
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цеговине, V. број: 1501/2022 од 20.10. 
2022. године. У изјашњењу се наводи 
да Влада Босанско-подрињског канто-
на Горажде до данас није доставила у 
скупштинску процедуру Закон о изм-
јенама и допунама Закона о комуна-
лним дјелатностима. 

Како није поступљено по доне-
сеној пресуди од стране надлежних 
органа, Уставни суд Федерације у фу-
нкцији заштите принципа уставности 
као основа демократије и владавине 
права, одлучио је као у изреци рјеше-
ња из сљедећих разлога: 
 Чланом IV.Б.3.7.ц) (I) Устава Фе-
дерације Босне и Херцеговине пропи-
сана је надлежност Премијера Федера-
ције Босне и Херцеговине, гдје је поред 
осталог утврђено, да је Премијер над-
лежан за „провођење политике и изв-
ршавање закона федералне власти, ук-
ључујући извршења одлука судова Фе-
дерације“, док је чланом IV.Ц.3.12. Ус-
тава Федерације Босне и Херцеговине 
прописано да су одлуке Уставног суда 
Федерације коначне и  обавезујуће. По-
ред наведених уставних одређења,  чл. 
40. и 41. Закона о поступку пред Уста-
вним судом Федерације Босне и Хер-
цеговине прописане су правне посље-
дице донесених одлука. 
  Исто тако, чланом 61. Послов-
ника Уставног суда Федерације Босне 
и Херцеговине прописано је да су од-
луке Уставног суда Федерације кона-
чне и обавезујуће и да су тијела власти 
у Федерацији Босне и Херцеговине у 
оквиру својих надлежности дужна про-
водити одлуке Суда, а у случају непо-
ступања у извршењу или обавјештењу 
Суда о предузетим мјерама, Уставни 
суд Федерације доноси рјешење којим 
се утврђује да одлука Суда није изв-
ршена и  доставља га надлежном ту- 
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жилаштву, односно другом органу на-
длежном за извршење којег одреди Суд. 
Полазећи од уставних и законских од-
редби, а након увида у податке које је 
доставио Премијер Федерације Босне 
и Херцеговине, Уставни суд Федера-
ције је утврдио да пресуда овог суда 
број:У-11/21 од 20.01.2022. године, није 
извршена. 
  

 Имајући у виду све наведено, 
Уставни суд Федерације одлучио је 
као у изреци овог рјешења. 
  

 Ово рјешење Уставни суд Феде-
рације донио је једногласно у саставу: 
Александра Мартиновић, предсједни-
ца Суда, Весна Будимир, Мирјана Чу-
чковић, Мирко Милићевић, проф.др  
Един Муминовић, Бранимир Орашан-
ин, др сц. Ката Сењак, Ајша Софтић и 
Ален Талетовић, судије Суда. 
 

Број:У-11/21               Предсједница 
24.01.2023.год.    Уставног суда Федерације 

С а р а ј е в о        Босне и  Херцеговине    
                        Александра Мартиновић,с.р. 
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На основу чланова 109. и 111. 
Пословника Скупштине Босанско-под-
рињског кантона Горажде („Службене 
новине Босанско-подрињског кантона 
Горажде“, број: 3/18 и 6/19), Скупшти-
на Босанско-подрињског кантона Го-
ражде, на 4. ванредној сједници, одржа-
ној 01.02.2023.године, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ  
НА ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН  
ЗАВОДА ЗДРАВСТВЕНОГ 

ОСИГУРАЊА БОСАНСКО-
ПОДРИЊСКОГ КАНТОНА  

ГОРАЖДЕ ЗА  2023. ГОДИНУ 
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Члан 1. 
 

Даје се сагласност на Финансиј-
ски план Завода здравственог осигура-
ња Босанско-подрињског кантона Го-
раже за  2023. годину.  
 

Члан 2. 
 

Ова Одлука ступа на снагу дан-
ом доношења, а накнадно ће се објави-
ти у „Службеним новинама Босанско-
подрињског кантона Горажде“. 
 

Број:01-11-69/23        ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ  
01.02.2023.године          СКУПШТИНЕ 
     Г о р а ж д е          Мурадиф Канлић,с.р. 
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На основу члана 19. Статута За-
вода здравственог осигурања Босанско 
-подрињског кантона Горажде, члана 
103. Закона о здравственом осигурању 
(„Службене новине Федерације БиХ“, 
број: 30/97, 7/02, 70/08, 48/11, 36/18 и 
61/22), члана 27.  Закона о буџетима у 
Федерацији БиХ („Службене новине 
Федерације БиХ“, број: 102/13, 9/14, 
13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16, 05/18, 

11/19, 99/19 и 25/22), Управни одбор 
Кантоналног завода здравственог оси-
гурања Горажде, на својој 2. (другој) 
ванредној сједници, одржаној дана 
27.01.2023. године, д о н и о  ј е: 

 
 

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН 
ЗАВОДА ЗДРАВСТВЕНОГ 

ОСИГУРАЊА 
БОСАНСКО-ПОДРИЊСКОГ 

КАНТОНА ГОРАЖДЕ 
ЗА 2023. ГОДИНУ 

 
I - ОПШТИ ДИО 
 

02. фебруар/вељача 2023. 
 

 
Члан 1. 

 
Овим Финансијским планом ут-

врђује се обим прихода и расхода и из-
датака Завода здравственог осигурања 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де за 2023. годину и то: 
   
УКУПНИ ПРИХОДИ     22.864.383 КМ 
УКУПНИ РАСХОДИ  
И ИЗДАЦИ                        22.864.383 КМ 
РАЗЛИКА                                          0 КМ 
                                                      
 
II - ПОСЕБНИ ДИО 
 

Члан 2. 
 

Приходи и расходи и издаци 
утврђују се у билансу прихода и рас-
хода за 2023. годину како слиједи: 
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Izmjene i dop. Izvršenje Plan

2022 I – IX 2022 2023 4 6

1 2 3 4 5 6 7 8 9

UKUPNO DOPRINOSI ( 1.1+1.2+1.3 ) 21.335.396 16.000.710 22.846.175 107 96,61 99,92

1 712100 Doprinosi za socijalnu zaštitu 21.335.396 16.000.710 22.846.175 107 96,61 99,92

1.1. 712110 Zaposlenih 21.057.742 15.793.307 22.579.851 107 95,35 98,76

1.1.1. 712111 Doprinosi zdravstvenog osiguranja 19.697.107 14.772.831 21.161.415 107 89,19 92,55

1.1.2. 712111 Prihodi od doprinosa za profesion. vojsku FBIH 694.273 520.705 722.252 104 3,14 3,16

1.1.3. 712111 Prihodi od doprinosa za zdrav. zaš. Penzionera 385.597 289.197 401.136 104 1,75 1,75

1.1.4. 712111 Prihodi od doprinosa iz Budžeta za socij. lica, RVI 110.832 83.124 115.298 104 0,50 0,50

1.1.5. 712115 Dodatni dop. za zdravstveno osiguranje 0 0 0 0 0,00 0,00

1.1.6. 712116
Doprinos za Z.O. Iz primitaka od druge sam. djel. I 

povremenog sam. rada
169.934 127.450 179.751 106 0,77 0,79

1.2. 712130 Samozaposlenih ili nezaposlenih 220.000 164.163 213.840 97 1,00 0,94

1.2.1. 712132 Dop. Z.O. poljoprivrednika 0 0 0 0 0,00 0,00

1.2.2. 712133 Dop. Z.O. za nezaposlene 220.000 164.163 213.840 97 1,00 0,94

1.3. 712190 Ostali doprinosi 57.654 43.240 52.484 91 0,26 0,23

1.3.1. 712192 Ostali prihodi-paušal po konvencijama 51.039 38.279 46.128 90 0,23 0,20

1.3.2. 712193 Doprinosi za Z.O.-dobrovoljno osiguranje 6.394 4.796 5.856 92 0,03 0,03

1.3.3. 712199 Ostali doprinosi-stvarni troškovi 220 165 500 227 0,00 0,00

UKUPNO OSTALI PRIHODI ( 2.1+3.1+4.1+4.2 ) 17.726 13.294 17.208 97 0,08 0,08

2 721200 Ostali prihodi od imovine 0 0 0 0 0,00 0,00

2.1. 721210 Ostali prihodi od finansijske i nematerijalne im 0 0 0 0 0,00 0,00

2.1.1. 721211 Ostali prihodi od imovine 0 0 0 0 0,00 0,00

3 722600 Prihodi od pružanja javnih usluga 5.491 4.118 5.496 100 0,02 0,02

3.1. 722610 Prihodi od pružanja javnih usluga 5.491 4.118 5.496 100 0,02 0,02

3.1.1. 722611 Prihodi od pružanja usluga građanima 5.491 4.118 5.496 100 0,02 0,02

4 722700 Neplanirane uplate-prihodi 12.235 9.176 11.712 96 0,06 0,05

4.1. 722710 Povrati iz ranijih godina 12.235 9.176 11.712 96 0,06 0,05

4.1.1. 722719 Ostali povrati 12.235 9.176 11.712 96 0,06 0,05

4.2. 722740 Naplate premija 0 0 0 0 0,00 0,00

4.2.1. 722741 Naplate premija osiguranja 0 0 0 0 0,00 0,00

4.3. 722790 Ostale neplanirane uplate 0 0 0 0 0,00 0,00

4.3.1. 722791 Ostale neplanirane uplate 0 0 0 0 0,00 0,00

UKUPNO OSTALI PRIHODI ( 5.1 ) 1.000 0 1.000 100 0,00 0,00

5 732100 Primljeni tekući transferi od ostale razine vlasti 1.000 0 1.000 100 0,00 0,00

5.1. 732110 Primljeni tekući transferi od ostale razine vlasti 1.000 0 1.000 100 0,00 0,00

5.1.1. 732114 Primljeni tekući transferi od kantona 1.000 0 1.000 100 0,00 0,00

PRIHODI 21.354.122 16.014.005 22.864.383 107 96,69 100,00

D -
Angažovana sredstva iz viška prihoda nad 

rashodima iz ranijeg perioda
730.295 370.655 0 0 3,31 2,26

22.084.416 16.384.659 22.864.383 104 100 100

A

B 

C 

A+B+C

UKUPNO PRIHODI ZA 2023 GODINU

Redni 

broj
K-to OPIS

Indeks %    

6/4

Struktura %
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Izmjene i dop. Izvršenje Plan Index %

2022 I – IX 2022 2023 6/4 4 6

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Troškovi stručne službe ( 1+2+3+4+5+6+7+8+9+10 ) 761.212 470.275 856.400 113 3,45 3,75

1 611100 Bruto plaće i naknada plaća 507.500 332.951 581.000 114 2,30 2,54

1.1. 611110 Plaće i naknada plaće po umanjenju doprinosa 350.000 227.161 400.000 114 1,58 1,75

1.1.1. 611111 Plaće po umanjenu doprinosa iz redovnog rada 350.000 227.161 400.000 114 1,58 1,75

1.2. 611130 Doprinosi na teret zaposlenih 157.500 105.790 181.000 115 0,71 0,79

1.2.1. 611131 Doprinosi za mirovinsko i inval.osiguranje 86.000 58.014 99.000 115 0,39 0,43

1.2.2. 611132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 63.500 42.657 73.000 115 0,29 0,32

1.2.3. 611133 Doprinosi za zapošljavanje 8.000 5.119 9.000 113 0,04 0,04

2 611200 Naknade troškova zaposlenih 81.412 42.876 85.300 105 0,37 0,37

2.1. 611210 Naknade za prevoz i troškove smještaja 3.000 1.672 3.000 100 0,01 0,01

2.1.1. 611211 Naknade za prijevoz s posla i  na posao 3.000 1.672 3.000 100 0,01 0,01

2.2. 611220 Naknade iz radnog odnosa 60.052 41.204 81.300 135 0,27 0,36

2.2.1. 611221 Naknade za topli obrok tokom rada 40.000 24.160 52.300 131 0,18 0,23

2.2.2. 611224 Regres za godišnji odmor 8.600 8.592 14.000 163 0,04 0,06

2.2.3. 611225 Otpremnine zbog odlaska u penziju 8.452 8.452 12.000 142 0,00 0,00

2.2.4. 611227 Pomoć u slućaju smrti 3.000 0 3.000 100 0,01 0,01

2.3. 611230 Posebne naknade 18.360 0 1.000 5 0,08 0,00

2.3.1. 611231 Nagrade za rezultate rada 0 0 1.000 0 0,00 0,00

2.3.2. 611232 Naknade po Odluci Vlade FBiH za pomoć 18.360 0 0 0 0,08 0,00

3 612100 Doprinosi poslodavca 55.400 35.832 61.200 110 0,25 0,27

3.1. 612110 Doprinos na teret poslodavca 55.400 35.832 61.200 110 0,25 0,27

3.1.1. 612111 Doprinosi za PIO-MIO 31.200 20.475 35.000 112 0,14 0,15

3.1.2. 612112 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 21.200 13.650 23.200 109 0,10 0,10

3.1.3. 612113 Doprinosi za zapošljavanje 3.000 1.706 3.000 100 0,01 0,01

4 613100 Putni troškovi 10.200 4.119 11.000 108 0,05 0,05

4.1. 613110 Putni troškovi u zemlji 10.200 4.119 11.000 108 0,05 0,05

4.1.1. 613111 Troškovi prijevoza u zemlji  javnim sredstvima 200 0 500 250 0,00 0,00

4.1.2. 613112 Troškovi prijevoza u zemlji  službenim sredstvima 0 0 0 0 0,00 0,00

4.1.3. 613113 Putovanje, osobna vozila u zemlji 5.500 2.931 6.000 109 0,02 0,03

4.1.4. 613114 Troškovi smještaja 2.000 538 2.000 100 0,01 0,01

4.1.5. 613115 Troškovi dnevnica u zemlji 2.500 650 2.500 100 0,01 0,01

5 613200 Izdaci za energiju 10.000 1.585 11.500 115 0,05 0,05

5.1. 613210 Izdaci za energiju 10.000 1.585 11.500 115 0,05 0,05

5.1.1. 613211 Izdaci za električnu energiju 3.000 1.585 3.500 117 0,01 0,02

5.1.2. 613213 Lož ulje 7.000 0 8.000 114 0,03 0,03

6 613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 19.900 12.054 19.900 100 0,09 0,09

6.1. 613310 Izdaci za komunikaciju 19.100 11.582 19.100 100 0,09 0,08

6.1.1. 613311 Izdaci za telefon i telefaks 1.500 638 1.500 100 0,01 0,01

6.1.2. 613312 Izdaci za internet 4.000 2.728 4.000 100 0,02 0,02

6.1.3. 613313 Izdaci za mobilni telefon 2.600 1.500 2.600 100 0,01 0,01

6.1.4. 613314 Poštanske usluge 11.000 6.716 11.000 100 0,05 0,05

6.2. 613320 Izdaci za komunalne usluge 800 472 800 100 0,00 0,00

6.2.1. 613321 Izdaci za vodu i kanalizaciju 800 472 800 100 0,00 0,00

7 613400 Nabava materijala i sitnog inventara 8.500 3.894 8.500 100 0,04 0,04

7.1. 613410 Administrativni materijal i sitni inventar 6.500 3.312 6.500 100 0,03 0,03

7.1.1. 613411 Izdaci za obrasce i  papir 2.500 1.625 2.500 100 0,01 0,01

7.1.2. 613412 Izdaci za kompjuterski materijal 1.000 573 1.000 100 0,00 0,00

7.1.3. 613416 Sitan inventar 2.000 621 2.000 100 0,01 0,01

7.1.4. 613417 Kancelarijski materijal 1.000 493 1.000 100 0,00 0,00

7.2. 613420 Medicinski i laboratorijski materijal 500 0 500 0 0,00 0,00

7.2.1. 613422 Medicinski i  stomatološki materijal 500 0 500 0 0,00 0,00

7.3. 613480 Ostali materijali posebne namjene 1.500 582 1.500 100 0,01 0,01

7.3.1. 613484 Materijal za čiščenje 1.500 582 1.500 100 0,01 0,01

8. 613700 Izdaci za tekuće održavanje 11.000 1.428 10.000 91 0,05 0,04

8.1. 613710 Materijal za popravke i održavanje 4.000 30 4.000 100 0,02 0,02

8.1.1. 613712 Materijal za popravku i održavanje opreme 4.000 30 4.000 100 0,02 0,02

A

Redni K-to OPIS
Struktura %
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8.2. 613720 Usluge popravaka i održavanja 7.000 1.398 6.000 86 0,03 0,03

8.2.1. 613721 Usluge popravaka i održavanje zgrada 2.500 0 2.000 80 0,01 0,01

8.2.2. 613722 Usluge popravaka i održavanja opreme 4.500 1.398 4.000 89 0,02 0,02

9. 613800 Izdaci osiguranja,bankovnih usluga u usl.pl.prometa 6.500 4.037 6.700 103 0,03 0,03

9.1. 613810 Izdaci osiguranja 2.500 1.704 2.700 108 0,01 0,01

9.1.1. 613811 Osiguranje imovine 1.300 864 1.500 115 0,01 0,01

9.1.2. 613814 Osiguranje zaposlenih-kolektivno 1.200 840 1.200 100 0,01 0,01

9.2. 613820 Usluge bankarskog i platnog prometa 4.000 2.333 4.000 100 0,02 0,02

9.2.1. 613821 Izdaci bankovnih usluga 4.000 2.333 4.000 100 0,02 0,02

10 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 50.800 31.499 61.300 121 0,23 0,27

10.1. 613910 Izdaci za informiranje 21.000 12.854 13.000 62 0,10 0,06

10.1.1. 613912 Usluge štampanja 4.000 2.340 4.500 113 0,02 0,02

10.1.2. 613913 Usluge javnog informisanja i  odnosa s javnoscu 500 0 500 100 0,00 0,00

10.1.3. 613914 Usluge reprezentacije 15.000 10.121 6.000 40 0,07 0,03

10.1.4. 613916 Usluge objavljivanja tendera i  oglasa 1.000 294 1.500 150 0,00 0,01

10.1.5. 613919 Ostali  izdaci za informisanje 500 100 500 100 0,00 0,00

10.2. 613920 Usluge za stručno obrazovanje 1.000 340 1.500 150 0,00 0,01

10.2.1. 613922 Usluge stručnog obrazovanja 1.000 340 1.500 150 0,00 0,01

10.3. 613930 Stručne usluge 24.500 15.625 41.000 167 0,11 0,18

10.3.1. 613931 Izdaci računovodstvenih revizorskih kuća 1.500 470 1.000 67 0,01 0,00

10.3.2. 613934 Izdaci za hardverske i softverske usluge 16.000 11.785 30.000 188 0,07 0,13

10.3.3. 613938 Troškovi advokata u predmetima obav. Odbrane 7.000 3.370 10.000 143 0,03 0,04

10.4. 613970 Izdaci po osnovu drugih samosta. Djelatnosti 3.500 2.415 5.000 143 0,02 0,02

10.4.1. 613979 Posebna naknada za podsticaj rehab. I zapošlj. 3.500 2.415 5.000 143 0,02 0,02

10.5. 613990 Ostale nespomenute usluge i dadžbine 800 266 800 100 0,00 0,00

10.5.1. 613991 Ostale nespomenute usluge i dadžbine 800 266 800 100 0,00 0,00

Ukupni rashodi zdravstvene zaštite ( 11.1. ) 18.379.742 13.199.096 19.701.421 107 83,22 86,17

11 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 18.379.742 13.199.096 19.701.421 107 83,22 86,17

11.1. 613940 Medicinske i laboratorijske usluge 18.379.742 13.199.096 19.701.421 107 83,22 86,17

11.1.1. 613941 Primarna opća zdravstvena zaštita 4.766.930 3.429.169 5.037.982 106 21,59 22,03

11.1.2. 613941 J.U. Doma zdravlja Goražde 1.838.376 1.378.782 1.838.376 100 8,32 8,04

11.1.3. 613941 Likvidnosti i  uslovi poslovanja J.U. Dom zdr. Goražde 70.000 52.506 70.000 100 0,32 0,31

11.1.4. 613941
Sredstva za finansiranje jednokratne pomoći po 

Odluci U.O. Dom zdr. Goražde
136.080 0 0 0 0,62 0,00

11.1.5. 613941 Bruto plaće po kolektivnom ugovoru D.Z. Goražde 1.537.224 1.152.918 1.889.100 123 6,96 8,26

11.1.6. 613941 Laboratorijske pretrage J.U. Dom zdravlja Goražde 150.000 88.624 150.000 100 0,68 0,66

11.1.7. 613941 Angažovanje ljekara J.U. Dom zdar. Goražde 40.000 29.864 50.000 125 0,18 0,22

11.1.8. 613941 J.U. Dom zdravlja Ustikolina 220.400 165.303 220.400 100 1,00 0,96

11.1.9. 613941 Likvidnosti i  uslovi poslovanja J.U. Dom zdr. Ustikol. 89.700 67.275 89.700 100 0,41 0,39

11.1.10. 613941 Angažovanje ljekara J.U. Dom zdr. Ustikolina 20.000 13.925 20.000 100 0,09 0,09

11.1.11. 613941
Sredstva za finansiranje jednokratne pomoći po 

Odluci U.O. Dom zdr. Ustikolina
12.960 0 0 0 0,06 0,00

11.1.12. 613941 Bruto plaće po kolektivnom ugovoru D.Z. Ustikolina 231.086 173.314 264.363 114 1,05 1,16

11.1.13. 613941 J.U. Dom zdravlja Prača 206.000 154.503 206.000 100 0,93 0,90

11.1.14. 613941 Likvidnosti i  uslovi poslovanja J.U. Dom zdr. Prača 32.300 24.228 32.300 100 0,15 0,14

11.1.15. 613941 Angažovanje ljekara J.U. Dom zdr. Prača 20.000 13.923 20.000 100 0,09 0,09

11.1.16. 613941
Sredstva za finansiranje jednokratne pomoći po 

Odluci U.O. Dom zdr. Prača
10.800 0 0 0 0,05 0,00

11.1.17. 613941 Bruto plaće po kolektivnom ugovoru D.Z. Prača 152.004 114.003 187.742 124 0,69 0,82

11.1.18. 613943 Konzultativo-speci. zdr.zaštita vanbolničkog nivoa 420.000 298.525 450.000 107 1,90 1,97

11.1.19. 613944 Farmaceutske usluge 4.024.991 2.947.558 4.435.623 110 18,23 19,40

11.1.20. 613944 Lijekovi-esencijalna lista 3.700.000 2.714.599 4.012.000 108 16,75 17,55

11.1.21. 613944 Naknada za plaćanje timova 324.991 232.959 423.623 130 1,47 1,85

11.1.22. 613945 Bolnička zdravstvena zaštita sekundarnog nivoa 6.191.534 4.445.959 6.756.921 109 28,04 29,55

11.1.21. 613945 J.Z.U.  Kantonalna bolnica Goražde 2.884.334 2.163.258 2.884.334 100 13,06 12,61

11.1.22. 613945
Sredstva za finansiranje jednokratne pomoći po 

Odluci U.O. Kantonalna bolnica
189.000 0 0 0 0,86 0,00

11.1.23. 613945 Bruto plaće po kolektivnom ugovoru Kantonalna bol. 2.473.200 1.823.700 3.082.587 125 11,20 13,48

11.1.24. 613945 Angažovanje ljekara 125.000 98.750 150.000 120 0,57 0,66

11.1.25. 613945 Operativni zahvati J.Z.U. Kantonalna bolnica 35.000 15.936 40.000 114 0,16 0,17

11.1.26. 613945 Laboratorijske pretrage J.Z.U. Kantonalna bolnica 15.000 7.785 20.000 133 0,07 0,09

11.1.27. 613945 Dijagnostičke pretrage J.Z.U. Kantonalna bolnica 70.000 32.520 130.000 186 0,32 0,57

B
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11.1.28. 613945 Troškovi finan. Bolničke liste l i jekova 300.000 225.000 300.000 100 1,36 1,31

11.1.29. 613945 Troškovi finan.snadbijevanja krva i  krvnih derivata 100.000 79.010 150.000 150 0,45 0,66

11.1.30. 613946 Bolnička zdravstvena zaštita tercijalnog nivoa 2.134.089 1.472.898 2.100.000 98 9,66 9,18

11.1.31. 613947 J.U. Zavod za javno zdravstvo -  HES 35.000 26.250 35.000 100 0,16 0,15

11.1.32. 613947
Sredstva za finansiranje jednokratne pomoći po 

Odluci U.O. Zavod za javno zdravstvo
10.800,00 0 0 0 0,05 0,00

11.1.33. 613947 Bruto plaće po kolektivnom ugovoru Zavod za javn. 116.398 87.298 155.896 134 0,53 0,68

11.1.34. 613947
J.U. Zavod za javno zdravstvo -  Sekundarni program 

zdravstvene zaštite
30.000 22.500 30.000 100 0,14 0,13

11.1.35. 613949 Ortopedska i druga medicinska pomagala 650.000 468.938 700.000 108 2,94 3,06

Ostali rashodi ( 11.2+11.3+11.4+11.5+12.1+13.1 ) 2.387.600 1.116.024 1.886.800 79 10,81 8,25

11.2. 613960 Zatezne kamate i troškovi spora 10.000 6.071 10.000 100 0,05 0,04

11.2.1. 613962 Troškovi spora 10.000 6.071 10.000 100 0,05 0,04

11.3. 613970 Izdaci po osnovu drugih sam.djel. I privrem.rada 83.000 57.740 90.000 108 0,38 0,39

11.3.1. 613974 Izdaci za rad komisija 65.000 46.250 70.000 108 0,29 0,31

11.3.2. 613975 Izdaci za naknade Upravnog odbora KZZO Goražde 13.000 8.340 15.000 115 0,06 0,07

11.3.3. 613976
Izdaci za druge samostalne djelatnosti-Ugovor o 

djelu
5.000 3.150 5.000 100 0,02 0,02

11.4. 613980 Izdaci za poreze i dop.na dohodak iz druge samo. 24.600 15.697 26.800 109 0,11 0,12

11.4.1. 613983 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od nesreća 2.300 1.380 3.000 130 0,01 0,01

11.4.2. 613984 Opca vodna naknada 2.300 1.380 3.000 130 0,01 0,01

11.4.3. 613986 Doprinosi za zdravstveno osig. I druge samosta. djel. 4.000 2.640 4.300 108 0,02 0,02

11.4.4. 613987 Doprinos za PIO na primitke od dr, samostalne djela. 6.000 3.960 6.500 108 0,03 0,03

11.4.5. 613988 Porez na dohodak od druge samostalne djelatnosti 10.000 6.338 10.000 100 0,05 0,04

11.5. 613990 Ostale nespomenute usluge i dadžbine 500.000 0 150.000 0 2,26 0,66

11.5.1. 613998 Paušalni i  stvarni triškovi po konvencijama 500.000 0 150.000 0 2,26 0,66

12 614100 Tekući transferi dr.nivoima vlasti i fondovima 470.000 223.340 220.000 47 2,13 0,96

12.1. 614170 Tekući transferi za zdravstvo 470.000 223.340 220.000 47 2,13 0,96

12.1.1. 614175 Ostali  transferi za zdravstvo 470.000 223.340 220.000 47 2,13 0,96

13 614200 Tekući transferi pojedincima 1.300.000 813.177 1.390.000 107 5,89 6,08

13.1. 614250 Tranferi pojedincima na području zdra. Osiguranja 1.300.000 813.177 1.390.000 107 5,89 6,08

13.1.1. 614251 Naknada plače zbog privremene spr.za rad 750.000 452.338 780.000 104 3,40 3,41

13.1.2. 614251 Doprinosi PIO na bolovanje 250.000 150.779 260.000 104 1,13 1,14

13.1.3. 614259
Ostali  transferi pojedincima na području Z.O.-

Odluke
300.000 210.060 350.000 117 1,36 1,53

UKUPNO RASHODI 21.528.554 14.785.395 22.444.621 104 97,48 98,16

14 821300 Nabavka opreme 6.300 2.960 15.000 0 0,03 0,07

14.1. 821310 Kancelarijska oprema 6.300 2.960 15.000 0 0,03 0,07

14.1.1. 821311 Namještaj 1.700 1.500 5.000 294 0,01 0,02

14.1.2. 821312 Komjuterska oprema 2.300 0 5.000 217 0,01 0,02

14.1.3. 821319 Ostale kancelarijske mašine 2.300 1.460 5.000 217 0,01 0,02

15 821500 Nabava stalnih sredstava u obliku prava 270.000 0 140.000 52 1,22 0,61

15.1. 821590 Ostala stalna sredstva u obliku prava 270.000 0 140.000 52 1,22 0,61

15.1.1. 821594 Ostala stalna sredstva u obliku prava 270.000 0 140.000 52 1,22 0,61

16 821600 Rekonstrukcija i investicijsko održavanje 80.000 80.000 0 0 0,36 0,00

16.1. 821610 Rekonstrukcija 80.000 80.000 0 0 0,36 0,00

16.1.1. 821614 Rekonstrukcija zgrada 0 0 0 0 0,00 0,00

16.1.2. 822612 Ostala domaća pozajmljivanja 80.000 80.000 0 0 0,36 0,00

UKUPNO IZDACI ( 14+15+16 ) 356.300 82.960 155.000 44 1,61 0,68

17 5 Zakonska rezerva 1% 184.562 0 198.245 107 0,84 0,87

18 600000 Tekuća rezerva 0,3% 15.000 0 66.517 443 0,07 0,29

E UKUPNO SREDSTVA REZERVE 199.562 0 264.762 133 0,90 1,16

22.084.416 14.868.355 22.864.383 104 100 100UKUPNO RASHODI I IZDACI I REZERVA ZA 2023 GODINU 

C

A+B+C

D
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Члан 3. 
 

Средства здравственог осигура-
ња остварују се уплатом доприноса за 
обавезно здравствено осигурање у скла-
ду са Законом о доприносима („Служ-
бене новине Федерације БиХ“, број: 
35/98, 54/00, 16/01, 37/01, 1/02, 17/06, 
14/08 91/15, 104/16, 34/18, 99/19 и 
4/21) и Правилником о начину обра-
чунавања и уплате доприноса („Служ-
бене новине Федерације БиХ“, број: 
64/08, 81/08, 98/15, 6/17, 38/17, 39/18, 
12/21 и 6/22). 
 

Члан 4. 
 

Завод здравственог осигурања 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де, као носилац изванбуџетског фон-
да, проводи извршење овог Плана, ос-
тварујући функције прикупљања и тро-
шења средстава, укључујући и пропи-

сане поступке контроле, евидентира-
ња и извршавања. 
 

Члан 5. 
 

Завод Здравственог осигурања 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де стручне, административне и друге 
послове у циљу обезбјеђивања услова 
за остваривање права из обавезног зд-
равственог осигурања обавља преко 
стручне службе са сједиштем у Гора-
жду и пословницама у општинама Па-
ле у Федерацији БиХ и Фоча у Федера-
цији БиХ.  

У Стручној служби Завода тре-
нутно је запослено 15 радника. 
 

У оквиру трошкова тручне слу-
жбе су планирани издаци за бруто пла-
те и накнаде плате, накнаде трошкова 
запослених и доприноси послодавца 
те издаци за материјал и услуге.  

 

Класификациона структура запослених у Заводу: 

Стручна 
спрема 

Планиран број 
запослених по 

систематизацији 

Број 
запослених 

 у 2022. 

Планиран 
број 

запослених  
у 2023. 

Укупно 
планиран 

број  
у 2023. 

ВСС 8 4 0 4 
ССС 13 10 2 12 
НК 1 1 0 1 

Укупно 22 15 2 17 
 

Члан 6. 
 

За капиталне издатке Завод је у Финансијском плану за 2023. годину плани-
рао набавку сталних средстава у износу од 155.000 КМ. 
 

Табеларни преглед набавке сталних средстава: 
Редни 
број 

Назив 
Финансијски 
план за 2023. 

1. Намјештај 5.000 

2. Комјутерска опрема 5.000 

3. Остале канцеларијске машине 5.000 
4. Остала стална средства у облику права 140.000 

 Укупно капитални издаци 155.000 
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Члан 7. 
 

Средства текуће резерве плани-
рана у Финансијском плану за 2023. го-
дину користе се за непредвиђене нам-
јене за које у Финансијском плану ни-
су планирана средства или за намјене 
за које се током године покаже да за 
њих нису утврђена довољна средства 
јер их при планирању Финансијског 
плана није било могуће предвидјети. 
Кориштење средстава текуће резерве 
према утврђеном приједлогу одобрава 
Управни одбор. 
 

Члан 8. 
 

Планирана средства утврђена 
овим Финансијским планом ће се рас-
поређивати према намјенама сразмјер-
но оствареним приходима уз могућно-
ст прерасподјеле средстава између по-
јединих расходовних ставки, а највише 
до 10% укупних расхода Финансијског 
плана. Одлуку о прерасподјели доноси 
Управни одбор Завода уз сагласност 
ресорног министарства. 
 

Члан 9. 
 

Финансијски план Завода за 
2023. годину ступа на снагу даном до-
ношења Одлуке Скупштине Босанско-
подрињског кантона Горажде о дава-
њу сагласности на исти, а примјењи-
ваће се од 01.01.2023. године и објавиће 
се у „Службеним новинама Босанско-
подрињског кантона“. 
 

Број:08-403/2023                 Предсједник  
27.01.2023.године           Управног одбора 
     Г о р а ж д е              Енвер Ратковић,с.р. 

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

02. фебруар/вељача 2023. 
 
 
1. УВОД 
 

Завод здравственог осигурања 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де основан је Одлуком Скупштине Бо-
санско-подрињског кантона Горажде. 
Дјелокруг рада Завода је утврђен у чл-
ану 99. Закона о здравственом осигу-
рању („Службене новине Федерације 
БиХ“, број: 30/97, 7/02, 70/08, 48/11, 
36/18 и 61/22), Одлуком о оснивању 
Завода и Статутом Завода. 

 
Сједиште Завода здравственог 

осигурања Босанско-подрињског кан-
тона Горажде је у Улици Прве славне 
вишеградске бригаде број 1, 73 000 Го-
ражде. 
 
Завод здравственог осигурања Босан-
ско-подрињског кантона Горажде: 
 

- проводи политику развоја и унап-
ређивања здравствене заштите која 
се осигурава обавезним здравстве-
ним осигурањем, 

- планира и прикупља новчана сре-
дства обавезног здравственог оси-
гурања, те плаћа услуге здравстве-
ним установама и приватним здра-
вственим радницима, 

- обавља послове у вези с остварива-
њем права осигураних лица, брине 
се о законитом и благовременом 
остваривању тих права те им пру-
жа стручну помоћ у остваривању 
права и заштите њихових интере-
са, 

- обавља послове уговарања са здра-
вственим установама и приватним 
здравственим радницима, 

- одређује висину накнаде плате и  
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највиши износ накнаде плате на 
терет Кантоналног завода осигура-
ња, начин валоризације основице  
за накнаду плата за вријеме боло-
вања, 

- учествује у изради и проводи међу-
народне уговоре о социјалном оси-
гурању у дијелу који се односи на 
обавезно здравствено осигурање, 

- врши обрачун дуговања и потра-
живања трошкова здравственог оси-
гурања и друге послове у складу са 
овим уговорима, 

- обавља послове у вези са оствари-
вањем здравствене заштите у ино-
странству, 

- обавља послове израде подзаконск-
их и општих аката у вези с оствари-
вањем права из обавезног здравстве-
ног осигурања за чије су доношење 
надлежни органи кантона односно 
органи Кантоналног завода осигу-
рања, 

- уређује остала питања везана за ос-
тваривање права из обавезног здра-
вственог осигурања. 

 
Правни основ 
 
Правни основ за уређивање односа у 
области здравственог осигурања и здра-
вствене заштите је регулисан Уставом 
Босне и Херцеговине, Уставом Федера-
ције Босне и Херцеговине, Законом о 
здравственом осигурању (у даљем тек-
сту: Закон), Законом о здравственој за-
штити, Законом о јединственом систе-
му регистрације, контроле и наплате 
доприноса, Законом о лијековима, За-
коном о правима, обавезама и одговор-
ностима пацијената и Законом о Заво-
ду здравственог осигурања Босанско-
подрињског кантона Горажде. 
 

Broj 2 – strana 357 
 
 

Уставом Босне и Херцеговине 
уређивање односа у области здравстве-
ног осигурања и здравствене заштите 
дато је у надлежност ентитета, те стога 
не постоји законска регулатива на ни-
воу државе која грађанима под једна-
ким условима осигурава једнака права 
из здравственог осигурања и здравстве-
не заштите. 
 

Уставом Федерације Босне и Хе-
рцеговине подијељена је надлежност у 
области здравственог осигурања и здра-
вствене заштите између Федерације и 
кантона, а обим и остваривање права 
из здравственог осигурања и здрав-
ствене заштите директно је зависан од 
материјалних могућности кантона. 
 

У складу са одредбама члана 27. 
став 2. Закона о буџетима у Федераци-
ји Босне и Херцеговине (у даљем тек-
сту: Закон о буџетима), Управни одбор 
Завода доноси Финансијски план За-
вода здравственог осигурања Босанско 
-подрињског кантона Горажде. 

Права из обавезног здравстве-
ног осигурања утврђена су законом, а 
обим тих права утврђује Парламент 
ФБиХ, на приједлог Владе ФБиХ, за 
сваку календарску (фискалну) годину 
укључујући притом и посебне прио-
ритетне федералне програме здрав-
ствене заштите који ће се проводити 
на територији ФБиХ као и приорите-
тне најсложеније облике здравствене 
заштите из одређених специјалисти-
чких дјелатности који ће се пружати 
осигураним лицима на територији Ф 
БиХ. 

Парламент Федерације БиХ је у 
току 2009. године донио Одлуку о ут-
врђивању основног пакета здравстве- 
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них права (у даљем тексту: Основни 
пакет права). 
 

Финансирање основног пакета 
здравствених права зависи од могућ-
ности приходовне стране Буџета за 
фискалну годину у којој се основни 
пакет здравствених права доноси, а и 
од утврђених политика Владе ФБиХ. 
 

Тачком XV Основног пакета пра-

ва утврђено је „да се једнакомјерно 
финансирање недостајућег дијела фи-
нансијских средстава по кантонима за 
провођење основног пакета здравстве-
них права по кантонима обавља на на-
челима узајамности и солидарности 
кроз Федерални фонд солидарности, а 
на основу одлуке коју доноси Влада 
Федерације Босне и Херцеговине на 
приједлог федералног министра”. 
 

За реализацију Основног паке-
та права неопходно је осигурати дода-
тна средства на нивоу ФБиХ и на ни-
воу кантона. 
 

До данас Влада Федерације БиХ 
није донијела одлуку у смислу тачке 
XV Основног пакета права, те стога ни-
су обезбијеђена недостајућа средства 
за имплементацију Основног пакета 
права у цјелости. 
 

Изванбуџетско-фондовско рач-
уноводство, пословне књиге, књигово-
дствене исправе, интерни рачуновод-
ствени надзор, признавање прихода и 
расхода и издатака, процјењивање би-
лансних позиција, ревалоризација и 
финансијско извјештавање уређено је 
Уредбом о рачуноводству буџета у Фе-
дерацији Босне и Херцеговине. 
 

02. фебруар/вељача 2023. 
 
 

Фондовско рачуноводство, ста-
ндардне буџетске класификације, сад-
ржај конта контног плана, пословне 
књиге и књиговодствене исправе, про-
цјењивање билансних позиција и 
попис имовине, обавеза и потражива-
ња уређено је Правилником о књиго-
водству буџета у ФБиХ. 
 

У складу са чланом 15. став 1. 
алинеја 6. Закона о Кантоналном заво-
ду здравственог осигурања, Управни 
одбор на својој 02. (другој) ванредној 
сједници одржаној 27.01.2023. године, 
донио је Приједлог Финансијског пла-
на Завода здравственог осигурања Бо-
санско-подрињског кантона Горажде 
за 2023.годину, који у складу са чланом 
27. став 1. Закона о Буџетима Федера-
ције БиХ упућује Министарству за со-
цијалну политику, здравство, расеље-
на лица и избјеглице у Влади Босанско 
-подрињског кантона Горажде на даљу 
Законом утврђену процедуру. 
 

При изради Финансијског пла-
на за 2023.годину као упоредни пока-
затељи кориштени су подаци који се 
односе на:  
 

- Измјене и допуне финансијског 
плана Завода за 2022.годину, 

- Документ оквирног буџета Феде-
ралног министарства финансија за 
период 2023–2025. година, 

- Смјернице економске и фискалне 
политике за период 2023-2025.год. 

- Остварење финансијског плана 
Завода за првих девет мјесеци 2022. 
године и др. смјернице и подаци. 

 

Финансијским планом за 2023. 
годину планирана су средства на име 
текуће резерве у складу са чланом 60.  
 



02. фебруар/вељача 2023. 
 
 
Закона о Буџетима у Федерацији БиХ 
и у складу са чланом 106. Закона о здра-
вственом осигурању ФБиХ која служи 
за текућу ликвидност или покриће гу-
битка. 

Надзор над кориштењем сред-
става резерве обавља Управни одбор 
Завода. Средства текуће резерве план-
ирана у финансијском плану за 2023. 
годину, у складу са Законом о Буџети-
ма ФБиХ, користе се за непредвиђене 
намјене за које у буџету нису планира-
на средства или за намјене за које се 
током године покаже да за њих нису 
утврђена довољна средства јер их при 
планирању буџета није било могуће 
предвидјети. 
 
1.1. Стратешки циљеви Завода здрав- 
       ственог осигурања Босанско-под- 
       рињског кантона  Горажде 
 

Обавезно здравствено осигура-
ње је дио социјалног осигурања грађа-
на, који чини јединствен систем у ок-
виру кога грађани улагањем средста-
ва, на начелима узајамности и солида-
рности, обавезно у оквиру кантона ос-
игуравају остваривање права на здрав-
ствену заштиту и друге облике осигу-
рања на начин који је утврђен Закон-
ом о здравственом осигурању (у даљем 
тексту: Закон) и прописима донесеним 
на основу Закона.  
 

У складу са чланом 13. став 1. 
Закона, средства за остваривање права 
из обавезног здравственог осигурања 
осигуравају се доприносима од којих 
се образују фондови обавезног здрав-
ственог осигурања код Завода здрав-
ственог осигурања кантона сагласно 
одредбама овог Закона и прописа до-
несених на основу Закона.  
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Средства која се прикупљају у Заво-
ду користе се за финансирање посло-
ва, функција и програма Завода, у 
висини која је неопходна за њихово 
обављање и извршавање и оствари-
вање/финансирање права из обавез-
ног здравственог осигурања у складу 
са Законом и другим прописима до-
несеним на основу Закона.  
 

У складу са Законом о здрав-
ственој заштити ФБиХ, осигураним ли-
цима са подручја Босанско-подрињск-
ог кантона  Горажде осигурава се здра-
вствена заштита на начелима: 
 

- приступачности здравствене заш-
тите 

- правичности здравствене заштите 
- солидарности у здравственој заш-

тити 
- свеобухватности здравствене заш-

тите 
- континуираности здравствене заш-

тите 
- сталног унапређења квалитета здра-

вствене заштите и др. 
 

Мисија је да се обезбиједи уни-
верзални одрживи финансијски при-
ступ основном пакету услуга које ће 
бити квалитетне и ефикасно пружене 
осигураним лицима од стране давала-
ца услуга.  
 

Визија је развити институцију 
која ради за осигурана лица и која је 
посвећена пружању квалитетне, ефи-
касне и солидарне здравствене зашти-
те у ФБиХ.  
 

У складу са мисијом и визијом 
Завода, кључне стратегије којима би 
се успио обезбиједити универзални и 
одрживи финансијски приступ осно- 
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вном пакету услуга високе квалитете, 
који ефикасно испоручују здравствене 
установе су:  
 

- универзални финансијски приступ,  

- одрживост,  
- основни пакет услуга,  
- висока квалитета и  
- ефикасна здравствена услуга дава-

лаца. 
 

Приоритетни или стратешки 
циљеви Завода су осигурање укупно 
потребних средства за осигурање пра-
ва на кориштење здравствене заштите 
и права на новчане накнаде и помоћи 
осигураним лицима са подручја кан-
тона у складу са одредбама Закона ко-
ји има за резултат правичну и досту-
пну здравствену заштиту свим осигу-
раним лицима на подручју кантона и 
повећање покривености становника 
здравственим осигурањем.  
 

Према Стратегији, остварење 
општег циља, тј. побољшања здравља 
становништва и задовољства корисни-
ка услуга кроз универзалну, ефикасну, 
континуирану, доступну, квалитетну 
и исплативу примарну здравствену 
заштиту оријентисану ка породици и 
заједници и базирану ка промоцији 
здравља и превенцији болести, могуће 
је остварити кроз реализацију специ-
фичних циљева:  
 

1. Унапређење ресурса у примарној 
здравственој заштити (кадар, про-
стор, опрема)  
 

2. Успостављање финансијски одржи-

ве примарне здравствене заштите 
како би се омогућило ефикасно и 
правично финансирање услуга ПЗЗ 
у оквиру расположивих средстава 
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3. Укључивање локалне заједнице у  
бризи за здравље и препознавање 
и/или отклањање фактора из ло-
калне заједнице које утичу на здра-
вље становништва 

 

4. Унапрјеђење квалитете здравстве-
не заштите увођењем савремених 
процедура заснованих на оптима-
лним стандардима заснованим на 
доказима, који ће се постићи стал-
ним побољшањем квалитете ус-
луга, и др. 

 
1.2. Осигурана лица 
 

Законом о здравственом осигу-
рању Федерације Босне и Херцеговине 
(„Службене новине Федерације БиХ“, 
број: 30/97, 7/02, 70/08, 48/11, 36/18 и 
61/22), дефинисане су категорије оси-
гураних лица, као и предуслови пот-
ребни за стицање статуса осигураних 
лица. 

 
Према евиденцији Завода здра-

вственог осигурања Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде, на дан 30.09. 
2022. године на обавезно здравствено 
осигурање било је пријављено 24.416 
осигураних лица. 
 

Успоставом Јединственог систе-
ма регистрације, контроле и наплате 
доприноса који се води у Порезној уп-
рави Федерације Босне и Херцеговине, 
све пријаве осигураника на здравстве-
но осигурање се врше путем надлежне 
испоставе Порезне управе Федерације 
БиХ. На основу поднесене пријаве на 
здравствено осигурање, Завод здрав-
ственог осигурања Кантона Горажде 
утврђује статус осигураног лица изда-
вањем здравствене легитимације. 
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Структура осигураних лица: 
 

- Осигураници...17.284  учешће...70% 
- Чланови породице осигураних  

лица......................7.132 учешће....30% 
Укупно:....................24.416................100% 

 
1.3. Права из обавезног здравственог  
       осигурања 
 

У складу са чланом 31. Закона, 
обавезним здравственим осигурањем 
осигураним лицима Завода осигурава-
ју се сљедећа права:  
 

1. Осигураницима:  
    а. здравствена заштита  
    б. накнада плата  
    ц. накнада путних трошкова у вези  
         са кориштењем здравствене заш-  
         тите.  
 

2. Члановима породице осигураника:  
    а. здравствена заштита  
    б. накнада путних трошкова у вези  
        са кориштењем здравствене заш- 
        тите.  
 

Право на здравствену заштиту 
обухваћено обавезним здравственим 
осигурањем (члан 35. Закона) подразу-
мијева осигурање здравственог станда-
рда под једнаким условима у задовољ-
авању потреба у примарној, специја-
листичко-консултативној и болнич-
кој здравственој заштити са одгова-
рајућом медицинском рехабилитацијом.  

 
Начин и поступак за остварива-

ње здравствене заштите по нивоима 
утврђен је одредбама члана 5. Правил-
ника о начину остваривања права из 
обавезног здравственог осигурања (у 
даљем тексту: Правилник).  
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1.3.1. Здравствена заштита  
 

Здравствена дјелатност пред-
ставља организовано пружање здрав-
ствене заштите кроз рад здравствених 
радника и здравствених сарадника у 
оквиру здравствених установа, однос-
но приватне праксе у складу са стру-
чном доктрином и уз употребу здрав-
ствене технологије, а под условима и 
начином прописаним Законом о здра-
вственој заштити и прописима донесе-
ним на основу Закона.  
 

Здравствена дјелатност мора би-
ти организована тако да је становни-
штву увијек осигурана и доступна хи-
тна медицинска помоћ, укључујући и 
хитни медицински транспорт.  
 

Здравствена дјелатност се про-
води као примарна, специјалистичко – 
консултативна, болничка и дјелатност 
јавног здравства.  
 

Здравствена дјелатност обавља 
се на примарном, секундарном и тер-
цијарном нивоу здравствене заштите 
те на нивоу федералних и кантонал-
них завода.  
 
1.4. Финансирање права из обавезног  
       здравственог осигурања  
 

Средства за финансирање пра-
ва из обавезног здравственог осигура-
ња осигуравају се из: 
 

- доприноса из плата радника који 
су у радном односу 

- доприноса на приход лица која оба-
вљају привредну или непривредну 
дјелатност 

- доприноса из пензија и инвалиднина 

- доприноса за незапослене и др. 
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Средства обавезног здравстве-
ног осигурања осигуравају се у Канто-
налном заводу осигурања, у складу са 
намјенама. 
 

У складу са чланом 82. Закона 
Управни одбор Завода, уз сагласност 
кантоналног министра, сачињава год-
ишњи план прихода и расхода за фи-
нансирање потреба из обавезног здра-
вственог осигурања, полазећи од рас-
положивих средстава, утврђеног стан-
дарда здравствене заштите и програма 
мјера за провођење обавезног здрав-
ственог осигурања.  
 
1.5. Основе финансирања 
 

Функционисање здравственог 
система засновано је на законским про-
писима из здравствене заштите, здра-
вственог осигурања, Законом о буџе-
тима, подзаконским актима и планск-
им документима који чине оквир за 
реализацију права осигураних лица 
Завода. Основ за планирање средстава 
и здравствене потрошње у складу са 
правима из обавезног здравственог ос-
игурања је обрачун и уплате доприно-
са уз уважавање макроекономских по-
казатеља које даје Дирекција за еко-
номско планирање БиХ.  
 

Документациону основу за из-
раду Финансијског плана Завода чине 
сљедећи документи: 
 

- Смјернице економске и фискалне 
политике за период 2023-2025. год. 

- Ревидиране пројекције макроеко-
номских показатеља Дирекције за 
економско планирање из мјесеца 
септембра 2022. године 

- Остварење Финансијског плана За- 
вода за 2022. годину и за период ја- 

02. фебруар/вељача 2023. 
 
 
нуар-септембар 2022.године и др. 

 
1.6.  Пројекције порезних прихода  
        ванбуџетских фондова 
 

Према Смјерницама економске 
и фискалне политике Федералног ми-
нистарства финансија, пратећи макро-
економске показатеље, у периоду 2023-
2025. година наставља се тренд благог 
раста економске активности, што ће, 
прије свега, бити условљено даљим ре-
формским активностима на побољша-
њу пословног амбијента.  
 

Приходи од доприноса за здра-
вствено осигурање такође су биљежи-
ли стабилан и благи раст. Под утица-
јем негативних дешавања, а истовре-
мено укључујући позитивне мјере Вла-
де Федерације БиХ о финансирању 
минималних доприноса.  
 

Раст броја запослених након па-
ндемије, као и континуирани раст пла-
та, како је већ и раније наведено, пози-
тивно се одразио на пораст наплате 
прихода по основу обавезних социјал-
них доприноса. Додатно, већем оства-
рењу ових прихода допринијеле су и 
ванредне уплате, као резултат примје-
не Закона о висини затезне камате на 
јавне приходе у Федерацији Босне и 
Херцеговине, којим је омогућен отпис 
затезне камате на измирена раније на-
стала дуговања. 
 

Вежући се, такође, за макроеко-
номске претпоставке тржишта рада, 
очекивани ниво наплате укупних оба-
везних доприноса у 2022.год. износи 
4.139,6 мил. КМ и већи је за 6,04% или 
за 235,7 мил. КМ у односу на 2021.год. 

Очекиване стопе раста за 2023, 
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2024. и 2025.годину износе 4,03%, 4,53% 
и 4,61% респективно. 
 
 

2. ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ 
 
2.1. УКУПНИ ПРИХОДИ 
 

Укупни приходи за 2023. годи-
ну износе 22.864.383 КМ, што је за 4% 
више или 779.967 КМ, у односу на дру-
ге измјене и допуне Финансијског пла-
на за 2022. годину. 
 

У структури планираних уку-
пних прихода, планирани приходи 

од пореза (доприноси за здравствено 
осигурање) учествују са 99,92%, остали 
приходи 0,08%. 
 

Укупне приходе чине приходи 
од доприноса, остали приходи, транс-
фери од Босанско-подрињског канто-
на Горажде. 
 

У дијелу прихода, планирани су 
приходи од  доприноса у укупном из-
носу од 22.846.175 КМ, што је за 7% 

више, или 1.510.779 КМ, у односу на 
друге измјене и допуне Финансијског 
плана за 2022. годину, а односе се на: 

 
2.1.1. Табела Приходи 

 

Izmjene i dop. Izvršenje Plan

2022 I – IX 2022 2023 4 6

1 2 3 4 5 6 7 8 9

UKUPNO DOPRINOSI ( 1.1+1.2+1.3 ) 21.335.396 16.000.710 22.846.175 107 96,61 99,92

1 712100 Doprinosi za socijalnu zaštitu 21.335.396 16.000.710 22.846.175 107 96,61 99,92

1.1. 712110 Zaposlenih 21.057.742 15.793.307 22.579.851 107 95,35 98,76

1.1.1. 712111 Doprinosi zdravstvenog osiguranja 19.697.107 14.772.831 21.161.415 107 89,19 92,55

1.1.2. 712111 Prihodi od doprinosa za profesion. vojsku FBIH 694.273 520.705 722.252 104 3,14 3,16

1.1.3. 712111 Prihodi od doprinosa za zdrav. zaš. Penzionera 385.597 289.197 401.136 104 1,75 1,75

1.1.4. 712111 Prihodi od doprinosa iz Budžeta za socij. lica, RVI 110.832 83.124 115.298 104 0,50 0,50

1.1.5. 712115 Dodatni dop. za zdravstveno osiguranje 0 0 0 0 0,00 0,00

1.1.6. 712116
Doprinos za Z.O. Iz primitaka od druge sam. djel. I 

povremenog sam. rada
169.934 127.450 179.751 106 0,77 0,79

1.2. 712130 Samozaposlenih ili nezaposlenih 220.000 164.163 213.840 97 1,00 0,94

1.2.1. 712132 Dop. Z.O. poljoprivrednika 0 0 0 0 0,00 0,00

1.2.2. 712133 Dop. Z.O. za nezaposlene 220.000 164.163 213.840 97 1,00 0,94

1.3. 712190 Ostali doprinosi 57.654 43.240 52.484 91 0,26 0,23

1.3.1. 712192 Ostali prihodi-paušal po konvencijama 51.039 38.279 46.128 90 0,23 0,20

1.3.2. 712193 Doprinosi za Z.O.-dobrovoljno osiguranje 6.394 4.796 5.856 92 0,03 0,03

1.3.3. 712199 Ostali doprinosi-stvarni troškovi 220 165 500 227 0,00 0,00

UKUPNO OSTALI PRIHODI ( 2.1+3.1+4.1+4.2 ) 17.726 13.294 17.208 97 0,08 0,08

2 721200 Ostali prihodi od imovine 0 0 0 0 0,00 0,00

2.1. 721210 Ostali prihodi od finansijske i nematerijalne im 0 0 0 0 0,00 0,00

2.1.1. 721211 Ostali prihodi od imovine 0 0 0 0 0,00 0,00

3 722600 Prihodi od pružanja javnih usluga 5.491 4.118 5.496 100 0,02 0,02

3.1. 722610 Prihodi od pružanja javnih usluga 5.491 4.118 5.496 100 0,02 0,02

3.1.1. 722611 Prihodi od pružanja usluga građanima 5.491 4.118 5.496 100 0,02 0,02

4 722700 Neplanirane uplate-prihodi 12.235 9.176 11.712 96 0,06 0,05

4.1. 722710 Povrati iz ranijih godina 12.235 9.176 11.712 96 0,06 0,05

4.1.1. 722719 Ostali povrati 12.235 9.176 11.712 96 0,06 0,05

4.2. 722740 Naplate premija 0 0 0 0 0,00 0,00

4.2.1. 722741 Naplate premija osiguranja 0 0 0 0 0,00 0,00

4.3. 722790 Ostale neplanirane uplate 0 0 0 0 0,00 0,00

4.3.1. 722791 Ostale neplanirane uplate 0 0 0 0 0,00 0,00

UKUPNO OSTALI PRIHODI ( 5.1 ) 1.000 0 1.000 100 0,00 0,00

5 732100 Primljeni tekući transferi od ostale razine vlasti 1.000 0 1.000 100 0,00 0,00

5.1. 732110 Primljeni tekući transferi od ostale razine vlasti 1.000 0 1.000 100 0,00 0,00

5.1.1. 732114 Primljeni tekući transferi od kantona 1.000 0 1.000 100 0,00 0,00

PRIHODI 21.354.122 16.014.005 22.864.383 107 96,69 100,00

D -
Angažovana sredstva iz viška prihoda nad 

rashodima iz ranijeg perioda
730.295 370.655 0 0 3,31 2,26

22.084.416 16.384.659 22.864.383 104 100 100

A

B 

C 

A+B+C

UKUPNO PRIHODI ZA 2023 GODINU

Redni 

broj
K-to OPIS

Indeks %    

6/4

Struktura %
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Економски код 712111 - (Доприноси 
здравственог осигурања запослених у 
привреди, ванпривреди и самостал-
ној  дјелатности) 
 

Доприноси здравственог осигу-
рања запослених у привреди, ванпри-
вреди и самосталној дјелатности пла-
нирани у износу од 22.400.100 КМ ис-
ти су за 4% виши у односу на дуге из-
мјене и допуне Финансијског плана за 
2022.годину и чине 97,96% укупних 
прихода.  
 

Разлог значајног повећања ове 
врсте прихода, најзначајнијег прихода 
Фонда је повећање наплате прихода од 
стране Порезне управе, те једним дије-
лом доношење  Закона о ублажавању 
негативних економских посљедица у 
ФБиХ.  
 

Током 2023. године, усљед пово-
љнијих макроекономских претпостав-
ки за бржи економски раст, требало би 
доћи и до значајнијег пораста у нап-
лати јавних прихода. Тако, укупна про-
јекција за наведену годину претпоста-
вља раст од 4,03%. 
 

Уколико посматрамо остваре-
ње прихода у задње двије године, ев-
идентно је значајно повећање оства-
рења ових прихода. 
 

- Законом о Јединственом систему 
регистрације, контрола и наплата 
доприноса регулише се јединствен 
систем регистрације обвезника об-
рачуна и уплате доприноса, те ко-
нтроле обрачуна и уплате допри-
носа од стране Порезне управе, 
чиме су надлежности Завода по 
овом питању стављене ван снаге 
измјенама и допунама Закона о зд- 
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равственом осигурању („Службене 
новине ФБиХ“, број: 48/11) те је у 
протеклом периоду дошло до знат-
ног повећања уплате доприноса. 

 
У наредном се периоду очекује 

стабилан раст наплате ове категорије 
прихода по стопи од 4,03% за 2023. го-
дину респективно.  
 
Економски код 712111 -  (Приходи од 
доприноса за професионалну војску 
Федерације БиХ) 
 

Приходи од доприноса за про-
фесионалну војску Федерације БиХ 
планирани су у износу од 722.252 КМ, 
исти су планирани за 4% више у од-
носу на  друге измјене и допуне Фина-
нсијског плана за 2022.годину и чине 
3,25% укупних прихода. 
 
Економски код 712111 -  (Приходи од 
доприноса за здравствену заштиту 
пензионера) 
 

Приходи од доприноса за здра-
вствену заштиту пензионера  планира-
ни су у износу од 401.136 КМ, исти су 
планирани за 4% више у односу на  
друге измјене и допуне Финансијског 
плана за 2022. годину и чине 1,81% 
укупних прихода.  
 
Економски код 712111 -  (Приходи од 
доприноса из Буџета за социјална 
лица и РВИ) 
 

Приходи од доприноса из Буџ-
ета за социјална лица и РВИ планира-
ни су у износу од 115.298 КМ, исти су 
планирани за 4% више у односу на  
друге измјене и допуне Финансијског 
плана за 2022.годину и чине 0,52% уку-
пних прихода.  
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Економски код 712116 - (Доприноси 
за здравствено осигурање из прими-
така од друге самосталне дјелатности 
и привременог самосталног рада) 
 

Доприноси за здравствено оси-
гурање из примитака од друге само-
сталне дјелатности и привременог са-
мосталног рада планирани су у износу 
од 179.751 КМ, исти су за 6% виши у 
односу на друге измјене и допуне Фи-
нансијског плана за 2022.годину и чи-
не 0,81% укупних прихода. 
 
Економски код 712133 -  (Доприноси 
здравственог осигурања за незапослене) 

 
Доприноси здравственог осигу-

рања за незапослене планирани су у 
износу од 213.840 КМ, за 3% мање у од-
носу на друге измјене и допуне Фина-
нсијског плана за 2022.годину и чине 
0,96% укупних прихода. 
 
Економски код 712192 -  (Остали при-
ходи - паушал по конвенцијама) 
 

Остали приходи - паушал по 
конвенцијама планирани су у износу 
од 46.128 КМ, за 10% мање односу на 
друге измјене и допуне Финансијског 
плана за 2022. годину и чине 0,21% ук-
упних прихода. 
 
Економски код 712193 -  (Доприноси 
за здравствено осигурање добровољ-
ног здравственог осигурања) 
 

Доприноси за здравствено доб-
ровољног здравственог осигурања пла-
нирани су у износу од 5.856 КМ, мањи 
су за 8% у односу на друге измјене и 
допуне Финансијског плана за 2022.го-
дину и чине 0,03% укупних прихода. 
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У дијелу остали приходи, који 
су планирани у укупном износу од 
17.208 КМ, исти су за 3% мањи у одно-
су на друге измјене и допуне Финан-
сијског плана за 2022.годину и чине 
0,08% укупних прихода. 
 

Из табеларног прегледа прихо-
да је видљиво да је у укупним плани-
раним приходима садржан износ од 
1.000,00 КМ као приход од Примљени 
текући трансфери од Кантона исказан 
на економском коду 732114.  
 
2.1. Ризици по пројекцији прихода  
 

Ризици остварења пројицира-
них прихода произилазе из сљедећег:   

 

- пад привредних активности на по-
дручју Босанско-подрињског кан-
тона,  

- пораст незапослености или смање-
ње плата запослених,  

- измјена законских прописа,  
- повећање стопе издвајања у Фонд 

солидарности ФБиХ,  
- неплаћање доприноса за здравстве-

но осигурање у року и др. 
 

Пројекције прихода су уско ве-
зане за привредни раст. Највећи ри-
зик по пројекције прихода је неуспјех у 
испуњавању циљева привредног раста 
и других макроекономских показате-
ља.  
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Izmjene i dop. Izvršenje Plan Index %

2022 I – IX 2022 2023 6/4 4 6

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Troškovi stručne službe ( 1+2+3+4+5+6+7+8+9+10 ) 761.212 470.275 856.400 113 3,45 3,75

1 611100 Bruto plaće i naknada plaća 507.500 332.951 581.000 114 2,30 2,54

1.1. 611110 Plaće i naknada plaće po umanjenju doprinosa 350.000 227.161 400.000 114 1,58 1,75

1.1.1. 611111 Plaće po umanjenu doprinosa iz redovnog rada 350.000 227.161 400.000 114 1,58 1,75

1.2. 611130 Doprinosi na teret zaposlenih 157.500 105.790 181.000 115 0,71 0,79

1.2.1. 611131 Doprinosi za mirovinsko i inval.osiguranje 86.000 58.014 99.000 115 0,39 0,43

1.2.2. 611132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 63.500 42.657 73.000 115 0,29 0,32

1.2.3. 611133 Doprinosi za zapošljavanje 8.000 5.119 9.000 113 0,04 0,04

2 611200 Naknade troškova zaposlenih 81.412 42.876 85.300 105 0,37 0,37

2.1. 611210 Naknade za prevoz i troškove smještaja 3.000 1.672 3.000 100 0,01 0,01

2.1.1. 611211 Naknade za prijevoz s posla i  na posao 3.000 1.672 3.000 100 0,01 0,01

2.2. 611220 Naknade iz radnog odnosa 60.052 41.204 81.300 135 0,27 0,36

2.2.1. 611221 Naknade za topli obrok tokom rada 40.000 24.160 52.300 131 0,18 0,23

2.2.2. 611224 Regres za godišnji odmor 8.600 8.592 14.000 163 0,04 0,06

2.2.3. 611225 Otpremnine zbog odlaska u penziju 8.452 8.452 12.000 142 0,00 0,00

2.2.4. 611227 Pomoć u slućaju smrti 3.000 0 3.000 100 0,01 0,01

2.3. 611230 Posebne naknade 18.360 0 1.000 5 0,08 0,00

2.3.1. 611231 Nagrade za rezultate rada 0 0 1.000 0 0,00 0,00

2.3.2. 611232 Naknade po Odluci Vlade FBiH za pomoć 18.360 0 0 0 0,08 0,00

3 612100 Doprinosi poslodavca 55.400 35.832 61.200 110 0,25 0,27

3.1. 612110 Doprinos na teret poslodavca 55.400 35.832 61.200 110 0,25 0,27

3.1.1. 612111 Doprinosi za PIO-MIO 31.200 20.475 35.000 112 0,14 0,15

3.1.2. 612112 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 21.200 13.650 23.200 109 0,10 0,10

3.1.3. 612113 Doprinosi za zapošljavanje 3.000 1.706 3.000 100 0,01 0,01

4 613100 Putni troškovi 10.200 4.119 11.000 108 0,05 0,05

4.1. 613110 Putni troškovi u zemlji 10.200 4.119 11.000 108 0,05 0,05

4.1.1. 613111 Troškovi prijevoza u zemlji  javnim sredstvima 200 0 500 250 0,00 0,00

4.1.2. 613112 Troškovi prijevoza u zemlji  službenim sredstvima 0 0 0 0 0,00 0,00

4.1.3. 613113 Putovanje, osobna vozila u zemlji 5.500 2.931 6.000 109 0,02 0,03

4.1.4. 613114 Troškovi smještaja 2.000 538 2.000 100 0,01 0,01

4.1.5. 613115 Troškovi dnevnica u zemlji 2.500 650 2.500 100 0,01 0,01

5 613200 Izdaci za energiju 10.000 1.585 11.500 115 0,05 0,05

5.1. 613210 Izdaci za energiju 10.000 1.585 11.500 115 0,05 0,05

5.1.1. 613211 Izdaci za električnu energiju 3.000 1.585 3.500 117 0,01 0,02

5.1.2. 613213 Lož ulje 7.000 0 8.000 114 0,03 0,03

6 613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 19.900 12.054 19.900 100 0,09 0,09

6.1. 613310 Izdaci za komunikaciju 19.100 11.582 19.100 100 0,09 0,08

6.1.1. 613311 Izdaci za telefon i telefaks 1.500 638 1.500 100 0,01 0,01

6.1.2. 613312 Izdaci za internet 4.000 2.728 4.000 100 0,02 0,02

6.1.3. 613313 Izdaci za mobilni telefon 2.600 1.500 2.600 100 0,01 0,01

6.1.4. 613314 Poštanske usluge 11.000 6.716 11.000 100 0,05 0,05

6.2. 613320 Izdaci za komunalne usluge 800 472 800 100 0,00 0,00

6.2.1. 613321 Izdaci za vodu i kanalizaciju 800 472 800 100 0,00 0,00

7 613400 Nabava materijala i sitnog inventara 8.500 3.894 8.500 100 0,04 0,04

7.1. 613410 Administrativni materijal i sitni inventar 6.500 3.312 6.500 100 0,03 0,03

7.1.1. 613411 Izdaci za obrasce i  papir 2.500 1.625 2.500 100 0,01 0,01

7.1.2. 613412 Izdaci za kompjuterski materijal 1.000 573 1.000 100 0,00 0,00

7.1.3. 613416 Sitan inventar 2.000 621 2.000 100 0,01 0,01

7.1.4. 613417 Kancelarijski materijal 1.000 493 1.000 100 0,00 0,00

7.2. 613420 Medicinski i laboratorijski materijal 500 0 500 0 0,00 0,00

7.2.1. 613422 Medicinski i  stomatološki materijal 500 0 500 0 0,00 0,00

7.3. 613480 Ostali materijali posebne namjene 1.500 582 1.500 100 0,01 0,01

7.3.1. 613484 Materijal za čiščenje 1.500 582 1.500 100 0,01 0,01

8. 613700 Izdaci za tekuće održavanje 11.000 1.428 10.000 91 0,05 0,04

8.1. 613710 Materijal za popravke i održavanje 4.000 30 4.000 100 0,02 0,02

8.1.1. 613712 Materijal za popravku i održavanje opreme 4.000 30 4.000 100 0,02 0,02

A

2.2. RASHODI I IZDACI                                                                                                                                        TABELA 2.                                                                                                                                                                                 

Redni K-to OPIS
Struktura %
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8.2. 613720 Usluge popravaka i održavanja 7.000 1.398 6.000 86 0,03 0,03

8.2.1. 613721 Usluge popravaka i održavanje zgrada 2.500 0 2.000 80 0,01 0,01

8.2.2. 613722 Usluge popravaka i održavanja opreme 4.500 1.398 4.000 89 0,02 0,02

9. 613800 Izdaci osiguranja,bankovnih usluga u usl.pl.prometa 6.500 4.037 6.700 103 0,03 0,03

9.1. 613810 Izdaci osiguranja 2.500 1.704 2.700 108 0,01 0,01

9.1.1. 613811 Osiguranje imovine 1.300 864 1.500 115 0,01 0,01

9.1.2. 613814 Osiguranje zaposlenih-kolektivno 1.200 840 1.200 100 0,01 0,01

9.2. 613820 Usluge bankarskog i platnog prometa 4.000 2.333 4.000 100 0,02 0,02

9.2.1. 613821 Izdaci bankovnih usluga 4.000 2.333 4.000 100 0,02 0,02

10 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 50.800 31.499 61.300 121 0,23 0,27

10.1. 613910 Izdaci za informiranje 21.000 12.854 13.000 62 0,10 0,06

10.1.1. 613912 Usluge štampanja 4.000 2.340 4.500 113 0,02 0,02

10.1.2. 613913 Usluge javnog informisanja i  odnosa s javnoscu 500 0 500 100 0,00 0,00

10.1.3. 613914 Usluge reprezentacije 15.000 10.121 6.000 40 0,07 0,03

10.1.4. 613916 Usluge objavljivanja tendera i  oglasa 1.000 294 1.500 150 0,00 0,01

10.1.5. 613919 Ostali  izdaci za informisanje 500 100 500 100 0,00 0,00

10.2. 613920 Usluge za stručno obrazovanje 1.000 340 1.500 150 0,00 0,01

10.2.1. 613922 Usluge stručnog obrazovanja 1.000 340 1.500 150 0,00 0,01

10.3. 613930 Stručne usluge 24.500 15.625 41.000 167 0,11 0,18

10.3.1. 613931 Izdaci računovodstvenih revizorskih kuća 1.500 470 1.000 67 0,01 0,00

10.3.2. 613934 Izdaci za hardverske i softverske usluge 16.000 11.785 30.000 188 0,07 0,13

10.3.3. 613938 Troškovi advokata u predmetima obav. Odbrane 7.000 3.370 10.000 143 0,03 0,04

10.4. 613970 Izdaci po osnovu drugih samosta. Djelatnosti 3.500 2.415 5.000 143 0,02 0,02

10.4.1. 613979 Posebna naknada za podsticaj rehab. I zapošlj. 3.500 2.415 5.000 143 0,02 0,02

10.5. 613990 Ostale nespomenute usluge i dadžbine 800 266 800 100 0,00 0,00

10.5.1. 613991 Ostale nespomenute usluge i dadžbine 800 266 800 100 0,00 0,00

Ukupni rashodi zdravstvene zaštite ( 11.1. ) 18.379.742 13.199.096 19.701.421 107 83,22 86,17

11 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 18.379.742 13.199.096 19.701.421 107 83,22 86,17

11.1. 613940 Medicinske i laboratorijske usluge 18.379.742 13.199.096 19.701.421 107 83,22 86,17

11.1.1. 613941 Primarna opća zdravstvena zaštita 4.766.930 3.429.169 5.037.982 106 21,59 22,03

11.1.2. 613941 J.U. Doma zdravlja Goražde 1.838.376 1.378.782 1.838.376 100 8,32 8,04

11.1.3. 613941 Likvidnosti i  uslovi poslovanja J.U. Dom zdr. Goražde 70.000 52.506 70.000 100 0,32 0,31

11.1.4. 613941
Sredstva za finansiranje jednokratne pomoći po 

Odluci U.O. Dom zdr. Goražde
136.080 0 0 0 0,62 0,00

11.1.5. 613941 Bruto plaće po kolektivnom ugovoru D.Z. Goražde 1.537.224 1.152.918 1.889.100 123 6,96 8,26

11.1.6. 613941 Laboratorijske pretrage J.U. Dom zdravlja Goražde 150.000 88.624 150.000 100 0,68 0,66

11.1.7. 613941 Angažovanje ljekara J.U. Dom zdar. Goražde 40.000 29.864 50.000 125 0,18 0,22

11.1.8. 613941 J.U. Dom zdravlja Ustikolina 220.400 165.303 220.400 100 1,00 0,96

11.1.9. 613941 Likvidnosti i  uslovi poslovanja J.U. Dom zdr. Ustikol. 89.700 67.275 89.700 100 0,41 0,39

11.1.10. 613941 Angažovanje ljekara J.U. Dom zdr. Ustikolina 20.000 13.925 20.000 100 0,09 0,09

11.1.11. 613941
Sredstva za finansiranje jednokratne pomoći po 

Odluci U.O. Dom zdr. Ustikolina
12.960 0 0 0 0,06 0,00

11.1.12. 613941 Bruto plaće po kolektivnom ugovoru D.Z. Ustikolina 231.086 173.314 264.363 114 1,05 1,16

11.1.13. 613941 J.U. Dom zdravlja Prača 206.000 154.503 206.000 100 0,93 0,90

11.1.14. 613941 Likvidnosti i  uslovi poslovanja J.U. Dom zdr. Prača 32.300 24.228 32.300 100 0,15 0,14

11.1.15. 613941 Angažovanje ljekara J.U. Dom zdr. Prača 20.000 13.923 20.000 100 0,09 0,09

11.1.16. 613941
Sredstva za finansiranje jednokratne pomoći po 

Odluci U.O. Dom zdr. Prača
10.800 0 0 0 0,05 0,00

11.1.17. 613941 Bruto plaće po kolektivnom ugovoru D.Z. Prača 152.004 114.003 187.742 124 0,69 0,82

11.1.18. 613943 Konzultativo-speci. zdr.zaštita vanbolničkog nivoa 420.000 298.525 450.000 107 1,90 1,97

11.1.19. 613944 Farmaceutske usluge 4.024.991 2.947.558 4.435.623 110 18,23 19,40

11.1.20. 613944 Lijekovi-esencijalna lista 3.700.000 2.714.599 4.012.000 108 16,75 17,55

11.1.21. 613944 Naknada za plaćanje timova 324.991 232.959 423.623 130 1,47 1,85

11.1.22. 613945 Bolnička zdravstvena zaštita sekundarnog nivoa 6.191.534 4.445.959 6.756.921 109 28,04 29,55

11.1.21. 613945 J.Z.U.  Kantonalna bolnica Goražde 2.884.334 2.163.258 2.884.334 100 13,06 12,61

11.1.22. 613945
Sredstva za finansiranje jednokratne pomoći po 

Odluci U.O. Kantonalna bolnica
189.000 0 0 0 0,86 0,00

11.1.23. 613945 Bruto plaće po kolektivnom ugovoru Kantonalna bol. 2.473.200 1.823.700 3.082.587 125 11,20 13,48

11.1.24. 613945 Angažovanje ljekara 125.000 98.750 150.000 120 0,57 0,66

11.1.25. 613945 Operativni zahvati J.Z.U. Kantonalna bolnica 35.000 15.936 40.000 114 0,16 0,17

11.1.26. 613945 Laboratorijske pretrage J.Z.U. Kantonalna bolnica 15.000 7.785 20.000 133 0,07 0,09

11.1.27. 613945 Dijagnostičke pretrage J.Z.U. Kantonalna bolnica 70.000 32.520 130.000 186 0,32 0,57

B



Broj 2 – strana 368                                                                             02. фебруар/вељача 2023. 
 
 

 
 

Укупни расходи и издаци у Финансијском плану Завода за 2023. годину 
планирани су у укупном износу од 22.864.383 КМ, што је за 779.967 КМ или 4% 
више од  измјена и допуна Плана за 2022. годину. 

11.1.28. 613945 Troškovi finan. Bolničke liste l i jekova 300.000 225.000 300.000 100 1,36 1,31

11.1.29. 613945 Troškovi finan.snadbijevanja krva i  krvnih derivata 100.000 79.010 150.000 150 0,45 0,66

11.1.30. 613946 Bolnička zdravstvena zaštita tercijalnog nivoa 2.134.089 1.472.898 2.100.000 98 9,66 9,18

11.1.31. 613947 J.U. Zavod za javno zdravstvo -  HES 35.000 26.250 35.000 100 0,16 0,15

11.1.32. 613947
Sredstva za finansiranje jednokratne pomoći po 

Odluci U.O. Zavod za javno zdravstvo
10.800,00 0 0 0 0,05 0,00

11.1.33. 613947 Bruto plaće po kolektivnom ugovoru Zavod za javn. 116.398 87.298 155.896 134 0,53 0,68

11.1.34. 613947
J.U. Zavod za javno zdravstvo -  Sekundarni program 

zdravstvene zaštite
30.000 22.500 30.000 100 0,14 0,13

11.1.35. 613949 Ortopedska i druga medicinska pomagala 650.000 468.938 700.000 108 2,94 3,06

Ostali rashodi ( 11.2+11.3+11.4+11.5+12.1+13.1 ) 2.387.600 1.116.024 1.886.800 79 10,81 8,25

11.2. 613960 Zatezne kamate i troškovi spora 10.000 6.071 10.000 100 0,05 0,04

11.2.1. 613962 Troškovi spora 10.000 6.071 10.000 100 0,05 0,04

11.3. 613970 Izdaci po osnovu drugih sam.djel. I privrem.rada 83.000 57.740 90.000 108 0,38 0,39

11.3.1. 613974 Izdaci za rad komisija 65.000 46.250 70.000 108 0,29 0,31

11.3.2. 613975 Izdaci za naknade Upravnog odbora KZZO Goražde 13.000 8.340 15.000 115 0,06 0,07

11.3.3. 613976
Izdaci za druge samostalne djelatnosti-Ugovor o 

djelu
5.000 3.150 5.000 100 0,02 0,02

11.4. 613980 Izdaci za poreze i dop.na dohodak iz druge samo. 24.600 15.697 26.800 109 0,11 0,12

11.4.1. 613983 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od nesreća 2.300 1.380 3.000 130 0,01 0,01

11.4.2. 613984 Opca vodna naknada 2.300 1.380 3.000 130 0,01 0,01

11.4.3. 613986 Doprinosi za zdravstveno osig. I druge samosta. djel. 4.000 2.640 4.300 108 0,02 0,02

11.4.4. 613987 Doprinos za PIO na primitke od dr, samostalne djela. 6.000 3.960 6.500 108 0,03 0,03

11.4.5. 613988 Porez na dohodak od druge samostalne djelatnosti 10.000 6.338 10.000 100 0,05 0,04

11.5. 613990 Ostale nespomenute usluge i dadžbine 500.000 0 150.000 0 2,26 0,66

11.5.1. 613998 Paušalni i  stvarni triškovi po konvencijama 500.000 0 150.000 0 2,26 0,66

12 614100 Tekući transferi dr.nivoima vlasti i fondovima 470.000 223.340 220.000 47 2,13 0,96

12.1. 614170 Tekući transferi za zdravstvo 470.000 223.340 220.000 47 2,13 0,96

12.1.1. 614175 Ostali  transferi za zdravstvo 470.000 223.340 220.000 47 2,13 0,96

13 614200 Tekući transferi pojedincima 1.300.000 813.177 1.390.000 107 5,89 6,08

13.1. 614250 Tranferi pojedincima na području zdra. Osiguranja 1.300.000 813.177 1.390.000 107 5,89 6,08

13.1.1. 614251 Naknada plače zbog privremene spr.za rad 750.000 452.338 780.000 104 3,40 3,41

13.1.2. 614251 Doprinosi PIO na bolovanje 250.000 150.779 260.000 104 1,13 1,14

13.1.3. 614259
Ostali  transferi pojedincima na području Z.O.-

Odluke
300.000 210.060 350.000 117 1,36 1,53

UKUPNO RASHODI 21.528.554 14.785.395 22.444.621 104 97,48 98,16

14 821300 Nabavka opreme 6.300 2.960 15.000 0 0,03 0,07

14.1. 821310 Kancelarijska oprema 6.300 2.960 15.000 0 0,03 0,07

14.1.1. 821311 Namještaj 1.700 1.500 5.000 294 0,01 0,02

14.1.2. 821312 Komjuterska oprema 2.300 0 5.000 217 0,01 0,02

14.1.3. 821319 Ostale kancelarijske mašine 2.300 1.460 5.000 217 0,01 0,02

15 821500 Nabava stalnih sredstava u obliku prava 270.000 0 140.000 52 1,22 0,61

15.1. 821590 Ostala stalna sredstva u obliku prava 270.000 0 140.000 52 1,22 0,61

15.1.1. 821594 Ostala stalna sredstva u obliku prava 270.000 0 140.000 52 1,22 0,61

16 821600 Rekonstrukcija i investicijsko održavanje 80.000 80.000 0 0 0,36 0,00

16.1. 821610 Rekonstrukcija 80.000 80.000 0 0 0,36 0,00

16.1.1. 821614 Rekonstrukcija zgrada 0 0 0 0 0,00 0,00

16.1.2. 822612 Ostala domaća pozajmljivanja 80.000 80.000 0 0 0,36 0,00

UKUPNO IZDACI ( 14+15+16 ) 356.300 82.960 155.000 44 1,61 0,68

17 5 Zakonska rezerva 1% 184.562 0 198.245 107 0,84 0,87

18 600000 Tekuća rezerva 0,3% 15.000 0 66.517 443 0,07 0,29

E UKUPNO SREDSTVA REZERVE 199.562 0 264.762 133 0,90 1,16

22.084.416 14.868.355 22.864.383 104 100 100UKUPNO RASHODI I IZDACI I REZERVA ZA 2023 GODINU 

C

A+B+C

D
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Непосредна здравствена заштита 
 

Укупни расходи за финанси-
рање здравствене заштите у 2023. го-
дини износе 19.701.421 КМ или 7% ви-
ше од  измјена и допуна Плана за 2022. 
годину и чине 86,17% од укупних рас-
хода и издатака.   
 

Програм здравствене заштите 
из обавезног здравственог осигурања 
за подручје Босанско-подрињског кан-
тона (у даљем тексту: Програм здрав-
ствене заштите) је основа за финанси-
рање непосредне здравствене заштите 
за осигурана лица Завода. 
 

Програмом здравствене зашти-
те осигураним лицима осигурава се 
одговарајући обим и структура здрав-
ствених услуга стандардног квалитета 
уз уједначену доступност на подручју 
цијелог Кантона. 

Здравствена заштита се прово-
ди као примарна, конзултативно-спе-
цијалистичка и болничка здравствена 
заштита. 
 

Стручна служба Завода 
 

Трошкови Стручне службе За-
вода за фискалну 2022. годину су пла-
нирани у износу од 856.400 КМ, што је 
у односу на измјене и допуне Плана за 
2022. повећање за 13%. Повећање се од-
носи на исказане потребе Службе за 
људским ресурсима, материјалним сре-
дствима. 
 

Завод Здравственог осигурања 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де стручне, административне и друге 
послове у циљу обезбјеђивања услова 
за остваривање права из обавезног здра- 
вственог осигурања обавља преко Стру-
чне службе са сједиштем у Горажду и 
пословницама у општинама Пале у 
Федерацији БиХ и Фоча у Федерацији 
БиХ.  

У оквиру трошкова Стручне слу-
жбе су планирани издаци за бруто пл-
ате и накнаде плате, накнаде трошко-
ва запослених и доприноси послодав-
ца те издаци за материјал и услуге.  

 
Планиран број радника у Заводу са квалификационом структуром: 
 

Стручна спрема 2023. 2024. 2025. 
ВСС 4 4 4 

ССС 12 12 12 

НК 1 1 1 

Укупно 17 17 17 
 
 

У Стручној служби Завода здравственог осигурања Босанско-подрињског 
кантона  Горажде у 2023. години упослено је 15 (петнаест) лица. 
 

ВСС.....................................4 
ССС....................................10 
НК.......................................1 

                                                       Укупно:                            15 
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Економски код 613941 - (Примарна 
општа здравствена заштита) 
 

Примарна здравствена зашти-
та односи се на средства домовима зд-
равља на подручју Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде и за ову намјену 
планирана су средства у износу од  
5.037.982 КМ, што је за 6% више у од-
носу на измјене и допуне Плана за 
2022. годину и чини 22,03% од укуп-
них расхода и издатака. 
 

Средства на име бруто плата по 
новом Колективном уговору у здрав-
ству планирана су у складу са достав-
љеним обрачунима од стране здрав-
ствених установа те је на исте дата са-
гласност руководиоца Завода. 
 
ЈУ Дом здравља „Исак Самоковлија“ 
Горажде  
 
- ЈУ Дом здравља Горажде, по стан-

дардима и нормативима здравстве-
не заштите, утврђен је износ сред-
става од 1.838.376  КМ, те: 

- средстава јавној установи на име 
ликвидности и услови пословања у 
износу од 70.000 КМ  и средства за 
бруто плате по Колективном угово-
ру у износу од 1.889.100 КМ за фи-
скалну 2023.годину те ангажовање 
љекара у износу од 50.000 КМ. 

- износ на име лабораторијских пре-
трага – анализа за осигурана лица 
Завода од 150.000 КМ. 

 

Укупно за фискалну 2023. годи-
ну овој установи планиран је износ од  
3.997.476 КМ. 
 
ЈУ Дом здравља Устиколина 
 
- Утврђени износ средстава која при- 
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падају овој јавној установи износи 
220.400 КМ, те: 

- средстава јавној установи на име 
ликвидности и услови пословања 
здравствених услуга ове јавне уста-
нове у износу од 89.700,00 КМ и ср-
едства за бруто плате по Колекти-
вном уговору у износу од 264.363 

КМ те ангажовање љекара у износу 
од 20.000 КМ. 

 
Укупно за фискалну 2023. годи-

ну овој установи планиран је износ од  
износи 594.463 КМ. 
 
ЈУ Дом здравља Прача 
 
- Утврђени износ средстава која при-

падају овој јавној установи је  206.000 

КМ, те  
- средстава јавној установи на име 

остваривање ликвидности и услови 
пословања ове јавне установе у из-
носу од 32.300 КМ, и средства за 
бруто плаће по Колективном уго-
вору у износу од 187.742 КМ те ан-
гажовање љекара у износу од 20.000 
КМ. 

 

Укупно за фискалну 2023. годи-
ну овој установи планиран је износ од  
износи 446.042 КМ. 
 
ЈУ Завод за јавно здравство Босанско-
подрињског кантона Горажде – Хиги-
јенско-епидемиолошка служба 
 
- Утврђени износ средстава који при-

пада овој јавној установи за Хигије-
нско-епидемиолошку службу утвр-
ђен је у износу од 35.000 КМ за ос-
новно функционисње Службе и сре-
дства за бруто плате по Колективн-
ом уговору у износу од 155.896 КМ.  
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- У складу са чланом 25. Одлуке о ос-

новима, критеријима и мјерилима 
за закључивање уговора између За-
вода здравственог осигурања и зд-
равствених установа на подручју 
Босанско-подрињског кантона пла-
нирана су средства у износу од 30.000 

КМ, на име секундарног програма 
здравствене заштите те је на исте 
дата сагласност Управног одбора 
Завода. 

 

Укупно за фискалну 2023. годи-
ну овој установи планиран је износ од  
износи 220.896 КМ. 
 
Економски код 613945 - Секундарна 
здравствена заштита 
 

Секундарна здравствена заш-
тита односи се на средства Кантонал-
не болнице на подручју Босанско-по-
дрињског кантона Горажде и за ову на-
мјену планирана су средства у износу 
од  5.912.534,00 КМ, што је за 8% ви-ше 
од измјена и допуна плана за 2021. го-
дину и чини 30,38% од укупних расхо-

да и издатака, а односи се на: 
 

Економски код 613945 - (Болничка 
здравствена заштита секундарног нивоа) 

 
ЈЗУ Кантонална болница Горажде 
 
- Утврђени износ средстава који при-

падају ЈЗУ Кантонална болница Го-
ражде по стандардима и нормати-
вима здравствене заштите утврђен 
је у  износу 2. 884.334 КМ, те: 

- утврђени износ средстава који при-
падају ЈЗУ Кантонална болница Го-
ражде, на име трошкова финанси-
рања болничке листе лијекова у 
износу од 300.000 КМ  за фискалну 
2023.годину,  

- износ средстава на име снабдијева-
ња јавне установе са крви и крвним 
састојцима у износу од 150.000,00 КМ, 

- средства за бруто плате по Колек-
тивном уговору у износу од 3.082.587 
КМ за 2023. годину, а односи се на: 

- средства на име бруто плата по ко-
лективном у износу од 3.007.707 КМ, 

- недостајућа средства за финанси-
рање кадра у Хемодијализном цен-
тру у износу од 74.880,00 КМ.  

 
ОБРАЧУН  ПОКРИЋА ТРОШКОВА ЗА ХЕМОДИЈАЛИЗНИ ЦЕНТАР 

 

Р. 
бр. 

Центар за 
хемодијализу 

Мјесечни 
број 

хемодијализа 

Накнада 
трошкова 

од 
ЗЗОИР 
ФБиХ 

Трошкови 
услуга 

хемодијализе 

Покриће 
трошкова 

по 
дијализи 

Потребна 
средства на 
мјесечном 

нивоу 

Потребна 
средства 
годишње 

0 1 2 3 4 5 (4-3) 6 (5*2) 7 

1 Горажде 156 39 79 40 6.240,00 74.880,00 

Укупно 6.240,00 74.880,00 

 
 

Средства на име бруто плата по новом Колективном уговору у здравству 
планирана су у складу са достављеним обрачуном од стране здравствене установе 
и колективног уговора те је на исти дата сагласност од руководиоца Завода. 
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Завод здравственог осигурања 

је обезбиједио средства за подршку хе-
модијализе на подручју кантона те оси-
гурао континуирано унапређење здра-
вствених услуга за пацијенте који су на 
хемодијализи. Средства су планирана 
у висини вриједности недостајућих сре-
дстава на основу утврђене цијене (40,00 
КМ по једној хемодијализи), Завод фи-
нансира дио трошкова који није пок-
ривен средствима Федералног фонда 
солидарности. На захтјев Кантоналне 
болнице, дата је сагласност од стране 
менаџмента Завода. 
 

У складу са чланом 17. Правил-
ника о увјетима у погледу простора, 
кадра и медицинско-техничке опреме 
и организације рада здравствених ус-
танова које обављају дјелатност дија-
лизе („Службене новине број: 89/11 од 
29.12.2011.године), Завод ће финанси-
рати кадар, а односи се на 1 љекар спе-
цијалиста-нефролог, 4 медицинске се-
стре и 1 љекар. 
 

Утврђен је износ средстава који 
припадају на име ангажовање љекара 
Кантоналној болници у износу од 
150.000,00 КМ, дошло је до повећања 
због новонастале пандемије потребног 
кадра у Кантоналној болници. 

 

- Завод је према ЈЗУ Кантонална бо-
лница Горажде планирао средства 
на име лабораторијских претрага у 
износу од 20.000 КМ, због проши-
рења обима услуга по истом осно-
ву. 

- Средства за оперативне захвате у 
износу од 40.000 КМ за 2023.год., 

- Средства за дијагностичку претра-
гу у износу од 130.000 КМ за 2023. 
годину, а односе се на дијагности-
чке претраге колор доплер и ЦТ. 
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Укупно за фискалну 2023. годи-
ну овој установи планиран је износ од  
износи 6.756.921 КМ. 
 

Када су у питању други трош-
кови утврђени у овом Финансијском 
плану за 2023. годину, битно је истаћи 
да: 
 
Економски код 613944 - (Есенцијална 
листа лијекова и накнада) 
 
- Есенцијална листа лијекова и на-

кнада за издате лијекове планира-
на су средства у износу од 4.435.623 

КМ, што је више за 10% од измјена 
и допуна Плана за 2023. годину и 
чине 19,40% од укупних расхода и 
издатака. На захтјев Коморе магис-
тара фармације ФБиХ, Управни од-
бор Завода је на својој редовној сје-
дници донио Одлуку о повећању 
цијене накнаде за издавање лијеко-
ва на рецепт у износу од 1,45 КМ. 

 
Економски код 613946 и 613943 -  
(Трошкови лијечења ван Кантона) 
 
- Трошкови лијечења ван Кантона  

планирани су у укупном износу од 
2.550.000 КМ, што је  5% више у од-
носу на измјене и допуне Плана за 
2023.годину и чине 11% од укупних 
расхода и издатака, а односе се на: 

 

Трошкове КЦУ Сарајево планиран у 
износу од  2.100.000 КМ и 
Лијечење ван Кантона у другим уста-
новама у износу од 450.000,00 КМ. 
  

Битно је истаћи да је овај трош-
ак и висина истог дефинисана правом 
на здравствену заштиту  друге облике 
осигурања, на начин како је то уређе- 
но Законом о здравственој заштити 
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 („Службене новине Федерације БиХ“, 
број 46/10 и 75/13 другим законима и 
законским прописима који регулишу 
ово област. Остварење овог права утв-
рђује се по претходно прибављеној са-
гласности Комисије за лијечење ван 
Кантона, односно остварење овог тро-
шка је пружање квалитетне здравстве-
не заштите коју није могуће пружити 
на примарном и секундарном нивоу 
из разлога недостатка кадрова одгова-
рајуће гране медицине или због недо-
статка опреме постојеће гране медици-
не. 
 

На основу писаног захтјева Уд-
ружења од обољелих од мултипле скле-
розе и сагласности руководиоца Заво-
да на исти, проширен је обим права на 
економском коду 613943 - лијечење ван 
Кантона у другим установама, а одно-
си се на бањско лијечење за лица обо-
љела од мултипле склерозе. На захтјев 
Јавне установе Акватерм Олово и Лије-
чилишта реумал Фојница Управни од-
бор је прихватио повећање цијене у 
износу од 72,00 КМ по једном БО дану. 
 

Завод здравственог осигурања 
је у 2019.години формирао Радну гру-
пу с циљем контроле и смањења тро-
шкова према терцијарном нивоу здра-
вствене заштите, што ће на крају годи-
не резултирати додатним уштедама. 
 
Економски код 613949 -  (Ортопедске 
справе и помагала) 
 
- Ортопедске справе и помагала пл-

аниране су у износу од 700.000,00 КМ, 
што је 18% више у односу на измје-
не и допуне Плана за 2022. годину 
и чине 3,06% од укупних расхода и 
издатака. 
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Циљ и активности које подузи-
ма Завод здравственог осигурања Боса-
нко-подрињског кантона Горажде јес-
те дефинисање садржаја и обима пра-
ва на ортопедска помагала, обезбјеђе-
ње средстава за провођење програма, 
благовремено доношење одлука од на-
длежних органа за остваривање права 
на ортопедска помагала из обавезног 
здравственог осигурања, евиденције и 
извјештавање о издатим помагалима, 
роковима кориштења и издавању пот-
врда о одобравању ортопедских пома-
гала. 
 

Такође, Завод здравственог оси-
гурања ће у 2023. години извршити ре-
визију листе ортопедских помагала те 
омогућити додатна права на ортопед-
ска помагала. 
 
Економски код 614251 - (Рефундације 
боловања преко 42 дана и Доприноси 
ПИО за боловање) 
 
- Рефундације боловања преко 42 

дана планиране су у износу од 
780.000 КМ, што је за 4% више у 
односу на измјене и допуне Плана 
за 2022. годину и чине 3,41% од 
укупних расхода и издатака. 

 
У складу са члановима 47. и 57. 

Закона о здравственом осигурању, на-
кнада плате по основу привремене спри-
јечености за рад преко 42 дана испла-
ћује се осигуранику на терет средстава 
обавезног здравственог осигурања. Об-
везници који уредно измире обавезе  
по основу доприноса за здравствено 
осигурање стичу право на поврат нак-
наде плате. 

 
- Доприноси ПИО за боловање пла- 
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нирани су у износу од 260.000 КМ, 
што је за 4% више у односу на изм-
јене и допуне Плана за 2022. годи-
ну и чине 1,14% од укупних расхо-
да и издатака. 

 
Економски код 614259 - (Остали зах-
тјеви - Управни одбор) 
 
- Остали захтјеви - Управни одбор 

планирани су у износу од 350.000 

КМ, што је за 17% више у односу 
на измјене и допуне Плана за 2022. 
годину и чине 1,53% од укупних 
расхода и издатака. 

 
Економски код 613974 - (Издаци за 
рад комисија) 
 
- Издаци за рад комисија планира-

ни су у износу од 70.000 КМ, што је 
за 8% више у односу на измјене и 
допуне Плана за 2022. годину и чи-
ни 0,31% од укупних расхода и из-
датака. На основу захтјева за пове-
ћање накнаде за рад комисија, Уп-
равни одбор Завода здравственог 
осигурања је раматрао исте те до-
нио закључак за повећање накнаде. 

 
Економски код 821594 - (Остала стал-
на средства у облику права) 
 
- Остала стална средства у облику 

права планирана су у износу од 
140.000 КМ, што је за 48% мање у 
односу на измјене и допуне Плана 
за 2022.годину и чине 0,61% од уку-
пних расхода и издатака, а односе 
се на сљедеће: 

- унапређење информационог сис-
тема ХЦФИС ЗЗОИР у износу од 
10.000 КМ, 

- нови информациони систем у здра- 
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вству на подручју Босанско-подри-
њског кантона Горажде у износу од 
130.000 КМ. 

 
Економски код 614175 - (Остали тра-
нсфери за здравство) 
 
- Остали трансфери за здравство 

планирани су у износу од 220.000 

КМ, што је за 53% мање у односу 
на измјене и допуне Плана за 2022. 
годину и чини 0,96% од укупних 
расхода и издатака, а односи се на: 
 

1. Магнетну резонанцу - МРИ 
2. Електромионеурографију - ЕМНГ 
3. Лабораторијске претраге 
 

У циљу унапређења квалитета 
здравствених услуга, рационализације 
трошкова здравствене заштите, поди-
зања нивоа квалитета услуга у здра-
вственим установама на подручју ка-
нтона, Влада Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде, на својој редовној сјед-
ници одржаној дана 20.08.2021. доноси 
Закључак у којем задужује Завод здра-
вственог осигурања да имплементује 
цјелокупни Пројекат информационог 
система.  
 

Управни одбор дана 12.08.2021. 
године на својој редовној сједници је 
разматрао приједлог за успоставу ин-
формационог система у здравству те 
донио Закључак у којем се менаџмент 
Завода задужује да успостави инфо-
рмациони систем у здравству. 
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Пројекција за трогодишњи период 
 

 
 
 
- Текућа резерва 
 

У складу са чланом 106. Закона 
о здравственом осигурању ФБиХ, За-
вод је у Финансијском плану за 2023. 
годину планирао законску резерву у 
износу од 198.245 КМ или 1% од укуп-
них расхода остварених у претходној 
години. Средства ресерве служе за оси-
гуравање текуће ликвидности, покри-
ће губитка и др,  
 

користе се за непредвиђене намјене за 
које у буџету нису планирана средства 
или за намјене за које се током године 
покаже да за њих нису утврђена дово-
љна средства јер их при планирању 
буџета није било могуће предвидјети. 
 

Финансијским планом за 2023. 
годину планирана су средства на име 
текуће резерве у складу са чланом 60. 
Закона о Буџетима у Федерацији БиХ 
у износу од 66.517 КМ или 0,3%, а ко-
ристе се за непредвиђене намјене за 

које у буџету нису планирана средства 
или за намјене за које се током године 
покаже да за њих нису утврђена дово-
љна средства, јер их при планирању 
буџета није било могуће предвидјети. 

Надзор над кориштењем сред-
става резерве обавља Управни одбор 
Завода.  

Текућа резерва не смије се ко-
ристити за позајмице. 
 
2.2.  Ризици по пројекцији расхода и  
         издатака 
 

Ризици остварења пројицира-
них расхода произилазе из сљедећег:  

 

- здравствено стање становништва 
имајући у виду водеће болести - по-
раст инзулин овисних лица, карди-
оваскуларних болести, душевних 
болести, болести кичме, малигне 
неоплазме, плућне болести, неуро-
лошке болести епидемије проузро-
коване климатским и другим усло- 

Plan Plan Plan

2023 2024 2025

1 Troškovi stručne službe - 856.400 882.092 908.555

2 Primarna opća zdravstvena zaštita 613941 5.037.982 5.189.121 5.344.795

3 Konzultativo-speci. zdr.zaštita vanbolničkog nivoa 613943 450.000 463.500 477.405

4 Farmaceutske usluge 613944 4.435.623 4.568.692 4.705.752

5 Bolnička zdravstvena zaštita sekundarnog nivoa 613945 6.756.921 6.959.629 7.168.417

6 Bolnička zdravstvena zaštita tercijalnog nivoa 613946 2.100.000 2.163.000 2.227.890

7 J.U. Zavod za javno zdravstvo -  HES 613947 35.000 35.000 35.000

8 Bruto plaće po kolektivnom ugovoru Zavod za javn. 613947 155.896 155.896 155.896

9
J.U. Zavod za javno zdravstvo -  Sekundarni program 

zdravstvene zaštite
613947 30.000 30.000 30.000

10 Ortopedska i druga medicinska pomagala 613949 700.000 721.000 742.630

11 Ostali rashodi - 1.886.800 1.943.404 2.001.706

12 Ukupno izdaci - 155.000 159.650 164.440

13 Tekuća rezerva 600000 264.762 272.705 280.886

22.864.383 23.543.688 24.243.372

Redni broj OPIS

UKUPNO RASHODI I IZDACI I REZERVA 

Konto
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вима;  

- неадекватност превентивно промо-
тивних активности;  

- неадекватна употреба здравствен-
их ресурса;  

- епидемије болести;  
- елементарне непогоде и ванредна 

стања;  
- одлив здравствених кадрова;  
- пораст потрошње за лијекове са 

Листе лијекова;  
- пораст одсуства са посла због боле-

сти преко 42 дана и др. 
 

Списак законских  
и подзаконских прописа 

 
1. Закон о здравственом осигурању 

ФБиХ („Службене новине ФБиХ“, 
бр.30/97, 7/02, 70/08, 48/11 и 36/18), 

2. Закон о здравственој заштити ФБиХ 

(„Службене новине ФБиХ“, број: 
46/10 и 75/13), 

3. Закон о раду ФБиХ („Службене но-
вине ФБиХ“, бр. 26/16 и 89/18), 

4. Закон о доприносима ФБиХ, („Слу-
жбене новине ФБиХ, број: 35/98, 
54/00, 16/01, 37/01, 01/02, 17/06, 
14/08, 91/15, 104/16 и 34/18) 

5. Закон о рачуноводству у ФБиХ, 
(„Службене новине ФБиХ“, број: 
83/09), 

6. Закон о буџету ФБиХ („Службене 
новине ФБиХ“, бр. 102/13) 

7. Закон о унутрашњем платном про-
мету ФБиХ („Службене новине ФБиХ“, 
број:48/15 и исправка 79/15), 

8. Закон о трезору у ФБиХ („Службе-
не новине ФБиХ“, бр. 26/16), 

9. Закон о јавним набавкама ФБиХ 
(„Службени гласник БиХ“, бр.39/14), 

10. Закон о стечајном поступку ФБиХ 
(„Службене новине ФБиХ“, бр.29/03, 
32/04, 42/06, 4/17-Одлука УС и 52/18) 
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11. Закон о лијековима ФБиХ („Служ-

бене новине ФБиХ“, бр.109/12), 
12. Закон о јединственом систему реги-

страције, контроле и наплате доп-
риноса ФБиХ, („Службене новине 
ФБиХ“, бр. 42/09, 109/12, 86/15 и 
30/16), 

13. Закон о финансијском пословању 
(„Службене новине ФБиХ“, број: 
48/16), 

14. Закон о финансијском управљању 
и контроли у јавном сектору у Ф 
БиХ („Службене новине ФБиХ“ бр. 
38/16), 

15. Правилник о финансијском извје-
штавању и годишњем обрачуну 
Буџета у ФБиХ („Службене новине 
ФБиХ“, бр. 69/14 и 14/15), 

16. Правилник о књиговодству Буџета 
у ФБиХ („Службене новине ФБиХ“, 
бр. 60/14), 

17. Правилник о поступку и критери-
јима за утврђивање привремене сп-
ријечености за рад због болести, по-
вреде или других околности („Слу-
жбене новине ФБиХ“, број: 3/17), 

18. Правилник о провођењу финансиј-
ског управљања и контроле у јав-
ном сектору у ФБиХ, број: 6/17), 

19. Правилник о садржају и начину 
вођења евиденције о радницима и 
другим лицима ангажованим („Сл-
ужбене новине ФБиХ”, број: 26/16), 

20. Одлука о утврђивању основног па-
кета здравствених права („Службе-
не новине ФБиХ“, бр. 21/09), 

21. Уредба  плаћања готовим новцем 
(„Службене новине ФБиХ“, број: 
72/15 и 82/15), 

22. Уредба о накнадама трошкова за 
службена путовања („Службене но-
вине ФБиХ“, бр. 44/16), 

23. Уредба о рачуноводству („Службе-
не новине ФБиХ“, бр. 34/14) и др. 
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Приједлог мјера за унапређење здра-
вствене заштите за фискалну 2023.г. 
 

Приједлог мјера за унапређење 
здравствене заштите за фискалну 2023. 
годину би чиниле мјере утврђене у 
Закону о здравственом осигурању, За-
кону о здравственој заштити и другим 
законским прописима који регулишу 
ову област по питањима:  
 

Здравствене заштите осигураних лица 
Завода, 
 

Контроле намјенског утрошка средста-
ва утврђених у Финансијском плану 
Завода за уговорене извршиоце услуга 
по врсти трошка.  
 

Мјере и активности који ће се подузе-
ти од стране Завода и здравствених ус-
танова примарног и секундарног нив-
оа, а у циљу смањења трошкова овог 
Завода, а посебно трошкова који се од-
носе на есенцијалну листу лијекова, 
лијечење ван Кантона, ортопедска по-
магала и боловање преко 42 дана. 
 

Примјеном начела здравствене 
заштите, активностима односно поја-

чаним активностима, ће се обезбиједи-
ти функционална повезаност и ускла-
ђеност по нивоима од примарног пре-
ко секундарног и терцијарног нивоа 
здравствене заштите, а самим тим обе-
збиједити бржа и квалитетнија здрав-
ствена заштита у цјелини осигураним 
лицима Завода. 
 

Горе наведене појачане актив-
ности мјерљиве начелима  здравстве-
не заштите ће у основи чинити обаве-

зу свих упослених у примарној и секу-
ндарној здравственој заштити у орга-

низацији менаџмента истих на под-
ручју Босанско-подрињског кантона   
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Горажде. 
 

Поред горе наведених пријед-
лога мјера за провођење Финансијског 
плана за фискалну 2023.годину, по ком 
су утврђени носиоци по питању здра-
вствене заштите и намјенског утрошка  
средстава, битно је истаћи и мјере које 
се подузимају и које ће се подузимати 
у циљу: 
 

Повећања прихода и примитака Завода,  

Смањења расхода и издатака  
 

Наиме, активностима менаџме-
нта овог Завода и менаџмента здрав-
ствених установа, као и запосленим у 
истим, је нужно обезбиједити да се ут-
врђени трошак на име Есенцијалне 
листе лијекова и лијечења ван Кантона 
треба кретати у задатим оквирима по 
овом Финансијском плану. Свако пове-
ћање трошка на име Есенцијалне лис-
те лијекова и лијечења ван Кантона тр-
ажи додатна средства, како не би угро-
зило финансијско стање Завода.  

Дакле, менаџмент Завода и зд-
равствене установе би требали подузе-
ти мјере да овај трошак буде мањи од 
утврђеног, а чија висина мање утврђе-
ног трошка би се на крају фискалне 
2023.године додјељивала здравственим 
установама, о чему би коначну одлуку 
донио Управни одбор Завода заједно 
са оснивачем. 
 

Број:08-403/2023                 Предсједник 
27.01.2023.године           Управног одбора 
     Г о р а ж д е              Енвер Ратковић,с.р. 
 

65 
 

На основу члана 19. Статута За-
вода здравственог осигурања Босанско 
-подрињског кантона Горажде, члана 
103. став 1. алинеја 4. Закона о здравстве- 
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ном осигурању („Службене новине 
Федерације БиХ“, број:30/97, 7/02, 70/08, 
48/11, 36/18 и 61/22) и члана 27. став 2. 
Закона о  буџетима у Федерацији БиХ 
(„Службене новине Федерације БиХ“, 
број: 102/13, 9/14, 13/14, 8/15,91/15, 
102/15, 104/16, 5/18, 11/19, 99/19 и 
25/22), Управни одбор Кантоналног 
завода здравственог осигурања Гораж-
де, на 2. (другој) ванредној сједници. 
одржаној 27.01.2023.године, донио је: 

 
 

О Д Л У К У 
о усвајању Финансијског плана 
Завода здравственог осигурања 
Босанско-подрињског кантона 

Горажде за 2023. годину 
 

Члан 1. 
 

Усваја се Финансијски план За-
вода здравственог осигурања Босанско 
-подрињског кантона Горажде за 2023. 
годину, који је саставни дио ове Одлу-
ке  у износу: 
 
ПРИХОДИ                          22.864.383 КМ 
РАСХОДИ И ИЗДАЦИ  22.864.383 КМ 
РАЗЛИКА                                          0 КМ 
 

Члан 2. 
 

Усвојени приједлог Финансиј-
ског плана из члана 1. ове Одлуке дос-
тавља се, у складу са чланом 27. став 1. 
Закона о  буџетима у Федерацији БиХ 
(„Службене новине Федерације БиХ“, 
број: 102/13, 9/14, 13/14, 8/15,91/15, 
102/15, 104/16, 5/18, 11/19, 99/19 и 
25/22), Министарству за социјалну по-
литику, здравство, расељена лица и из-
бјеглице, а из разлога провођења скуп-
штинске процедуре за добивање саг-
ласности на исти. 

02. фебруар/вељача 2023. 
 
 

Члан 3. 
 

За реализацију ове Одлуке заду-
жује се директор Кантоналног завода 
здравственог осигурања Горажде. 
 

Члан 4. 
 

Ова Одлука ступа на снагу дан-
ом доношења, а примјењиваће се од 
дана давања сагласности Скупштине 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де на Финансијски план Завода здрав-
ственог осигурања за 2023. годину  и 
Одлуке о извршењу Финансијског пл-
ана  Завода здравственог осигурања за 
2023. годину. 
 

Број:08-403-1/2023             Предсједник 
27.01.2023.године           Управног одбора 
     Г о р а ж д е              Енвер Ратковић,с.р. 
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На основу чланова 109. и 111. 
Пословника Скупштине Босанско-под-
рињског кантона Горажде („Службене 
новине Босанско-подрињског кантона 
Горажде“, број:3/18 и 6/19), Скупшти-
на Босанско-подрињског кантона Гора-

жде, на 4. ванредој сједници, одржаној 
01. фебруара 2023.године, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ  
НА ОДЛУКУ О ИЗВРШЕЊУ 
ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА  
ЗАВОДА ЗДРАВСТВЕНОГ 

ОСИГУРАЊА БОСАНСКО-
ПОДРИЊСКОГ КАНТОНА 

ГОРАЖДЕ ЗА  2023. ГОДИНУ 
 

Члан 1. 
 

Даје се сагласност на Одлуку о 
извршењу Финансијског плана Завода  



02. фебруар/вељача 2023. 
 
 
здравственог осигурања Босанско-под-
рињског кантона Горажде за 2023.год.  
 

Члан 2. 
 

Ова Одлука ступа на снагу дан-
ом доношења, а накнадно ће се објави-
ти у „Службеним новинама Босанско-
подрињског кантона Горажде“. 
 

Број:01-11-70/23        ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ  
01.02.2023.године            СКУПШТИНЕ 
     Г о р а ж д е          Мурадиф Канлић,с.р. 
 

67 
 

На основу чланова 82. и 103. За-
кона о здравственом осигурању Феде-
рације БиХ („Службене новине Феде-
рације БиХ“, број: 30/97, 7/02, 70/08, 
48/11, 36/18 и 61/22), члана 19. Стату-
та Завода здравственог осигурања Бо-
санско-подрињског кантона Горажде и  
члана 27. став 2. Закона о буџетима 
Федерације БиХ („Службене новине 
Федерације БиХ“, број: 102/13, 9/14, 
13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16, 5/18, 
11/19, 99/19 и 25/22), Управни одбор 
Завода здравственог осигурања Боса-
нско-подрињског кантона Горажде, на 
својој 2. (другој) ванредној сједници, 
одржаној 27.01.2023. године, донио је  
сљедећу: 
 
 

О Д Л У К У 
о извршењу Финансијског плана 
Завода здравственог осигурања 
Босанско-подрињског кантона 

Горажде за 2023. годину 
 

Члан 1. 
 

Овом се Одлуком утврђује фор-
ма Финансијског плана Завода здрав-
ственог осигурања Босанско-подрињ- 
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ског кантона Горажде за 2023. годину, 
структура прихода и примитака, рас-
хода и издатака и начин његовог изв-
ршавања.  
 

Члан 2. 
 

Финансијски план Завода здра-
вственог осигурања Горажде састоји се 
од општег дијела, који чине рачун при-

хода и расхода, и посебног дијела, у 
којем су исказани приходи и примици 
те расходи  и издаци распоређени по 
врстама  истих. 
 

Члан 3. 
 

Планирани приходи Завода по 
појединим изворима оствариваће се у 
складу са Законом о здравственом оси-
гурању („Службене новине Федеарци-
је БиХ“, број: 30/97, 7/02, 70/08, 48/11, 
36/18 и 61/22) и другим прописима 
који регулишу ову област, као и оста-
лим мјерама и изворима који произи-
лазе из општих надлежности, како са-
мог Завода, тако и других субјеката ко-
ји директно или индиректно учествују 
у истом. 
 

Члан 4. 
 

Финансирање услуга примарне, 
специјалистичко-консултативне зашти-

те и болничке здравствене заштите из-
вршиће се по основу закључених уго-
вора са здравственим установама до 
висине средстава утврђених овим Пла-
ном према важећим критеријима до 
испуњења услова за примјену Јединст-
вене методологије којом се утврђују 
критерији и мјерила за закључивање 
уговора између Завода здравственог ос-
игурања и здравствене установе, на ко- 
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ју је сагласност дао Федерални минис-
тар здравства, а које као такве имају св-
оје упориште у расположивим и пред-
виђеним средствима Завода. 
 

Члан 5. 
 

Средства планирана за финан-
сирање трошкова лијекова на позици-
ји Б тачка 11.1.19 Финансијског плана 
реализоваће се на основу Одлуке о ли-
сти есенцијалних лијекова неопходних 
за осигурање здравствене заштите у 
оквиру стандарда обавезног здравстве-
ног осигурања Босанско-подрињског 
кантона  Горажде, број: 03-33-2369/22 
од 29.12.2022.године. 
 

Одлуком из става 1. овог члана 
дефинисана су права на лијекове која 
осигурана лица могу остварити у окви-
ру обавезног здравственог осигурања, 
а све у складу са могућностима и рас-
положивим средствима Завода. 
 

Члан 6. 
 

Трошкови лијечења ван канто-
на планирани на позицији Б тачка 11. 

1.18. и тачка 11.1.30 Финансијског пла-
на реализоваће се по основу примјене 
Споразума о начину и поступку кори-
штења здравствене заштите осигура-
них лица ван подручја кантоналног за-
вода здравственог осигурања којем ос-
игураник припада („Службене новине 
Федерације БиХ“, број: 41/01). 
 

Члан 7. 
 

Средстава планирана за финан-
сирање ортопедских и других медици-
нских помагала на позицији Б. Тачка 

11.1.35. Финансијског плана Завода  ре-
ализоваће се на основу примјене Одлу- 

02. фебруар/вељача 2023. 
 
 
ке о обиму, увјетима и начину оства-
ривања права осигураних лица на ко-
риштење ортопедских и других пома-
гала која се обезбјеђују на терет обаве-
зног здравственог осигурања број: 03-
33-892/21 од 28.05.2021. године, те Од-
луке о еваулацији Јединствене листе 
помагала и ендопротеза које се обез-
бјеђују на терет обавезног здравстве-
ног осигурања, број: 08-04-3752-4/22 од 
16.06.2022.године, којима су регулиса-
на права осигураних лиза за ортопед-
ска и друга медицинаска помагала, ко-
је као такве имају упориште у финан-
сијским средствима  Завода. 
 

Члан 8. 
 

Планирана средства за испату 
накнада за вријеме привремене спри-
јечености за рад на позицији Ц. Тачка 

13.1.1. и 13.1.2. Финансијскпг плана За-
вода реализоваће се по основу захтјева 
правних и физичких лица, а на основу 
примјене Одлуке о накнади плата за 
вријеме привремене спријечености за 
рад број:14-2906/09 од 31.08.2009.годи-
не, којом је дефинисан поступак и на-
чин остваривања овог права. 

Завод, било директно путем на-
длежних служби, сталних или повре-
мених комисија, ће вршити провјере 
оправданости, утемељености и сврси-
сходности плаћања по наведеном ос-
нову, те у складу са својим овлаштењи-
ма подузимати неопходне мјере ка ра-
ционализацији и спречавању неопра-
вданих издатака по наведеном основу. 
 

Члан 9. 
 

У току године могуће је доно-
шење одлуке о прерасподјели средста-
ва између појединих ставки расхода  



02. фебруар/вељача 2023. 
 
 
утврђених Финансијским планом за 
2023.годину до висине 10% планираног 
износа, коју на приједлог стручних слу-
жби и директора Завода доноси Упра-
вни одбор Завода. 
 

Члан 10. 
 

У складу са чланом  20. Статута 
Завода, директор се заједно са струч-
ним службама Завода и Управним од-
бором истог, стара о благовременом 
обезбјеђивању финансијских средста-
ва потребних за спровођење обавезног 
здравственог осигурања, о њиховој уп-
отреби и законитом, правилном и бла-
говременом остваривању права осигу-
раних лица у складу са могућностима 
и планираним те расположивим сред-
ствима. 

Планирана средства за бруто 
плате по Колективном уговору здрав-
ственим установама на подручју Боса-
нско-подрињског кантона  Горажде на 
позицијама 11.1.5., 11.1.12., 11.1.17., 11.1.23. 

и 11.1.33. под тачком Б Финансијског 
плана Завода регулисаће се уговором 
између Завода и здравствених устано-
ва са начином и динамиком извршења 
поменутих  услуга. 

Налоге о извршењу Финансиј-
ског плана даје директор Завода. 
 

Члан 11. 
 

У складу са чланом 60. Закона о 
буџетима у Федерацији БиХ и  члана 
106. Закона о здравственом осигурању, 
Завод здравственог осигурања Босан-
ско-подрињског кантона Горажде је 
планирао текућу резерву, која може 
износити највише до 3% планираних 
прихода.  
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Надзор над кориштењем сред-

става резерве обавља Управни одбор 
Завода. 

Средства текуће резерве плани-
рана у Финансијском плану Завода ко-
ристе се за непредвиђене намјене за 
које у Финансијском плану нису пред-
виђена средства или за намјене за које 
се током године покаже да за њих нису  
утврђена довољна средства, јер их при 
планирању није било могуће предвид-
јети. 
 

Члан 12. 
 

Завод се може задужити на на-
чин, под увјетима и у обиму прописа-
ном законом којим се уређује дуг, за-
дуживање и  гаранције у Федерацији. 

Предметно задужење може би-
ти планирано Финансијским планом 
или ребалансом истог, који усваја Уп-
равни одбор Завода. 
 

Члан 13. 
 

Завод ће редовно пратити ост-
варивање прихода, расхода и издатака 
утврђених у овом Финансијском плану 
и вршити извјештавање надлежних 
институција у складу са Правилником 
о финансијском извјештавању и годи-
шњем обрачуну у Федерацији БиХ 
(„Службене новине Федерације БиХ“, 
број: 69/14). 
 

Члан 14. 
 

Завод ће вршити редовне, пери-
одичне и циљане контроле појединих 
сегмената, али и цјелокупног послова-
ња свих учесника у здравственом сис-
тему, те у сарадњи са другим надлеж-
ним органима проводити мјере спре- 
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чавања потенцијалних незаконитости 
и неправилности те превентивног дје-
ловања по свим сегментима пословања. 

Завод ће пратити и усклађивати 
своје пословање са новим законским и 
подзаконским одредбама које се дире-
ктно или индиректно односе на посло-
вање истог. 

Истовремено, Завод ће, имајући 
у виду степен важности који као цен-
трална институција финансирања зд-
равственог система има, захтјевати при-
суство интерних упосленика и сарад-
ника у свим комисијама и тијелима ко-
је раде на припремању аката било ко-
јег формата, а чије доношење као так-
во може имати директан или индире-
ктан ефекат на пословање Завода, те 
посебно на Финансијски план и њего-
ве рефернтне тачке. 
 

Члан 15. 
 

Ова Одлука ступа на снагу дан-
ом доношења, а пуноважно се примје-
њује по добијању сагласности ресорн-
ог министра и Скупштине Босанско-
подрињског кантона Горажде. 
 

Број:08-403-2/23                  Предсједник 
27.01.2023.године           Управног одбора 
     Г о р а ж д е              Енвер Ратковић,с.р. 
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На основу Поглавља IV. одјељак 
А. члана 23. Устава Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде („Службене но-
вине Босанско-подрињског кантона Го-
ражде“, број: 8/98, 10/00, 5/03 и 8/04) 
и чланова 109. и 111. Пословника Ску-
пштине Босанско-подрињског кантона 
Горажде („Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде“, број: 
3/18 и 6/19), Скупштина Босанско-по- 
дрињског кантона Горажде, на 4. ван- 

02. фебруар/вељача 2023. 
 
 
редној  сједници, одржаној 01.02.2023. 
године, д о н о с и: 
 
 

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

по другом основу у Босанско-
подрињском кантону Горажде  

за 2023. годину 
 

Члан 1. 
 

Овом се Одлуком утврђује пра-
во на здравствено осигурање у Босанс-
ко-подрињском кантону Горажде на 
начин да се појам осигураног лица из 
обавезног здравственог осигурања утв-
рђеног одредбама члана 19. Закона о 
здравственом осигурању Федерације 
БиХ („Службене новине ФБиХ“, број: 
30/97, 7/02, 70/08, 48/11, 36/18 и 61/22) 
утврди и за лица која у претходне три 
године имају пребивалиште на подру-
чју Босанско-подрињског кантона Го-
ражде (у даљем тексту: Кантон) и која 
нису здравствени осигураници или то 
право не могу остваривати по другом 
основу.   
 

Члан 2. 
 

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

Члан 3. 
 

Средства за проведбу ове Одлу- 
ке обезбједиће се из Буџета Босанско- 
подрињског кантона Горажде.  
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Члан 4. 
 

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

Члан 5. 
 

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

Права могу користити само она ли-
ца која право на здравствено осигура-
ње не могу остварити ни по којем дру-
гом основу у складу са Законом о здра-
вственом осигурању, Законом о здрав-
ственој заштити, Законом о правима 
лица која се из Босанско-подрињског 
кантона Горажде враћају у мјеста при-
јератног пребивалишта, Одлуком о ут-
врђивању основног пакета здравстве-
них права, као што су сљедећа лица: 
 

1. Пунољетна лица испод 65 година 
старости са пребивалиштем у кан-
тону која не испуњавају услове ост-
варивања здравствене заштите пут-
ем Службе за запошљавање Босанс-
ко-подрињског кантона Горажде,  

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

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

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

5. Радници који то право не остварују 
по другом основу, а који су били 
упослени у привредним друштви-
ма на подручју кантона, те чији ра-
дноправни статус није ријешен, 

6. Остала здравствено неосигурана ли-
ца уколико то није у супротности  
са позитивним законским пропи-
сима који регулишу ову област и 
област доприноса.  

 

У поменуте категорије не спада-
ју лица која имају статус здравствено 
осигураних лица по основу доброво-
љног осигурања. 
 

Члан 6. 
 

 Министарство за социјалну по-
литику, здравство, расељена лица и из-
бјеглице Босанско-подрињског канто-
на Горажде ће, у име Владе Босанско 
подрињског кантона Горажде, распи-
сати јавни позив за пријаву неосигура-
них лица, формирати комисију, те у 
координацији са Владом Босанско-по-
дрињског кантона Горажде провести 
поступак и утврдити списак лица која 
испуњавају услове да буду осигурана 
на основу ове Одлуке. 
 У комисију из става 1. овог чла-
на ће, поред представника Министар-
ства за социјалну политику, здравство, 
расељена лица и избјеглице Босанско-
подрињског кантона Горажде и Владе 
Босанско-подрињског кантона Гораж- 
де, бити именован и представник За-
вода здравственог осигурања Босанско 
-подрињског кантона Горажде. 
 Уз пријаву на прописаном об-
расцу, потребно је доставити: увјерење 
о пребивалишту (ЦИПС), увјерење о  
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кретању издато од МУП-а и овјерену 
изјаву апликанта да није здравствено 
осигуран ни по једном основу.  
 По претходно достављеним до-
казима и извршним провјерама, те ут-
врђивањем да нису испуњени услови 
за остваривање права на здравствено 
осигурање по једном од закона и дру-
гим прописима утврђених основа који 
су на снази, комисија из става 1. овог 
члана, односно Министарство за соци-
јалну политику, здравство, расељена 
лица и избјеглице Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде, достављају (пре-
чишћене) спискове неосигураних ли-
ца Влади Босанско-подрињског канто-
на Горажде на даље поступање, одно-
сно делегирање према Заводу здрав-
ственог осигурања Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде.  
 По утврђивању коначног спис-
ка, као и накнадног додавања на исти, 
лице које именује Влада Босанско под-
рињског кантона Горажде обављаће за 
Владу административне послове при-
јаве и одјаве на здравствено осигурање.  

 
Члан 7. 

 
За неосигурана лица која из оп-

равданих разлога нису поднијела захт-
јев у року дефинисаном јавним позив-
ом (као и лица која из оправданих раз-
лога и не својом грешком нису могла 
остварити право по другом основу), мо-
гу у току календарске године подније-
ти захтјев за признавање права из чла- 
на 1. ове Одлуке Министарству за со-
цијалну политику, здравство, расеље-
на лица и избјеглице Босанско-подри-
њског кантона Горажде, које их даље 
након извршених провјера од стране 
комисије из члана 6. Одлуке и утврђи-
вања списка лица која испуњавају ус- 
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лове да буду осигурана на основу ове 
Одлуке, прослијеђује на даље поступа-
ње Влади Босанско-подрињског канто-
на Горажде.  
 

Члан 8. 
 

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

На основу усаглашених списко-
ва, Завод здравственог осигурања  Бо-
санско-подрињског кантона Горажде 
ће испостављати фактуре Влади Боса-
нско-подрињског кантона Горажде, ко-
ја ће, у складу са Законом о извршењу 
Буџета Босанско-подрињског кантона 
Горажде за 2023. годину, исте достав-
љати Министарству за финансије Бо-
санско-подрињског кантона Горажде 
на реализацију.  
 

Члан 9. 
 

Утврђено право осигурана лица 
могу остварити на начин да једном 
мјесечно овјеравају здравствене књиж- 
ице на шалтеру Завода здравственог 
осигурања Босанско-подрињског кан-
тона Горажде, а према раније достав-
љеним списковима од стране Владе 
Босанско-подрињског кантона Горажде.   

Овјеравање здравствених књи-
жица може се вршити закључно са 30.  
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11.2023.године. 
 

Члан 10. 
 

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

Члан 11. 
 

За утврђено право на здравстве-
но осигурање неосигураних лица из 
члана 5. ове Одлуке посебну евиден-
цију сачиниће надлежни орган из чла-
на 6. ове Одлуке, која ће се по потреби 
доставити Кантоналном пореском ур-
еду Горажде, Кантоналној управи за 
инспекцијске послове Босанско-подри-
њског кантона Горажде и Заводу здра-
вственог осигурања Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде. 
 

Члан 12. 
 

Порезна управа - Кантонални 
порезни уред Горажде, Кантонална 
управа за инспекцијске послове Босан-
ско-подрињског кантона Горажде и 
Завод здраственог осигурања Босанско 
-подрињског кантона Горажде, по зах-
тјеву Владе Босанско-подрињског кан-
тона Горажде односно органа из члана 
6. ове Одлуке, а у циљу провјере пода-
така, подузимаће неопходне радње из 
своје надлежности и о томе могу сачи-
нити одговарајући акт (записник, рје-
шење и сл.), те обавјестити подноси-
оца захтјева ради даљег поступања.  
 

Члан 13. 
 

Саставни дио ове Одлуке је и  
Пријавни образац. 
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Члан 14. 

 

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

Члан 15. 
 

Права утврђена овом Одлуком 
ће се користити до 31.12.2023. године 
или краће, уколико започне примјена 
Одлуке о утврђењу основног пакета 
здравствених права у ФБиХ („Службе-
не новине ФБиХ“, број:21/09), у складу 
са расположивим финансијским сред-
ствима.  

Лица која су у 2013, 2014, 2015, 
2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022. и 
2023. години остварила ово право, исто 
настављају користити и у 2024. годи-
ни, или док се обезбиједе законске пре-
тпоставке за остваривање права по дру-
гом основу, с тим да ће Влада Босанско 
-подрињског кантона Горажде форми-
рати комисију која ће провести реви-
зију досадашњих корисника права, од-
носно провјерити да ли су се промје-
ниле околности од датума утврђивања 
права. 
 

Члан 16. 
 

Одлука ступа на снагу наредног 
дана од дана објављивања у „Службе-
ним новинама Босанско-подрињског 
кантона Горажде“.  
 

Број:01-33-71/23       ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ  
01.02.2023.године           СКУПШТИНЕ 
     Г о р а ж д е          Мурадиф Канлић,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 9. редовној сједни-
ци, одржаној дана 26.01.2023. године,  
д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о проглашењу дана жалости на 
подручју Босанско-подрињског 

кантона Горажде 
 

Члан 1. 
 

Поводом трагичне смрти Алми-
ра Рашчића, 27.01.2023. године (петак) 
проглашава се даном жалости на под-
ручју Босанско-подрињског кантона 
Горажде. 
 

Члан 2. 
 

Одлука ступа на снагу даном 
објављивања на службеној огласној та-
бли Кантона, а накнадно ће бити об-
јављена у „Службеним новинама Боса-
нско-подрињског кантона Горажде“. 
 

Број:03–04-114/23                  П Р Е М И Ј Е Р                                                                          
26.01.2023.године                 Един Ћулов,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 3. телефонској сјед-
ници, одржаној дана 30.01.2023.године, 
д о н о с и: 
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О Д Л У К У 
о интервентној набавци  дрвеног 

пелета за буџетске кориснике   
у вриједности по 7.020,00 КМ                                             
са урачунатим ПДВ-ом путем 

директног споразума 
 

Члан 1. 
 
 Овом се Одлуком даје сагласно-
ст о интервентној набавци дрвеног пе-
лета у вриједности по 7.020,00 КМ са 
урачунатим ПДВ-ом у складу са ЗЈН-
ом путем директног споразума сљеде-
ћим буџетским корисницима: 
 

- МУП Босанско-подрињског канто-
на Горажде, 

- Министарство за урбанизам, прос-
торно уређење и заштиту околине, 

- Министарство за социјалну поли-
тику, здравство, расељена лица и 
избјеглице, 

- Министарство за образовање, мла-
де, науку, културу и спорт, 

- Министарство за борачка питања, 
- Служба за заједничке послове Боса-

нско-подрињског кантона, 
- Кантонална управа за инспекцијс-

ке послове, 
- Општински суд Горажде, 
- ОШ „Фахрудин Фахро Башчелија“ 

Горажде, 
- МСШ „Енвер Поздеровић“ Горажде, 

- ОШ „Хусеин еф. Ђозо“ Горажде,  
- ОШ „Хасан Турчало Брзи“ Иловача. 

 
Члан 2. 

 
Средства за наведену набавку 

обезбијеђена су за сваког наведеног бу-
џетског корисника у њиховом Буџету 
за 2023. годину на коду 613200 – Изда-
ци за енергију. 
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Члан 3. 
 
 По извршеној набавци дрвеног 
пелета сви буџетски корисници из та-
чке 1. ове Одлуке дужни су набављени 
пелет предати и ускладиштити у скла-
диште Дирекције робних резерви Бо-
санско-подрињског кантона  Горажде, 
из ког ће се иста издавати буџетским 
корисницима који буду у приоритету. 
       Дирекција робних резерви Бо-
санско-подрињског кантона Горажде 
је дужна пружити сваку техничку и ад-
министративну помоћ буџетским ко-
рисницима наведеним у члану 1. ове 
Одлуке. 
 

Члан 4. 
 

 За реализацију ове Одлуке заду-

жују се Дирекција робних резерви, Ми-
нистарство за финансије Босанско-по-
дрињског кантона Горажде, МУП Боса-
нско-подрињског кантона Горажде, 
Министарство за урбанизам, простор-
но уређење и заштиту околине, Мини-
старство за социјалну политику, здра-
вство, расељена лица и избјеглице, Ми-
нистарство за образовање, младе, нау-
ку, културу и спорт, Министарство за 
борачка питања, Служба за заједничке 
послове Босанско-подрињског канто-
на, Кантонална управа за инспекцијс-
ке послове, Општински суд Горажде, 
ОШ „Фахрудин Фахро Башчелија“ Го-
ражде, МСШ „Енвер Поздеровић“ Гор-
ажде, ОШ „Хусеин еф. Ђозо“ Горажде, 
ОШ „Хасан Турчало Брзи“ Иловача.  
 

Члан 5. 
 

 Ова Одлука ступа на снагу дан-
ом објављивања на службеној огласној 
табли Кантона, а накнадно ће се обја- 
вити у „Службеним новинама Босан- 

02. фебруар/вељача 2023. 
 

 
ско-подрињског кантона Горажде“. 
 

Број:03–11-128/23                  П Р Е М И Ј Е Р   
30.01.2023.године                 Един Ћулов,с.р.                                                                                                             
     Г о р а ж д е   
 

71 
      

На основу члана 24. Статута Оп-
штине Пале („Службене новине Боса-
нско-подрињског кантона Горажде”, 
број: 19/07, 11/08 и 6/13) и члана 83. 
Пословника Општинског вијећа Опш-
тине Пале („Службене новине Босан-
ско-подрињског кантона Горажде”, бр-
ој:5/22), Општинско вијеће Пале на сво-
јој XXVIII редовној сједници, одржаној 
дана 31.01.2023. године,  д о н о с и: 
 
 

З А К Љ У Ч А К 
О УСВАЈАЊУ ЗАПИСНИКА  

СА XXVII СЈЕДНИЦЕ 
ОПШТИНСКОГ ВИЈЕЋА ПАЛЕ 

 

I 
 

Овим Закључком Општинско 
вијеће Пале усваја Записник са XXVII 
сједнице Општинског вијећа Пале, од-
ржане дана 29.12.2022. године. 
 

II 
 

Овај Закључак ступа на снагу 
даном доношења, а накнадно ће бити 
објављен у „Службеним новинама Бо-
санско-подрињског кантона Горажде“. 
 

Број:02-04-11/23          ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ 

01.02.2023.године       Сенад Мутапчић,с.р. 
     П  р  а  ч  а 
 

72 
 

На основу члана 24. Статута Оп-
штине Пале („Службене новине Боса- 
нско-подрињског кантона Горажде”, 



02. фебруар/вељача 2023. 
 
 
број: 19/07, 11/08 и 6/13) и члана 78. 
Пословника Општинског вијећа Опш-
тине Пале („Службене новине Босан-
ско-подрињског кантона Горажде”, бр-
ој: 5/22), Општинско вијеће  Пале, на 
својој XXVII редовној сједници, одржа-
ној дана 31.01.2023. године, д о н о с и: 
  
 

О Д Л У К У 
О ВИСИНИ НОВЧАНЕ НАГРАДЕ ЗА 
УЧЕНИКА ГЕНЕРАЦИЈЕ И ПОНОС 

ГЕНЕРАЦИЈЕ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ 
„ПРАЧА“ 

 

I 
 

Овом Одлуком Општинско ви-
јеће Пале утврђује висину новчане на-
кнаде за ученика генерације у износу 
од 100,00КМ и понос генерације у из-
носу од 100,00КМ основне школе „Прача“. 
 

II 
 

Директор основе школе „Пра-
ча“ дужан је по проглашењу ученика 
генерације и поноса генерације упути-
ти акт општинском начелнику и рачу-
новодству Општине Пале. 

У акту мора бити јасно наведе-
но име и презиме ученика којем се ис-
плаћује новчана накнада, број жирора-
чуна ученика или родитеља, односно 
старатеља, те мора бити јасно наведе-
но у којој банци је отворен рачун. 
 

II 
 

Новчана средства ће се испла-
ћивати на жирорачун ученика или ро-
дитеља, односно старатеља. 
 

III 
 

За провођење ове Одлуке заду- 
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жује се општински начелник. 
 

IV 
 

Ова Одлука ступа на снагу 
даном доношења, а накнадно ће бити 
објављена у „Службеним новинама 
Босанско-подрињског кантона 
Горажде“. 
 

Број:02-04-12/23          ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ 

01.02.2023.године       Сенад Мутапчић,с.р. 
      П  р  а  ч  а 
 

73 
 

На основу члана 66. Закона о 
грађевинском земљишту у Федерацији 
Босне и Херцеговине („Службене нов-
ине Федерације Босне и Херцеговине“ 
бр. 25/03), члана 24. Статута Општине 
Пале („Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде“ број: 
19/07, 11/08 и 6/13) и члана 78. Пос-
ловника Општинског вијећа Општине 
Пале (,,Службене новине Босанско-по-
дрињског кантона Горажде”, број:5/22), 
Општинско вијеће Општине Пале, на 
својој XXVIII редовној сједници, одржа-

ној дана 31.01.2023.године, д о н о с и: 
  
 

О Д Л У К У 
О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЈЕЧНЕ 

ЦИЈЕНЕ 1м2 ИЗГРАЂЕНОГ 
СТАМБЕНОГ ПРОСТОРА  

ЗА 2023. ГОДИНУ НА ПОДРУЧЈУ 
ОПШТИНЕ ПАЛЕ 

 
Члан 1. 

 
Утврђује се просјечна цијена 1 

м2 изграђеног стамбеног простора за 
2023. годину на подручју општине Па-
ле у висини од 500,00 КМ. 
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Члан 2. 
 

Утврђена цијена изграђеног ста-
мбеног простора из члана 1. ове Одлу-
ке служи као основица за израчунава-
ње погодности земљишта/ренте, нак-
наде за додијељено грађевинско зем-
љиште зависно 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:02-04-13/23          ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ 

01.02.2023.године       Сенад Мутапчић,с.р. 
     П  р  а  ч  а 
 

74 
 

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 Бо-
санско-подрињског кантона Горажде“ 
број: 19/07, 11/08 и 6/13) и члана 78. 
Пословника Општинског вијећа Опш-
тине Пале (,,Службене новине Босан-
ско-подрињског кантона Горажде”, бр-
ој: 5/22), Општинско вијеће Општине 
Пале, на својој XXVIII редовној сједни-
ци, одржаној дана 31.01.2023. 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  

02. фебруар/вељача 2023. 
 
 

ГРАЂЕВИНСКОГ И ОСТАЛОГ 
ЗЕМЉИШТА И НАКНАДЕ ЗА 

КОРИШТЕЊЕ ИЗГРАЂЕНОГ ОСТАЛОГ 
ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА (РЕНТЕ) 
НА КОЈЕМ ПОСТОЈИ ПРАВО СВОЈИНЕ, 

ЗА 2023. ГОДИНУ 
 

Члан 1. 
 

Овом Одлуком утврђује се ви-
сина накнаде за додијељено грађеви-
нско 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 2023.год. 
 

Члан 2. 
 

Накнада за додијељено земљи-
ште одређује се у проценту од утврђе-
не просјечне цијене 1 м2 изграђеног 
стамбеног простора на подручју опш-
тине Пале, који у 2023. години износи 
500,00 КМ. 

 
Члан 3. 

 
Накнада за додијељено земљи-

ште утврђује се према зонама и то: 
 

1. У првој стамбено-пословној зони 
5% - 6% од просјечне цијене 1 м2 
изграђеног стамбеног простора за 
текућу годину, што износи 25,00 

КМ – 30,00 КМ по 1 м2. 
2. У другој стамбено-пословној зони 

4% - 5% од висине просјечне цијене 
изграђеног стамбеног простора за 
текућу годину, што износи 20,00 - 

25,00 КМ по 1 м2. 
3. У трећој стамбено-пословној зони 

3% - 4% од висине просјечне цијене  



02. фебруар/вељача 2023. 
 
 
1 м2 изграђеног стамбеног просто-
ра за текућу годину, што износи 
15,00 КМ - 20,00 КМ по 1 м2. 

4. У четвртој стамбено-пословној зони 

2% - 3% од висине просјечне цијене 
1 м2 изграђеног стамбеног просто-
ра за текућу годину, што износи 
10,00 КМ - 15,00 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 5,00 

КМ - 10,00 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. 
 

Члан 5. 
 

Накнада за погодност кориш-
тења изграђеног осталог грађевинског 
земљишта 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: 
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1. У првој стамбено-пословној зони 

6% од просјечне цијене 1 м2 изгра-
ђеног стамбеног простора за теку-
ћу годину, што износи 30,00 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 25,00 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 20,00 

КМ по 1 м2 корисне површине ста-
мбеног и пословног простора. 

4. У четвртој стамбено-пословној зони 

3% од висине просјечне цијене 1 м2 
изграђеног стамбеног простора за 
текућу годину, што износи 15,00 

КМ по 1 м2 корисне површине ст-
амбеног и пословног простора. 

5. У петој стамбено-пословној зони 2% 
висине просјечне цијене 1 м2 изгра-
ђеног стамбеног простора за теку-
ћу годину, што износи 10,00 КМ по 
1 м2 корисне површине стамбеног 
и пословног простора. 

6. У шестој стамбено-пословној зони 
1% висине просјечне цијене 1 м2 
изграђеног стамбеног простора за 
текућу годину, што износи 5,00 КМ 

по 1 м2 корисне површине стамбе-
ног и пословног простора. 

 
Члан 7. 

 
Накнада за погодност кориште-

ње изграђеног осталог грађевинског зе-
мљишта на којем постоји право своји-
не (ренте), за објекте код којих се врши  
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промјена намјене кориштења износи 
50% висине накнаде која је прописана 
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 вријед-
ности објекта 

- за трећу зону у проценту од 
0,6% од инвестиционе вријед-
ности објекта 

- за четврту зону у проценту од 
0,5% од инвестиционе вријед-
ности објекта 

- за пету зону у проценту од 0,4% 

од инвестиционе вриједности 
објекта 

- за шесту зону  у проценту од 
0,3% од инвестиционе вријед-
ности објекта 

 

Члан 9. 
 

Ова Одлука ступа на снагу осм-
ог дана од дана објављивања у „Слу-
жбеним 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 (рен-
те) на којем постоји право својине, за 
2022. годину („Службене новине Боса- 

02. фебруар/вељача 2023. 
 
 
нско-подрињског кантона Горажде“, 
број: 1/21). 
 

Број:02-04-14/23    ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ 

01.02.2023.године   Сенад Мутапчић,с.р. 
     П  р  а  ч  а 
 

75 
 

На основу члана 24. Статута Оп-
штине Пале („Службене новине Боса-
нско-подрињског кантона Горажде“ 
број:19/07, 11/08 и 6/13), члана 78. По-
словника Општинског вијећа Општи-
не Пале (,,Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде”, број: 
5/22) и члана 10. Уговора о куповини 
и испоруци путничког моторног вози-
ла Dacia Duster Essential 1.5 дЦи 115 4 x 
4,  за потребе ЈУ Дом здравља  „ПРА-
ЧА“, Општинско вијеће Општине Па-
ле, на својој XXVIII редовној сједници, 
одржаној дана 31.01.2023.г., д о н о с и: 

 
 

О Д Л У К У 
О УСТУПАЊУ СТАЛНОГ 

СРЕДСТВА – МОТОРНОГ ВОЗИЛА 
DACIA DUSTER 

 
Члан 1. 

 
Овом се Одлуком без новчане 

накнаде ЈУ Дом здравља „ПРАЧА“  ус-
тупа стално средство – моторно вози-
ло, које је набављено из донаторских 
средстава турског града Коње и Уније 
Општина Турског Свијета (ТДББ), за 
потребе ЈУ Дом здравља  „ПРАЧА“. 
 

Предметно моторно возило је 
сљедећих карактеристика:  
 

- марка возила: DACIA, 
- врста возила: ПУТНИЧКИ 

АУТОМОБИЛ,  
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- модел и тип возила: DACIO 
DUSTER ESSENTIAL 1.5 DCI 115 
4 X 4, 

- снага мотора (кw): 81, 
- еко карактеристике: ЕУРО 6, 
- врста горива: ДИЕСЕЛ, 
- радна запремина мотора: 1461, 
- снага мотора: 85/115, 
- број шасије:  

ВФ1ХЈД40370069100, 
- број мотора: Д069337,  
- година производње: 2022, 
- број врата/мјеста за сједење:5/5, 
- боја возила: ЛЕДЕНО БИЈЕЛА 

(ОВ369), 
- регистарска ознака: 

 нерегистровано, 
- вриједност моторног возила. 

40.500 КМ. 
 

Члан 2. 
 

За провођење ове Одлуке заду-
жује се општински начелник.  
 

Члан 3. 
 

Одлука ступа на снагу даном 
усвајања, а накнадно ће бити објављи-
вања у „Службеном новинама Босан-
ско-подрињског кантона Горажде“. 
 

Број:02-04-15/23          ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ 

01.02.2023.године       Сенад Мутапчић,с.р. 
     П  р  а  ч  а 
 

76 
 

На основу члана 23. став 1. Зако-
на о стварним правима Федерације Бо-
сне и Херцеговине („Службене новине 
Федерације Босне и Херцеговине”, бр-
ој:66/13, 100/13 и 32/2019 – одлука УС), 
члана 24. Статута Општине Пале (”Слу-
жбене новине Босанско-по-дрињског 
кантона Горажде”, број: 19/07, 11/08 и 
6/13) и члана 81. Пословника Општи- 
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нског вијећа Општине Пале (”Службе-
не новине Босанско-подрињског кан-
тона Горажде”, број: 4/08), а на пријед-
лог општинског начелника, Општин-
ско вијеће Општине Пале, на својој 
XXVIII сједници, одржаној дана 31.01. 
2023. године,  д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
О ПРЕУЗИМАЊУ НАПУШТЕНОГ 

ЗЕМЉИШТА У КОРИСТ 
ОПШТИНЕ ПАЛЕ 

 

Члан 1. 
 

Овом се Одлуком без новчане 
накнаде врши преузимање напуште-
ног земљишта означеног као к.ч. бр. 
1160 звано „ОКУЋНИЦА“, у површи-
ни од 619 м2, у нарави „стамбена згра-
да“, „двориште“  и  „воћњак 3. класе“, 
уписано земљишно-књижном улошку 
број: 407. катастарска општина Турко-
вићи у  корист Општине Пале, који се 
воде на име SUCHY (ФИЛИП) НАР-
ЦИС са дијелом 1/1.  
 

Члан 2. 
 

У „А“ ЛИСТУ, у ЗК улошку бр-
ој: 407. катастарска Општина Туркови-
ћи  приписати  земљиште наведено у 
члану 1. ове Одлуке. 
 

Члан 3. 
 

Преузимање  наведено у члану 
2. ове Олуке се врши из разлога што су 
власник и његова супруга преминули, 
а нису имали законских насљедника.  
 

Члан 4. 
 

Ова Одлука ступа на снагу дан- 
ом усвајања, а накнадно ће бити обја- 
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вљена у „Службеним новинама Босан-
ско-подрињског кантона Горажде“. 
 

Број:02-04-16/23          ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ 

01.02.2023.године       Сенад Мутапчић,с.р. 
     П  р  а  ч  а 
 

77 
 

На основу члана 34. Закона о ко-
муналним дјелатностима („Службе-не 
новине Босанско-подрињског кан-тона 
Горажде“, број: 9/13), члана 24. Стату-
та Општине Пале („Службене новине 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де” број: 19/07, 11/08 и 6/13), Општин-
ско вијеће Пале, на својој XXVIII редо-
вној сједници, одржаној дана 31.01.2023. 
године, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
О УТВРЂИВАЊУ ВРИЈЕДНОСТИ 
БОДА КОМУНАЛНЕ НАКНАДЕ  

ЗА 2023. ГОДИНУ 
 

Члан 1. 
 

Овом се Одлуком утврђује ври-
једност бода комуналне накнаде за 
2023. годину у висини од 0,05 КМ. 
 

Члан 2. 
 

Комунална накнада се неће об-
рачунавати за дијелове породично-ста-
мбених објеката који нису грађевинс-
ки довршени. 

 

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:02-04-17/23          ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ 

01.02.2023.године   Сенад Мутапчић,с.р. 
     П  р  а  ч  а 

02. фебруар/вељача 2023. 
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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) и на основу 
Записника Комисије за провођење Ко-
нкурса за додјелу стипендија ученици-
ма средњих школа и редовним студе-
нтима за школску/академску 2022/2023. 
годину, број: 02-04-176-14/22 од 10.01. 
2023. године, Општинско вијеће  Пале, 
на својој XXVIII редовној сједници, од-
ржаној дана 31.01.2023.год., д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о стипендирању ученика  

средњих школа и студената  
у школској/академској 

 2022./2023. години 
 

Члан 1. 
(Предмет Одлуке) 

 
Овом одлуком Општинско вије-

ће Пале додјељује стипендије учени-
цима средњих школа и редовним сту-
дентима у школској/академској 2022/ 
2023. години. 
 

Члан 2. 
(Добитници стипендије) 

 
1) Добитници стипендије у школ-

ској 2022/2023. години су ученици 
средњих школа како слиједи: 

 

a) Ученици средњих школа 
1. Омеровић Амина, Медици-

нска школа Сарајево (100,00 
КМ) 

2. Џелилбашић Тарик, Мјешо-
вита школа Горажде (100,00 
КМ) 
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3. Друговац Медина, Медици-
нска школа Језеро Сарајево 
(100,00 КМ) 

4. Сиповић Нејра, Економска 
школа Сарајево (100,00 КМ) 

5. Спречо Ајла, Средња школа 
пољопривреде, прехране, ве-
терине Сарајево (100,00 КМ) 

6. Бујак Бењамин, Саобраћајна 
школа Сарајево (100,00 КМ) 

7. Калача Санела, Средња стру-

чна школа Горажде (100,00 
КМ) 

 
2) Добитници стипендије за академ-

ску 2022/2023. годину су редовни 
студенти високошколских устано-
ва Универзитета у Сарајеву како 
слиједи: 

 

a) Студенти прве и друге године: 
1. Мутапчић Ајла, Факултет 

политичких наука Сарајево 
(130,00 КМ) 

2. Радача Бакир, Факултет по-
литичких наука Сарајево 
(130,00 КМ) 

3. Бујак Алмина, Економски фа-
култет Сарајево (130,00 КМ) 

 
Члан 3. 

(Висина и дужина додјеле 
стипендије) 

 
1. Средства  се  додјељују  7 мјесеци. 

2. Средства додијељена стипенди-
јом се не враћају. 

 
Члан 4. 

(Уговор о стипендирању) 
 

Плаћање по овој Одлуци извршит 
ће Служба за финансије и буџет Оп-
штине Пале, из средстава намијењен-
их за стипендије буџета Општине, на  
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текуће рачуне именованих из члана 2. 
ове Одлуке, а на основу потписаног 
Уговора о стипендирању у академској 
2022/2023. години са Општинским на-
челником. 
 

Члан 5. 
(Објава) 

 

Ова Одлука ступа на снагу да-
ном доношења и биће објављена у „Сл-
ужбеним новинама Босанско-подри-
њског кантона Горажде”.  
 

Број:02-04-18/23          ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ 

01.02.2023.године       Сенад Мутапчић,с.р. 
     П  р  а  ч  а 
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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) и члана 83. 
Пословника Општинског вијећа Опш-
тине Пале („Службене новине Босан-
ско-подрињског кантона Горажде”, бр-
ој: 5/22), Општинско вијеће Пале, на 
својој XXVIII редовној сједници, одржа-
ној дана 31.01.2023. године,  д о н о с и: 
 
 

З А К Љ У Ч А К 
О УСВАЈАЊУ ГОДИШЊЕГ  

ПЛАНА РАДА ОПШТИНЕ ПАЛЕ 
ФЕДЕРАЦИЈА БОСНЕ И 

ХЕРЦЕГОВИНЕ 
 

Члан 1. 
 

Овим Закључком Општинско 
вијеће Пале усваја годишњи план рада 
Општине Пале Федерација Босне и 
Херцеговине за 2023.годину. 
 

Члан 2. 
 

Овај Закључак ступа на снагу  
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даном доношења, а накнадно ће бити 
објављен у „Службеним новинама Бо-
санско-подрињског кантона Горажде“. 
 

Број:02-04-19/23    ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ 

01.02.2023.године   Сенад Мутапчић,с.р. 
     П  р  а  ч  а 
 

80 
 

ОБРАЗАЦ БРОЈ 2. 

 
ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА 

ОПШТИНЕ ПАЛЕ ФЕДЕРАЦИЈА 
БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ  

ЗА 2023. ГОДИНУ 
 
Увод 
 
1) Увод 
 

Годишњи план рада Општине 
Пале је имплементациони документ ко-
ји операционализира стратешке циље-
ве, приоритете и мјере постављене у 
Стратегији развоја те представља осно-
ву за израду Буџета, те годишњег из-
вјештаја о раду. Општина Пале ће до 
2027. године, успоставити механизме 
који осигуравају синергијске ефекте 
између економије, околиша и друш-
тва, кроз визију да је „Општина Пале, 
препознатљива и привлачна заједни-
ца, економски развијена, са ефикасном 
локалном управом, мјесто угодног жи-
вота и очуваног околиша“. 
 

Послове и задатке из оквира на-
длежности Општине Пале, утврђене 
су Статутом Општине Пале („Службе-
не новине Босанско-подрињског кант-
она Горажде, број:19/07, 11/08 и 6/13), 
Законом о принципима локалне само-
управе у ФБиХ („Службене новине Фе-
дерације БиХ“, број 49/06 и 51/09) те 
Законом о развојном планирању и уп- 

02. фебруар/вељача 2023. 
 
 
рављању развојем у Федерацији Босне 
и Херцеговине („Службене новине Фе-
дерације БиХ“, број 32/17).  Општина 
ће у периоду 2022-2024. године реали-
зовати остваривање стратешких циље-
ва, програма и активности, представ-
љених у наставку документа, а засно-
ваних на Стратегији развоја те норма-
тивним актима и другим стратешким 
документима који се односе на једи-
нице локалне самоуправе. 
 
2) Осврт на пројекте и активности 

реализоване годишњим планом 
рада за претходну календарску 
годину 

 
Општина Пале је током предхо-

дне календарске године реализовала 
значајан број активности, које су пла-
ниране Планом имплементације за на-
ведену годину. 
 

Пројекти који су током 2022. го-
дине у потпуности реализовани били 
су сљедећи: 
 

1. Затварање колективних цента-
ра и алтернативних смјештаја 
пружањем јавних стамбених рј-
ешења - ЦЕБ II подпројекат Оп-
штина Пале у ФБиХ. Укупна 
вриједност реализованог  проје-
кта 1.129.963,00 КМ;  

2. Израде документације за одре-
ђивање подручја индустријске 
зоне Винчица. Укупна вријед-
ност реализованог пројекта 
24.890,00 КМ; 

3. Израда Елабората здравствено-
туристичког комплекса Топлик. 
Укупна вриједност реализова-
ног  пројекта 6.950,00 КМ;  

4. „Економско оснаживање соци-
јално-угрожених породица“.  
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Укупна вриједност реализова-
ног  пројекта 6.415,00 КМ; 

5. „Социо-економско оснаживање 
локалног становништва - фаза 
II СЕЛЛС пројекта. Укупна ври-
једност реализованог  пројекта 
134.297,00 КМ; 

6. Побољшање финансијске стаб-
илности Буџета Општине Пале 
за 2022.годину. Укупна вриједност 
реализованог пројекта 40.000,00 
КМ; 

7. Побољшање друштвеног живо-
та младих МЗ Прача. Реконстру-
кција просторија и набавка оп-
реме. Укупна вриједност реали-
зованог  пројекта 27.801,00 КМ; 

8. Културно – спортска манифес-
тација „Прачанско љето 2022“. 
Укупна вриједност реализован-
ог  пројекта 10.775,00 КМ; 

9. Санација локалних, некатего-
рисаних  и приступних путева 
територије општине Пале. Уку-
пна вриједност 4 реализована 
пројекта 102.495,00 КМ; 

10. Израда пројектно-техничке до-
кументације просторног уређе-
ња микролокалитета „Газ“ Хре-
новица. Укупна вриједност реа-
лизованог пројекта14.000,00 КМ;  

11. Припремни, земљани и бетон-
ски радови на изградњи систе-
ма за пречишћавање отпадних 
вода  у насељу Прача. Реализо-
вана једна фаза пројекта у ври-
једности 49.024,00 КМ.  

12. „Набавка механизације-опреме 
за потребе цивилне заштите“. 
Укупна вриједност реализова-
ног  пројекта 186.030,00 КМ. 

13. Пројекат деминирања МСП (ми-
нско сумњиве површине) Брда-
рићи укупне површине 1.423,891  
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м2. Не располажемо финансиј-
ским подацима о вриједности 
реализованог пројекта. 

14. Куповина земљишта у сврху из-
градње СРЦ Топлик  у вријед-
ности 10.560,00 КМ. 

 
Укупна вриједност реализован-

их пројеката у 2022. години износи: 
1.743.200,00 КМ 
 

Поред наведеног, континуира-
но су путем служби извршавани по-
слови основне и допунске дјелатнос-
ти из оквира надлежности Општине. 
 
3) Кратак опис кључних усмјере-

ња годишњег плана рада и про-

веденог процеса консултација 
 

У наредном периоду Општина 
Пале ће своје активности усмјерити на 
имплементацију мјера из Стратегије 
развоја Општине Пале за период 2021-
2027. година, укључујући и имплемен-
тацију законских надлежности Опш-
тине прописаних Статутом и разним 
Законима, пратећи три дефинисана 
стратешка циља. 
 

Општину Пале карактерише ни-
зак ниво привредних активности. Но-
силац привредне активности у општи-
ни је пољопривреда, с тим да је иста 
није довољно ни интензивна ни ексте-
нзивна. Поред наведеног, општина Па-
ле има низ компаративних предности 
за развој привреде, посебно у сектору 
малих и средњих предузећа (МСП), уз 
предуслов рјешавања имовинских од-
носа и успостављања функционалне 
пословне зоне. Близина највећег града 
у БиХ, те други инвестициони потен-
цијали, попут природних потенцијала,  



Broj 2 – strana 398 
 
 
нису довољно искориштени и ставље-
ни у функцију одрживог развоја оп-
штине Пале. Такође, и они привредни 
објекти општине, који су постојали на 
територији општине до 1992. године, 
су прошли турбулентан транзициони 
период, али су одређени објекти оста-
ли неискориштени, те у том погледу 
постоје могућности за привлачење но-
вих инвестиција. С обзиром да се ради 
о мањој локалној заједници, општина 
Пале у привлачењу инвестиција мора 
нудити низ погодности, како за инве-
ститоре тако и за радну снагу, те све 
напоре треба усмјерити на растереће-
ње инвестиција (погодно земљиште и 
инфраструктуру) у циљу повећања за-
послености на територији општине 
Пале. 
 

Основни проблем у друштвен-
ом сегменту развоја општине Пале јесу 
демографска кретања, која су изузетно 
неповољна, како у природном (приро-
дни прираштај) тако и економском кре-
тању становништва (економске мигра-
ције). Неколико је фактора који инте-
нзивно утичу на ову појаву, а који се 
могу везати са економским приликама 
и трендовима који владају у општини, 
као што су комуникациона изоловано-
ст општине у смислу сједишта Босан-
ско-подрињског кантона и града Гора-
жда, а са друге стране близина Сараје-
ва и Сарајевског кантона као посебне 
административне јединице, али и оп-
шти тренд одласка младих из мањих 
центара попут општине Пале ка већим 
урбаним центрима и цјелинама. Из ов-
ог разлога, сваки будући плански при-
ступ мора понудити унапријеђење ква-
литета друштвеног живота по питању 
здравственог, социјалног, образовног, 
спортског, културног и општег друш- 
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твеног напретка. Потребне су такве 
мјере у општини Пале, укључујући ка-
питалне инфраструктурне инвестици-
је (као што је нпр. изградња и рекон-
струкција водоводне и канализационе 
инфраструктуре), који ће општину Па-
ле учинити атрактивном општином за 
живот и рад у коегзистенцији и кори-
штењу предности близине Сарајева 
као највећег тржишта за рад, али и оп-
штине Пале као мирне заједнице за 
живот у близини овог центра. 
 

Примарни циљ у заштити око-
лине општине Пале јесу природне ври-
једности и циљ да исте буду сачуване 
и да се унаприједи заштита, а истовре-
мено да се у складу са принципима од-
рживог развоја, таква средина искори-
сти за привредни развој локалне зајед-
нице. Општина Пале није посебно пре-
познатљива заједница (с обзиром да је 
новоуспостављена локална заједница), 
међутим то је заједница која располаже 
очуваним природним ресурсима, зем-
љиштем, шумом, водом. У циљу заш-
тите воде, тла и ваздуха, потребно је 
синергијом свих учесника радити на 
рјешавању питања очувања биодивер-
зитета, санацији дивљих депонија и од-
рживом рјешењу управљања отпадом у 
циљу смањења загађења комуналним 
и другим отпадом, тј. посебно унапри-
једити постојеће стање у погледу се-
лективног прикупљања и рециклаже 
отпада, те заштите вода и водотока 
(посебно ријеке Праче). Одрживим ко-
риштењем природних ресурса и трај-
ним рјешењима у погледу одлагања 
комуналног отпада значајно би се доп-
ринијело заштити животне средине и 
стварању претпоставки за општи дру-
штвени и привредни развој општине 
Пале, али и стварању препознатљиве  
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заједнице за живот у складу са приро-
дом. Свако концесионо кориштење 
природних ресурса општине Пале мо-
ра бити базирано на принципима од-
рживог развоја. 
 

4) Опис институционалних капаци-
тета са аналитичким прегледом 
кључних недостатака и потреба 
органа управе у односу на плани-
ране програме (мјере) за наредни 
годишњи период 

 

Унутрашња организација опш-
тинског органа јавне управе уређена је 
Правилником о унутрашњој организа-
цији Јединственог општинског органа 
управе Општине Пале. 
 

Општина Пале своје надлежно-
сти обавља кроз пет служби: Кабинет 
општинског начелника; Општинску 
службу за привреду, буџет, финансије, 
борачко-инвалидску и социјалну заш-
титу, општу управу и матичну евиде-
нцију; Општинску службу за геодет-
ске, имовинскоправне послове, катас-
тар некретнина, просторно уређење и 
комуналну дјелатност; Општинску сл-
ужбу за цивилну заштиту, инфрастру-
ктуру, развојно планирање и управља-
ње, околину, друштвене дјелатности и 
мјесне заједнице; и Стручну службу 
Општинског вијећа. 
 

Број систематизованих радних 
мјеста унутар Општинског органа 
управе је 36. Број попуњених радних 
мјеста на нивоу ЈЛС је 17, од којих су 
4 упосленика државни службеници, 
а 13 упосленика су намјештеници. 
Предсједавајући Општинског вијећа 
је такође упосленик који је именован 
рјешењем Општинског вијећа Пале 
ФБиХ на одређени временски пери- 
од, као и начелник Општине Пале на 
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основу Увјерења ЦИК БиХ о додјели 
мандата општинског начелника. 
 

У наредном периоду потребно 
је извршити детаљну анализу постоје-
ћег Правилника о унутрашњој орга-
низацији Јединственог општинског ор-
гана управе Општине Пале, те према 
стварној потреби извршити његову из-
мјену и допуну. 
 
5) Могући проблеми и ризици за ре-

ализацију годишњег плана рада 
 

Остваривање планираних прог-
рама, мјера и активности које смо од-
редили у Плану рада Општине у нај-
већој мјери зависи од вањских утицаја, 
односно од подршке виших нивоа вла-
сти (Кантона и Федерације БиХ), као и 
међународних организација у БиХ. Ма-
ли изворни приходи које Општина 
обезбиједи нису довољни за покриће 
њених основних трошкова функцио-
нисања, и оно на чему ће се тежити у 
неком будућем периоду јесте боље ра-
зумијевање и подршка како Кантона, 
тако и Федерације БиХ. 
 

Неадекватна заступљеност Оп-
штине у пројектима стратешког разво-
ја Кантона и Федерације у области по-
дузетништва, туризма, пољопривреде 
и заштите околине. Екстремне време-
нске прилике које доводе до пожара и 
клизишта. 
 

Недостатак нових инвестиција, 
и одлазак младих у веће средине. 
 

Неповољна епидемиолошка и 
економско-политичка ситуација у Фе-
дерацији БиХ која може знатно утица-
ти на реализацију планова и прогама 
виших и нижих нивоа власти. 
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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) и члана 83. 
Пословника Општинског вијећа Опш-
тине Пале („Службене новине Босан-
ско-подрињског кантона Горажде”, бр-
ој: 5/22), Општинско вијеће  Пале, на 
својој XXVIII редовној сједници, одржа-
ној дана 31.01.2023. године, д о н о с и: 
 
 

З А К Љ У Ч А К 
О ПОБОЉШАЊУ УСЛУГЕ РАДА 

СЕКРЕТАРА МЈЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА 
 

Члан 1. 
 

Овим Закључком Општинско 
вијеће Пале тражи од општинског на-
челника побољшање услуге рада сек-
ретара мјесних заједница, а од секрета-
ра мјесних заједница доставу извјешта-
ја о раду органа мјесних заједница нај-
касније до 15.02.2023. године. 
 

Члан 2. 
 

Под побољшањем услуге рада 
секретера мјесних заједница подразу-
мијева се: 

- јасно дефинисано вријеме рада 
са странкама, 

- обезбијеђена 
канцеларија/простор у згради 
Општине за рад са странкама, 

- јасно дефинисано вријеме оби-
ласка терена и 

- обавезно присуство на сједни-
цама Општинског вијећа. 

 

Члан 3. 
 

Овај Закључак ступа на снагу  
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даном доношења, а накнадно ће бити 
објављен у „Службеним новинама Бо-
санско-подрињског кантона Горажде“. 
 

Број:02-04-20/23    ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ 

01.02.2023.године   Сенад Мутапчић,с.р. 
     П  р  а  ч  а 
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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) и члана 83. 
Пословника Општинског вијећа Опш-
тине Пале („Службене новине Босан-
ско-подрињског кантона Горажде”, бр-
ој: 5/22), Општинско вијеће  Пале, на 
својој XXVIII редовној сједници, одржа-
ној дана 31.01.2023. 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 2022. ГОДИНИ 

 
Члан 1. 

 
Овим Закључком Општинско 

вијеће Пале прима к знању Информа-
цију о раду Општинског вијећа Пале у 
2022. години. 
 

Члан 2. 
 

Овај Закључак ступа на снагу 
даном усвајања, а накнадно ће бити 
објављен у „Службеним новинама Бо-
санско-подрињског кантона Горажде“. 
 

Број:02-04-21/23    ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ 

01.02.2023.године   Сенад Мутапчић,с.р. 
     П  р  а  ч  а 

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