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На основу члана 33.а Устава 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де („Службене новине Босанско-под-
рињског кантона Горажде“, број: 8/98, 
10/00 и 5/03), д о н о с и м: 
 
 

У К А З 
О ПРОГЛАШЕЊУ  

ЗАКОНА О  ИЗМЈЕНАМА  
ЗАКОНА О КОМУНАЛНИМ 

ДЈЕЛАТНОСТИМА 
 
 
 

Проглашава се Закон о измјена-
ма Закона о комуналним дјелатности-
ма, који је донијела Скупштина Босан-
ско-подрињског кантона Горажде, на  
16. редовној сједници, одржаној 05. ма-
ја 2021. године. 
 
Број:02-02-58/21                     П Р Е М И Ј Е Р 
05.052021.године                  Аида Обућа,с.р. 
     Г о р а ж д е     
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На основу поглавља IV, одјељак 
А, члана 23. став (1) тачка б) Устава Бо-
санско-подрињског кантона Горажде 
(„Службене новине Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде”, број: 8/98, 
10/00, 5/03 и 8/04), чланова 109. и 150. 
Пословника Скупштине Босанско-под-
рињског кантона Горажде („Службене 
новине Босанско-подрињског кантона 
Горажде“, број:3/18 и 6/19), Скупшти-
на Босанско-подрињског кантона Гор-
ажде, на 16. редовној сједници, одржа-
ној 05. маја 2021. године, д о н о с и: 
 
 

З А К О Н 
О  ИЗМЈЕНАМА ЗАКОНА О 

КОМУНАЛНИМ ДЈЕЛАТНОСТИМА 
 

Члан 1. 
 
 У члану 25. Закона о комуналн-
им дјелатностима („Службене новине 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де“, број: 9/13)  став (2) се брише. 
 

 

Година XXIV– Брoj 5 
  16. мај/свибањ 2021. 

 

Г О Р А Ж Д Е 

Аконтација за  II  квартал 2021. год  
укључујући  и преплату за „Службе-
не новине БПК-а Горажде. – 40 КМ 
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Члан 2. 
 
 У члану 27. Закона о комунал-
ним дјелатностима став (6) се брише. 
 

Члан 3. 
 
 Овај Закон ступа на снагу осмог 
дана од дана објављивања у „Службе-
ним новинама Босанско-подрињског 
кантона Горажде”. 
 
Број:01-02-360/21        ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋА  
05.05.2021.године            СКУПШТИНЕ 
     Г о р а ж д е             Аида Сирбубало,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, 111. и 186. Пословника 
Скупштине Босанско-подрињског кан-
тона Горажде (“Службене новине Бо-
санско-подрињског кантона Горажде“, 
број:3/18 и 6/19), Скупштина Босанско 
-подрињског  кантона Горажде, на 16.  
редовној  сједници, одржаној 05. маја  
2021. године, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ 

ПРЕМИЈЕРА БОСАНСКО-
ПОДРИЊСКОГ КАНТОНА 

ГОРАЖДЕ О ПРИХВАТАЊУ 
ОСТАВКЕ МИНИСТРА ЗА 

УНУТРАШЊЕ ПОСЛОВЕ У ВЛАДИ 
БОСАНСКО-ПОДРИЊСКОГ 

КАНТОНА ГОРАЖДЕ 
 

Члан 1. 
 

Скупштина Босанско-подрињ- 
ског кантона Горажде потврђује Од- 

07. мај/свибањ 2021. 
 
 
луку премијера Босанско-подрињског 
кантона Горажде о прихватању оста-
вке  министра за унутрашње послове у 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде КАРИШИК НЕРМИНА, број: 
02-04-26/21 од 11.02.2021. године 
 

Члан 2. 
 
 Ова Одлука ступа на снагу дан-
ом доношења, а накнадно ће се обја-
вити у „Службеним новинама Босан-
ско-подрињског кантона Горажде“ и 
постаје саставни дио Одлуке о потврђи-
вању Владе Босанско-подрињског кан-
тона Горажде, број: 01-05-237/19 од 26. 
априла 2019. године, Одлуке број: 01-
05-446/19 од 09. јула 2019.године, Од-
луке број: 01-04-421/20 од 25. јуна 2020. 
године и Одлуке број: 01-04-101/21 од 
05. фебруара 2021. године. 
 
Број:01-04-356/21        ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋА  
05.05.2021.године            СКУПШТИНЕ 
     Г о р а ж д е             Аида Сирбубало,с.р. 
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На основу амандмана XXX став 
3. и XXXI на Устав Босанско–подрињ-
ског кантона Горажде (“Службене но-
вине Босанско–подрињског кантона Го-
ражде”, број: 5/03, 8/98 и 10/00) и на 
основу члана 10. став 9. Закона о Влади 
Босанско–подрињског кантона  Гораж-
де (“Службене новине Босанско–под-
рињског кантона Горажде”, број:8/15), 
премијер Босанско–подрињског канто-
на Горажде, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о прихватању оставке  министра  
за унутрашње послове у Влади 
Босанско-подрињског кантона 

Горажде 



07. мај/свибањ 2021. 
 
 

Члан 1. 
  
 Овом Одлуком прихватам оста-
вку Нермина Каришика, Министра за 
унутрашње послове у Влади Босанско-
подрињског кантона Горажде, подне-
сену дана 10.02.2021. године. 
 

Члан 2. 
 
 Одлуку објавити у “Службеним 
новинама Босанско–подрињског кант-
она  Горажде”. 
 
Број:02–04–26/21        П Р Е М И Ј Е Р 
11.02.2021.године                 Аида Обућа,с.р. 
     Г о р а ж д е 
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На основу поглавља IV, одјељак 
А, члана 23. Устава Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде (“Службене нов-
ине Босанско-подрињског кантона Го-
ражде“, број: 8/98, 10/00, 5/03 и 8/04) 
и чланова 109, 111. и 197.  Пословника 
Скупштине Босанско-подрињског кан-
тона Горажде (“Службене новине Бос-
анско-подрињског кантона Горажде“, 
број:3/18 и 6/19), Скупштина Босанско 
-подрињског  кантона Горажде, на 16.  
редовној  сједници, одржаној 05. маја  
2021. године, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ 

ПРЕМИЈЕРА БОСАНСКО-
ПОДРИЊСКОГ КАНТОНА 
ГОРАЖДЕ О ИМЕНОВАЊУ 

МИНИСТРА ЗА УНУТРАШЊЕ 
ПОСЛОВЕ У ВЛАДИ БОСАНСКО-

ПОДРИЊСКОГ КАНТОНА 
ГОРАЖДЕ 
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Члан 1. 
 

Скупштина Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде потврђује Одлу-
ку премијера Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде о именовању министра 
за унутрашње послове у Влади Боса-
нско-подрињског кантона Горажде, 
МАНЏО АРМИНА, број: 02-04-57-1/21 
од 04.05.2021. године. 
 

Члан 2. 
 
 Ова Одлука ступа на снагу дан-
ом доношења, а накнадно ће се обја-
вити у „Службеним новинама Босан-
ско-подрињског кантона Горажде“ и 
постаје саставни дио Одлуке о потврђи-
вању Владе Босанско-подрињског кан-
тона Горажде, број: 01-05-237/19 од 26. 
априла 2019. године, Одлуке број: 01-
05-446/19 од 09. јула 2019. године, Од-
луке број: 01-04-421/20 од 25. јуна 2020. 
године и Одлуке број: 01-04-101/21 од 
05. фебруара 2021. године. 
 
Број:01-04-357/21        ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋА  
05.05.2021.године            СКУПШТИНЕ 
     Г о р а ж д е             Аида Сирбубало,с.р. 
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На основу амандмана XXX став 
3. и XXXI на Устав Босанско–подрињ-
ског кантона Горажде (“Службене но-
вине Босанско–подрињског кантона Го-
ражде”, број: 5/03, 8/98 и  10/00) и на 
основу члана 10. ставови 11. и 12. Зако-
на о Влади Босанско–подрињског кан-
тона Горажде (“Службене новине Бос-
анско–подрињског кантона Горажде”, 
број: 8/15), премијер Босанско–подри-
њског кантона Горажде, д о н о с и: 
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О Д Л У К У 
о именовању  Министра за 

унутрашње послове у Влади 
Босанско-подрињског кантона 

Горажде 
 

Члан 1. 
  
 Армин Манџо, дипломирани 
политолог,  именује се за министра за 
унутрашње послове у Влади Босанско-
подрињског кантона Горажде. 
 

Члан 2. 
 

Одлука постаје пуноважна дан-
ом потврђивања од стране Скупштине 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де. 
 

Члан 3. 
 
 Одлуку објавити у “Службеним 
новинама Босанско–подрињског кант-
она Горажде”. 
 
Број:02–04–57-1/21        П Р Е М И Ј Е Р 
04.05.2021.године                 Аида Обућа,с.р. 
     Г о р а ж д е  
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На основу поглавља IV, одјељак 
А, члана 23. Устава Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде (“Службене но-
вине Босанско-подрињског кантона Го-
ражде“, број: 8/98, 10/00, 5/03 и 8/04) 
и чланова 109, 111. и 185. Пословника 
Скупштине Босанско-подрињског кан-
тона Горажде (“Службене новине Бос-
анско-подрињског кантона Горажде“, 
број:3/18 и 6/19), Скупштина Босанско 
-подрињског  кантона Горажде, на 16.  
редовној  сједници, одржаној 05. маја 
2021. године, д о н о с и: 

07. мај/свибањ 2021. 
 

 
О Д Л У К У 

О РАЗРЈЕШЕЊУ ПРЕДСЈЕДНИКА 
УСТАВНЕ И ЗАКОНОДАВНО-

ПРАВНЕ КОМИСИЈЕ  СКУПШТИНЕ 
БОСАНСКО-ПОДРИЊСКОГ 

КАНТОНА ГОРАЖДЕ 
 

Члан 1. 
 
 Разрјешава се МИРСАД ЖУГА 
дужности  предсједника Уставне и за-
конодавно-правне комисије  Скупшти-
не Босанско-подрињског кантона Гор-
ажде. 
 

Члан 2. 
 

Ова Одлука ступа на снагу дан-
ом објављивања у „Службеним нови-
нама Босанско-подрињског кантона Го-
ражде“ и постаје саставни дио Одлуке 
о избору сталних и повремених радн-
их тијела Скупштине Босанско-подри-
њског кантона Горажде, број: 01-05-321 
/19  од 29.05.2019.године, Одлуке број: 
01-05-517/19 од 31.07.2019.године, Од-
луке број:01-05-642/19 од 10.09.2019. го-
дине, Одлуке број:01-05-759/19 од 31. 
10.2019.године, Одлуке број:01-04-327/ 
20 од 28.05.2020. године, Одлуке број: 
01-04-492/20 од 22.07.2020.године и Од-
луке број:01-04-301/21 од 15.04.2021. го-
дине. 
 
Број:01-04-364/21        ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋА  
05.05.2021.године   СКУПШТИНЕ 
     Г о р а ж д е             Аида Сирбубало,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)  



07. мај/свибањ 2021. 
 
 
и чланова 109, 111. и 185. Пословника 
Скупштине Босанско-подрињског кан-
тона Горажде (“Службене новине Бос-
анско-подрињског кантона Горажде“, 
број:3/18 и 6/19), Скупштина Босанско 
-подрињског  кантона Горажде, на 16.  
редовној сједници, одржаној 05. маја  
2021. године, д о н о с и: 
 
 

О  Д  Л У К У 
О РАЗРЈЕШЕЊУ ПРЕДСЈЕДНИКА 

КОМИСИЈЕ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, 
НАУКУ, КУЛТУРУ, КУЛТУРНО-

ИСТОРИЈСКО НАСЛИЈЕЂЕ, СПОРТ 
И ИНФОРМИСАЊЕ СКУПШТИНЕ 

БОСАНСКО-ПОДРИЊСКОГ 
КАНТОНА ГОРАЖДЕ 

 
Члан 1. 

 
 Разрјешава се ДАМИР ЖУГА 
дужности предсједника Комисије за 
образовање, науку, културу, културно-
историјско наслијеђе, спорт и инфор-
мисање Скупштине Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде. 
 

Члан 2. 
 

Ова Одлука ступа на снагу дан-
ом објављивања у „Службеним нови-
нама Босанско-подрињског кантона Го-
ражде“ и постаје саставни дио Одлуке 
о избору сталних и повремених рад-
них тијела Скупштине Босанско-под-
рињског кантона Горажде, број: 01-05-
321/19  од 29. 05.2019. године, Одлуке 
број: 01-05-517/19 од 31.07.2019. године, 
Одлуке број: 01-05-642/19 од 10.09.2019. 
године, Одлуке број: 01-05-759/19 од 
31.10.2019. године, Одлуке број: 01-04-
327/20 од 28.05.2020. године, Одлуке 
број: 01-04-492/20 од 22.07.2020. године  
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и Одлуке број: 01-04-301/21 од 15.04. 
2021. године. 
 
Број:01-04-365/21        ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋА  
05.05.2021.године   СКУПШТИНЕ 
      Г о р а ж д е           Аида Сирбубало,с.р. 
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На основу Ппоглавља IV, одје-
љак А, члана 23. Устава Босанско-под-
рињског кантона Горажде (“Службене 
новине Босанско-подрињског кантона 
Горажде“, број: 8/98, 10/00, 5/03 и 
8/04) и чланова 22, 109. и 111. Посло-
вника Скупштине Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде (“Службене но-
вине Босанско-подрињског кантона Го-
ражде“, број: 3/18 и 6/19), Скупштина  
Босанско-подрињског  кантона Гораж-
де, на 16. редовној  сједници, одржаној 
05. маја 2021. године, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА 

ОДЛУКЕ О ИЗБОРУ СТАЛНИХ И 
ПОВРЕМЕНИХ РАДНИХ ТИЈЕЛА 

СКУПШТИНЕ БОСАНСКО-
ПОДРИЊСКОГ КАНТОНА 

ГОРАЖДЕ 
 

Члан 1. 
 
 У члану 1. е) тачка 1. умјесто 
имена Дамир Жуга уписује се име Ем-
ина Мујагић-Хасановић. 

У члану 1. е) тачка 4. умјесто 
имена Емина Мујагић уписује се име 
Хедија Казагић. 
 

Члан 2. 
 

У члану 1. а) тачка 1. умјесто 
имена Мирсад Жуга уписује се име 
Адис Аговић. 
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Члан 3. 
 
 Ова Одлука ступа на снагу дан-
ом објављивања у „Службеним нови-
нама Босанско-подрињског кантона Го-
ражде“ и постаје саставни дио Одлуке 
о избору сталних и повремених рад-
них тијела Скупштине Босанско-под-
рињског кантона Горажде, број: 01-05-
321/19  од 29. 05.2019. године, Одлуке 
број: 01-05-517/19 од 31.07.2019. године, 
Одлуке број: 01-05-642/19 од 10.09.2019. 
године, Одлуке број: 01-05-759/19 од 
31.10.2019. године, Одлуке број: 01-04-
327/20 од 28.05.2020. године, Одлуке 
број: 01-04-492/20 од 22.07.2020. године 
и Одлуке број: 01-04-301/21 од 15.04. 
2021. године. 
 

Број:01-04-366/21        ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋА 
05.05.2021.године  СКУПШТИНЕ 
     Г о р а ж д е            Аида Сирбубало,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), члана 10. Закона о шумама („Слу-
жбене новине Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде“, број:04/13, 05/13, 13/19, 
14/19 и 15/19) и члана 32. Закона о из-
вршењу Буџета Босанско-подрињског 
кантона Горажде за 2021.годину („Слу-
жбене новине Босанско-подрињског 
кантона Горажде”, број: 2/21), Влада 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де, на 84. редовној сједници, одржаној 
дана 16.04.2021. године, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о давању  сагласности за 

потписивање Уговора о пружању 
услуге израде шумскопривредне 

основе за приватне шуме и шумска  

07. мај/свибањ 2021. 
 
 

земљишта на подручју Босанско-
подрињског кантона Горажде  

(Град Горажде, општине Фоча ФБиХ 
и Пале ФБиХ) 

 
Члан 1. 

 
 Овом се Одлуком даје сагласно- 
ст премијеру Владе Босанско-подрињ- 
ског кантона Горажде да потпише уго- 
вор о пружању услуге израде шумско-
привредне основе за приватне шуме и 
шумска земљишта на подручју Босанс-
ко-подрињског кантона Горажде (Град 
Горажде, општине Фоча Ф БиХ и Пале 
Ф БиХ) у вриједности јавне набавке од 
181.174,50 КМ са ПДВ-ом. 
 

Члан 2. 
 
 Уговор се закључује између Вл-
аде Босанско-подрињског кантона Го-
ражде, као наручиоца, и „Шума План“ 
д.о.о. Бања Лука, као извршиоца, а сре-
дства за ове намјене су обезбијеђена у 
Буџету Кантоналне управе за шумар-
ство на економском коду 821 500 – На-
бавка сталних средстава у облику права. 
 

Члан 3. 
 

Ова Одлука ступа на снагу  дан-
ом  објављивања на службеној огласној 
табли Кантона, а накнадно ће се  обја-
вити у „Службеним новинама  Босанс-
ко–подрињског кантона  Горажде“. 
            
Број:03–22-602/21                 П Р Е М И Ј Е Р 
16.04.2021.године                Аида  Обућа,с.р. 
     Г о р а ж д е  
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На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде („Службене новине Босанско- 
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подрињског кантона Горажде“ број: 
08/15), Влада Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде, на 84. редовној сједни-
ци, одржаној дана 16.04.2021. године,  
д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности за 

закључивање Анекса V Уговора  
о концесији за пројектовање, 

изградњу, кориштење и пријенос 
МХЕ „Вражалице“ на ријеци Прачи 

у Општини Пале-Прача 
 

Члан 1. 
 

Овом се Одлуком даје сагласно-
ст премијеру Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде да закључи Анекс V 
Уговора о концесији за пројектовање, 
изградњу, кориштење и пренос МХЕ 
„Вражалице” на ријеци Прачи у Опш-
тини Пале-Прача са привредним дру-
штвом „Елегија” д.о.о. Сарајево на осн-
овни Уговор број: 03-17-80/12 од дана 
26.01.2012.године у складу са Мишље-
њем Кантоналног правобранилаштва 
Босанско-подрињског кантона Горажде. 
 

Члан 2. 
 

За реализацију Одлуке задужује 
се Министарство за привреду Босанс-
ко-подрињског кантона Горажде. 
 

Члан 3. 
 
 Ова Одлука ступа на снагу дан-
ом објављивања на службеној огласној 
табли Кантона, а накнадно ће да се об-
јави у „Службеним новинама Босанс-
ко-подрињског кантона Горажде”. 
 

Број:03–13-603/21                  П Р Е М И Ј Е Р 
16.04.2021.године                 Аида Обућа,с.р. 
     Г о р а ж д е 
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На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде („Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде“, број: 
8/15) и на осносву Уредбе о начину и 
критеријима за припрему, израду и 
праћење реализације програма јавних 
инвестиција („Службене новине Феде-
рације Босне и Херцеговине“, број: 
106/14), Влада Босанско-подрињског 
кантона Горажде, на 84. редовној сјед-
ници, одржаној дана 16.04.2021.године, 
д о н о с и:  
 
 

О Д Л У К У 
о утврђивању Листе пројекта  

који ће се кандидовати  
у Програм јавних инвестиција  

ФБиХ за перод 2022-2024. 
 

Члан 1. 
  

Овом се Одлуком утврђује ли-
ста пројекта које Влада Босанско-под-
рињског кантона Горажде  кандидиду-
је у Програм јавних инвестиција ФБиХ 
2022-2024, како слиједи: 
 
1. „Ревитализација планиране посло-

вне зоне „ХАЛДИШТЕ“ и заштита 
ријеке Дрине од индустријског от-
пада, процијењена вриједност про-
јекта је 1.350.000 КМ; 

 
2. „Изградња Регионалне санитарне 

депоније Трешњица у Горажду“, 
процијењена вриједност пројекта је 
15.000.000 КМ. 

 
Члан 2. 

 
Задужује се Министарство за 

привреду Босанско-подрињског кан- 
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тона Горажде да пројекте са прилогом 
из члана 1. ове Одлуке упути према 
ресорном Федералном министарству 
околине и туризма и Федералном ми-
нистарству финансија. 
 

Члан 3. 
 
 Ова Одлука ступа на снагу дан-
ом објављивања на службеној огласној 
табли Кантона, а накнадно ће да се об-
јави  у „Службеним новинама Босанс-
ко-подрињског кантона Горажде“. 
 
Број:03–11-606/21                  П Р Е М И Ј Е Р 
16.04.2021.године                 Аида Обућа,с.р. 
     Г о р а ж д е 
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На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде („Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде”, број: 
8/15) и Програма утрошка средстава 
Министарства за образовање, младе, 
науку, културу и спорт са економског 

кода614 300 (ЈАН 003) – Текући транс-
фер за спорт за 2021. годину, Влада Бо-
санско-подрињског кантона Горажде, 
на 84. редовној сједници, одржаној  да-
на 16.04.2021. године, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о одобравању аконтативне  

исплате новчаних средстава 
 

Члан 1. 
 
 Одобрава се аконтативна исп-
лата новчаних средства у износу од  
15.200,00 КМ, прије доношења Конач-
ног плана расподјеле средстава за фи-
нансирање спорта из јавних средстава 
којим се подстиче обављање спортских 
дјелатности на нивоу Босанско-подри-
њског кантона Горажде за 2021. годину 
РЕДОВНИ ПРОГРАМИ - квалитетни 
спорт (припрема и такмичење), канто-
нални савези, спорт лица са инвалиди-
тетом од стране Владе Босанско-под-
рињског кантона Горажде, и то: 

 
Спортски савез 

Босанско-подрињског 
кантона Горажде 

   Редовни програм: 
- 200,00 КМ као I (први) и II (други) дио од укупно XII 

(дванаест) дјелова новчаних средстава на име техни-
чког функционисања Спортског савеза Босанско–под-
рињског кантона Горажде   

- 15.000,00 КМ као I (први) и II (други) дио од укупно 
XII (дванаест) дјелова новчаних средстава на име ко-
риштења спортских објеката за клубове и савезе - 
припреме и такмичење  

Новчана средства уплатити на жирорачун Спортског савеза Босанско–подрињског 
кантона Горажде број: 1990540006336521 отвореном код Шпаркасе банке  
 

Члан 2. 
 
 Задужује се Министарство за образовање, младе, науку, културу и спорт да 
приликом израде Плана из члана 1. ове Одлуке уврсти аконтативну исплату нов-
чаних средства утврђену овом Одлуком. 
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Члан 2. 
 
 Задужује се Министарство за 
образовање, младе, науку, културу и 
спорт да приликом израде Плана из 
члана 1. ове Одлуке уврсти аконтати-
вну исплату новчаних средства утврђе-
ну овом Одлуком. 

 
Члан 3. 

 
 За реализацију ове Одлуке зад-
ужује се Министарство за финансије, а 
средства дозначити из Буџета Мини-
старства за образовање, младе, науку, 
културу и спорт са економског кода 
614 300 (ЈАН 003) –Текући трансфер за 
спорт за 2021. годину    

 
Члан 4. 

 
 Корисник средстава дужан је 
Министарству за образовање, младе, 
науку, културу и спорт у року од  10 
(десет) дана од дана реализације сред-
става у висини три редовне транше 
предати извјештај о утрошку буџетск-
их средстава за редовне програме но-
сиоца спортских дјелатности на нивоу 
Босанско-подрињског  кантона Гораж-
де, за I (први) квартал 2021 године. 

Извјештај се предаје на обрасцу 
РП-2, који је саставни дио Критерија за 
финансирање спорта из јавних средста-
ва којима се подстиче обављање спорт-
ских дјелатности на нивоу Босанско-
подрињског кантона Горажде („Служ-
бене новине Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде“, број: 16/11, 3/12, 2/13 
и 2/14). 
      

Члан 5. 
 
 Одлука ступа на снагу даном 
објављивања на службеној огласној та- 
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бли Кантона, а накнадно ће да се обја-
ви у „Службеним новинама Босанско-
подрињског кантона Горажде ”. 
                  
Број:03–11-609/21                  П Р Е М И Ј Е Р 
16.04.2021.године                 Аида Обућа,с.р. 
     Г о р а ж д е  
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На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде („Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде”, број: 
8/15) и Програма утрошка средстава 
Министарства за образовање, младе, 
науку, културу и спорт са економског 
кода 614 300 (ЈАН 003) – Текући транс-
фер за спорт за 2021.годину, Влада Бо-
санско-подрињског кантона Горажде, 
на 84. редовној сједници, одржаној да-
на 16.04.2021. године, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о одобравању аконтативне  

исплате новчаних средстава 
 

Члан 1. 
 

 Одобрава се аконтативна исп-
лата новчаних средства у износу од  
45.000,00 КМ, прије доношења Конач-
ног плана расподјеле средстава за фи-
нансирање спорта из јавних средстава 
којим се подстиче обављање  спортск-
их дјелатности на нивоу Босанско-по-
дрињског кантона Горажде за 2021. го-
дину РЕДОВНИ ПРОГРАМИ – квали-
тетни спорт (припрема и такмичење), 
кантонални савези, спорт лица са ин-
валидитетом од стране Владе Босанс-
ко-подрињског кантона Горажде, и то: 
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Фудбалски клуб „Горажде“ 1346201001145933 АСА банка 10.000,00 КМ 
Кошаркашки клуб „Раднички“ 
Горажде 1990540051673254 Шпаркасе банка 2.500,00 КМ 

Ногометном клуб „Азот“ Витковићи 1346201001502020 АСА банка 5.000,00 КМ 
Мушки рукометни клуб „Горажде“ 
Горажде 1610300002260096 Раифаизен банка 4.000,00 КМ 

Спортски фудбалски клуб „Либеро“ 1415255320008553 ББИ банка 3.000,00 КМ 
Одбојкашки клуб „Горажде“ 
Горажде 1990540008546283 Шпаркасе банка 2.000,00 КМ 

Женски рукометни клуб „Горажде“ 
Горажде 1325002012476753 НЛБ банка 10.000,00 КМ 

Карате клуб „Холидеј“ Горажде 1011400000153519 Привредна банка 1.500,00 КМ 
Карате клуб „Специјал“ Горажде 1862610310169470 Зират банка 1.500,00 КМ 
Карате клуб „Горажде“ Горажде 1610300002700088 Раифаизен банка 1.500,00 КМ 
Атлетски клуб „Горажде“ Горажде 1020070000036346 Унион банка 1.500,00 КМ 
Рукометни клуб „Раднички“ 1346201001062804 АСА банка 2.500,00 КМ 

 
Члан 2. 

 
 Задужује се Министарство за 
образовање, младе, науку, културу и 
спорт да приликом израде Коначног  
плана расподјеле средстава за редовне 
програме за 2021. годину и Ууговора о 
додјели финансијских средстава за Ре-
довне програме за 2021.годину спорт-
ским клубовима из члана 1. ове Одлу-
ке уврсти и аконтативну исплату нов-
чаних средства утврђену овом Одлу-
ком. 
 

Члан 3. 
 

 Уколико неки спортски клуб из 
члана из члана 1. ове Одлуке не испу-
ни услов за додјелу средстава за редо-
вне програме у 2021. години, добијена 
средства по овој Одлуци дужан је у ис-
том износу вратити  Министарству за 
образовање, младе, науку, културу и 
спорт, а одлуку о томе ће донијети Вл-
ада Босанско-подрињског кантона Го-
ражде након подношења извјештаја од 
стране Министарства за образовање,  

младе, науку, културу и спорт. 
 

Члан 4. 
 

 За реализацију ове Одлуке зад-
ужује се Министарство за финансије, а 
средства дозначити из Буџета Мини-
старства за образовање, младе, науку, 
културу и спорт са економског кода 
614 300 (ЈАН 003) – Текући трансфер за 
спорт за 2021. годину.  
 

Члан 5. 
 

 Корисници средстава дужни су 
Министарству за образовање, младе, 
науку, културу и спорт у року од 10  
(десет) дана од дана реализације сре-
дстава предати извјештај о утрошку 
буџетских средстава за редовне прог-
раме носиоца спортских дјелатности 
на нивоу Босанско-подрињског канто-
на Горажде. 

Извјештај се предаје на обрасцу 
РП-2, који је саставни дио Одлуке о 
утврђивању Критерија за финансира-
ње спорта из јавних средстава којима  
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се подстиче обављање спортских дјела-
тности на нивоу Босанско–подрињск-
ог кантона Горажде („Службене нови-
не Босанско-подрињског кантона Гор-
ажде“, број: 16/11, 3/12, 2/13 и 2/14). 
      

Члан 6. 
 
 Одлука ступа на снагу даном 
објављивања на службеној огласној та-
бли Кантона, а накнадно ће се објави-
ти у „Службеним новинама Босанско-
подрињског кантона Горажде Гораж-
де”. 
                           
Број:03-11-601/21                  П Р Е М И Ј Е Р 
16.04.2021.године                 Аида Обућа,с.р. 
     Г о р а ж д е 
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На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде („Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде” број: 
8/15), а у складу са Законом о изврше-
њу Буџета Босанско-подрињског кан-
тона Горажде за 2021. годину („Служ-
бене новине Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде” број:2/21), Влада Боса-
нско-подрињског кантона Горажде, на 
84. редовној сједници, одржаној дана 
16.04.2021. године, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о одобравању текућих  трансфера 

општинама у саставу Босанско-
подрињског кантона Горажде 

 
Члан 1. 

  
 Овом се Одлуком одобравају те-
кући трансфери општинама у саставу 
Босанско-подрињског кантона Гораж- 
де за мјесеце ЈАНУАР и ФЕБРУАР 
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2021. године из Буџета Министарства 
за финансије са економског кода 614 
100 - Текући трансфери другим ниво-
има власти - Општине/Град БПК-а ка-
ко слиједи: 
 

1. Град Горажде 40.000,00 КМ, на рач-
ун број: 1028400000002222 отворен 
код  Унион банке д.д. експозитура 
Горажде 
Врста прихода:732114, шифра:033, 
буџетска организација: 0000000 

 
2. Општина Фоча у Федерацији БиХ 

40.000,00 КМ, на рачун број: 101-
140-00005957-42 отворен код Прив-
редне банке д.д. Сарајево, филија-
ла Горажде. 
Врста  прихода:732114,  шифра:134, 
буџетска организација: 0000000 

 
3. Општина Пале у Федерацији БиХ 

40.000,00 КМ на рачун број: 102-007-
0000018886 отворен код Унион бан-
ке Сарајево, филијала Горажде. 
Врста  прихода:732114,  шифра:136, 
буџетска организација: 0000000 

 
Члан 2. 

 
За реализацију ове Одлуке заду-

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

Члан 3. 
 

Корисници средстава из члана 
1. ове Одлуке дужни су прије одобра-
вања средстава за наредни мјесец под-
нијети извјештај о утрошку средстава 
одобрених овом Одлуком. 
 

Члан 4. 
 

Одлука ступа на снагу даном 
објављивања на службеној огласној та- 
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бли Босанско-подрињског кантона Го-
ражде, а накнадно ће да се објави  у 
„Службеним новинама Босанско-под-
рињског кантона Горажде”.       
 

Број:03-11-610/21                  П Р Е М И Ј Е Р 
16.04.2021.године                 Аида Обућа,с.р. 
     Г о р а ж д е   
      

357  
 

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 84. редовној сједни-
ци, одржаној дана 16.04.2021. године,                               
д о н о с и:   
 
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности Министру  

за урбанизам, просторно уређење  
и заштиту околине Босанско-
подрињског кантона Горажде  

за потписивање уговора о додјели 
финансијских средстава са Фондом 

за заштиту околине Федерације БиХ 
 

Члан  1. 
 

Овом се Одлуком даје сагласн-
ост Министру за урбанизам, простор-
но уређење и заштиту околине Босанс-
ко-подрињског кантона Горажде за по-
тписивање уговора о додјели финан-
сијских средстава за суфинансирање 
пројекта „Уградња термоизолације                                  
стропне конструкције у Министарству 
за финансије Босанско-подрињског ка-
нтона  Горажде“ са Фондом за заштиту 
околине Федерације БиХ. 
 

Члан  2. 
 
 Средства из члана 1. ове Одлуке  
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одобравају се од стране Фонда за заш-
титу околине Федерације БиХ у изно-
су од 11.083,00 КМ. 
 

Члан 3. 
 
 Ова Одлука ступа на снагу дан-
ом доношења и биће објављена на слу-
жбеној огласној табли Кантона, а нак-
надно ће да се објави у „Службеним 
новинама Босанско-подрињског кант-
она Горажде“. 
 
Број:03-11-611/21                   П Р Е М И Ј Е Р 
16.04.2021.године                 Аида Обућа,с.р. 
     Г о р а ж д е 
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На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде („Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде“, број: 
8/15), Влада Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде, на 84. редовној сједни-
ци, одржаној дана 16.04.2021. године,  
д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности на План 
утрошка намјенских средстава 
Министарства за урбанизам, 

просторно уређење и заштиту 
околине Босанско-подрињског 
кантона Горажде са подрачуна 
Кантоналног стамбеног фонда 
Босанско-подрињског кантона 

Горажде 
 

Члан 1. 
 

 Овом се Одлуком даје сагласно-
ст на План утрошка намјенских сред-
става Министарства за урбанизам, про-
сторно уређење и заштиту околине  
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Босанско-подрињског кантона Гораж-
де са подрачуна Кантоналног стамбе-
ног фонда Босанско-подрињског кан-
тона Горажде. 
 

Члан 2. 
 
 Ова Одлука ступа на снагу дан-
ом објављивања на службеној огласној 
табли Кантона, а накнадно ће да се об-
јави у  „Службеним новинама Босанс-
ко-подрињског кантона Горажде”. 
 
Број:03–11-619/21                  П Р Е М И Ј Е Р 
16.04.2021.године                 Аида Обућа,с.р. 
     Г о р а ж д е 
  

359 
 

 На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско–подрињског кантона 
Горажде („Службене новине Босанско 
–подрињског кантона Горажде“, број: 
8/15) те члана 47. Закона о извршењу 
Буџета Босанско–подрињског кантона 
Горажде за 2021.годину („Службене 
новине Босанско–подрињског кантона 
Горажде“, број: 2/21), Влада Босанско–
подрињског кантона Горажде, на 84.  
редовној сједници, одржаној дана 
16.04.2021. године, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности на Програм 
утрошка средстава Министарства  
за социјалну политику, здравство, 

расељена лица и избјеглице са 
економског кода 615100  – Капитални 
трансфери за здравство  (од значаја 

за Кантон) за 2021.годину 
 

Члан 1. 
 
 Овом Одлуком Влада Босанско–
подрињског кантона Горажде даје саг- 
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ласност на Програм утрошка средста-
ва у износу 400.000,00 КМ из Буџета 
Министарства за социјалну политику, 
здравство, расељена лица и избјеглице 
за 2021.годину, са економског кода 615 
100 – Капитални трансфери за здра-
вство (од значаја за Кантон).  
 

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

Члан 3. 
 
 За реализацију ове Одлуке заду-
жују се Министарство за социјалну по-
литику, здравство, расељена лица и из-
бјеглице и Министарство за финансије 
Босанско–подрињског кантона Гора-
жде. 
 

Члан 4. 
 
 Одлука ступа на снагу даном 
објављивања на огласној табли Канто-
на, а накнадно ће да се објави у „Служ-
беним новинама Босанско–подрињск-
ог кантона Горажде“. 
 
Број:03–11-613/21                  П Р Е М И Ј Е Р 
16.04.2021.године                 Аида Обућа,с.р. 
     Г о р а ж д е  

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

359а) 
 

На основу члана 47. Закона о 
извршењу Буџета Босанско–подрињ-
ског кантона Горажде за 2021. годину 
(„Службене новине Босанско–подрињ-
ског кантона Горажде”, број: 2/21), а у 
складу са одредбама Закона о здравст-
веној заштити („Службене новине Фе-
дерације Босне и Херцеговине“, број: 
46/10 и 75/13), Министарство за соци- 
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јалну политику, здравство, расељена 
лица и избјеглице Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде, у т в р ђ у ј е: 
 
 

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

расељена лица и избјеглице,  
са економског кода 615100 

 – Капитални трансфери за здравство 
(од значаја за Кантон) 

 
 
1. НАЗИВ ПРОГРАМА 
 

Назив програма је: „Програм 
утрошка средстава Министарства за 
социјалну политику, здравство, расе-
љена лица и избјеглице, са економског 
кода 615100 – Капитални трансфери за 
здравство (од значаја за Кантон)“. 
 
 
ПОДАЦИ О ПРОГРАМУ 
 
 
Период реализације Програма:  
               01.01. – 31.12.2021.године 
 
Буџетска позиција:  Капитални  
                             трансфери за здравство 
 
Економски код:           615 100 
 
Буџетски раздјел:       19 
 
Укупна вриједност Програма:  
                       400.000,00 КМ 
 
Одговорно лице:    Ениз Халиловић 
 
Позиција одговорног лица:Министар 
 
Контакт лице за Програм:   
    Ален Пашовић, државни службеник 

07. мај/свибањ 2021. 
 
 
Контакт телефон:                  038 243 085  
                                                       локал 245 
 
Контакт е-маил:    
              alen.pasovic@bpkg.gov.ba 
 
 
 Сагласност на овај Програм, у 
складу са чланом 47. Закона о изврше-
њу Буџета Босанско-подрињског кант-
она Горажде за 2021.годину („Службе-
не новине Босанско-подрињског кан-
тона Горажде”, број: 2/21), дала је Вла-
да Босанско-подрињског кантона Гор-
ажде, Одлуком број: 03-11-613/21 од 
16.04.2021.године. 
 
 
2. СВРХА И ОПИС ПРОГРАМА 
 
2.1. Сврха Програма 
 
 Сврха Програма утрошка сред-
става Министарства за социјалну пол-
итику, здравство, расељена лица и изб-
јеглице са економског кода 615100 Ка-
питални трансфери за здравство (од 
значаја за Кантон) је подршка здрав-
ственом сектору кроз унапређење рада 
болничке здравствене заштите, квали-
тетније пружање услуга, проширива-
ње обима и врсте здравствених услуга 
базираних на савременим медицин-
ским достигнућима и новим здравст-
веним технологијама, односно осигу-
рање финансијске подршке за импле-
ментацију приоритетних циљева и пр-
ограмских задатака Министарства, ко-
ји се односе на развој и јачање здравст-
веног сектора базираног на потребама 
становништва  Босанско-подрињског 
кантона Горажде. 
 
 Такође, сврха Програма је да се, 
сходно одредбама чланова 47. и 51.  

mailto:alen.pasovic@bpkg.gov.ba
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Закона о извршењу Буџета Босанско-
подрињског кантона Горажде за 2021. 
годину („Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде“, број: 
2/21), осигура плански и транспарен-
тан утрошак средстава одобрених на 
економском коду 615100 – Капитални 
трансфери за здравство (од значаја за 
Кантон) у складу са важећим закон-
ским прописима. 
 
2.2. Опис Програма 
 
 Програм утрошка средстава са 
економског кода 615 100 Капитални 
трансфери за здравство (од значаја за 
Кантон), дефинише све кључне елеме-
нте имплементације планираних буџ-
етских средстава усвојеним Програ-
мом рада Владе Босанско-подрињског 
кантона Горажде за 2021.годину, као 
што је: износ средстава, општи и посе-
бни циљеви Програма, корисници ср-
едстава, критерији за расподјелу сред-
става, процјена резултата имплемента-
ције Програма као и процјена непред-
виђених расхода и ризика. 
 
 
3. ОПШТИ И ПОСЕБНИ ЦИЉЕВИ 

ПРОГРАМА 
 
3.1. Општи/основни циљ Програма 
 

Општи циљ Програма утрошка 
средстава са економског кода 615100 – 
Капитални трансфери за здравство (од 
значаја за Кантон) јесте да се, кроз фи-
нансирање и суфинансирање капита-
лних пројеката значајних за Босанско–
подрињски кантон Горажде, обезбије-
де услови за ефикасније и квалитетн-
ије пружање здравствених услуга, прв-
енствено болничких, за потребе стано- 
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вништва са подручја Босанско-подри-
њског кантона Горажде, па и шире.  
 

Један од општих/основних ци-
љева Програма утрошка средстава је 
подршка развоју и јачању здравствен-
ог сектора кроз проширивање обима и 
врсте здравствених услуга базираних 
на савременим медицинским дости-
гнућима и новим здравственим техно-
логијама, у виду наставка реализације 
започетих активности у вези с изгра-
дњом дијализног центра, а у сврху по-
бољшања доступности квалитетним и 
сигурним здравственим услугама дија-
лизних пацијената са подручја Босан-
ско-подрињског кантона Горажде и 
шире, који примају третман хемодија-
лизе. 
 

Такође, један од општих/основ-
них циљева Програма је и набавка не-
опходне медицинске опреме за потре-
бе ЈЗУ Кантоналнеа болница Горажде, 
чија је набавка свакако од интереса 
али и законска обавеза за кантон, као 
оснивача установе. 
 
 
3.2. Посебни/специфични циљеви  
       Програма 
 
 Посебни циљеви овог Програ-
ма дефинисани су Програмом рада 
Владе и Министарства за социјалну 
политику, здравство, расељена лица и 
избјеглице Босанско–подрињског кан-
тона Горажде за 2021.годину, и то: 
 

- Увођење нових медицинских 
дисциплина кроз финансирање 
/суфинансирање изградње/ад-
аптације објекта као и провође-
ње свих осталих активности у  
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погледу простора, набавке нео-
пходне медицинске-немедици-
нске опреме и обуке неопход-
ног кадра за успостављање Ди-
јализног центра на подручју Бо-
санско–подрињског кантона Го-
ражде, а у сврху побољшања 
доступности квалитетним и си-
гурним здравственим услугама 
дијализних пацијената. 

 
- Унапређење рада болничке зд-

равствене заштите кроз финан-
сирање и суфинансирање наба-
вке медицинске и дијагности-
чке опреме неопходне за рад и 
нормално функционисање ЈЗУ 
Кантонална болница Горажде, 
чијом ће се набавком унаприје-
дити здравствена услуга и  пон-
уда, а у исто вријеме вршити и 
уштеда, те омогућити успостава 
и нормално функционисање 
Дијализног центра. 

 
- Јачање здравственог сектора у 

Босанско–подрињском кантону 
Горажде кроз унапређењае и 
развој здравствене заштите за 
становништво Босанско–подри-
њског кантона Горажде па и 
шире, као и проширивање оби-
ма и врсте здравствених услуга 
базираних на савременим ме-
дицинским достигнућима и но-
вим здравственим технологија-
ма, у складу са расположивим 
финансијским могућностима. 

 
 
4. ПОТРЕБНА СРЕДСТВА  

ЗА ПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА 
 
 Потребна средства за провође- 
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ње Програма утрошка средстава Ми-
нистарства за социјалну политику, 
здравство, расељена лица и избјеглице 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де за имплементацију циљева из овог 
Програма планирана су Буџетом Бо-
санско-подрињског кантона Горажде 
за 2021.годину на економском коду 615 
100 – Капитални трансфери за здра-
вство (од значаја за Кантон) у износу 
од 400.000,00 КМ.  
 

С обзиром на претходно запо-
чете активности у вези са суфинанси-
рањем Пројекта „Успостава Дијализн-
ог центра у Горажду“ при ЈЗУ Канто-
нална болница Горажде, те узимајући 
у обзир чињеницу да је сам Пројекат 
наведен као један од капиталних про-
јеката за Босанско–подрињски кантон 
Горажде, наведена средства у износи 
од 400.000,00 КМ користиће се искљу-
чиво намјенски за пројектне активнос-
ти везане за наставак реализације за-
почетих активности кроз увођење но-
вих медицинских дисциплина путем 
финансирања – суфинансирања из-
градње Дијализног центра, а у сврху 
побољшања доступности квалитетним 
и сигурним здравственим услугама 
дијализних пацијената. 
 

Уз претпоставку да планирана 
средства Буџетом Босанско-подрињск-
ог кантона Горажде за 2021.годину, на 
економском коду 615 100 – Капитални 
трансфери за здравство (од значаја за 
Кантон), нису достатна за имплемен-
тацију планираних циљева и задатака 
из усвојеног Програма рада Министа-
рства и Владе Босанско–подрињског 
кантона Горажде за 2021.годину, оста-
ли дио евентуално недостатних сред-
става настојаће се обезбиједити кроз  
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ребаланс Буџета и путем донаторских 
средстава. 
 
 
5. КРИТЕРИЈИ ЗА РАСПОДЈЕЛУ 

СРЕДСТАВА 
 
5.1.  Општи и посебни услови 
 
 Општи услов је да се, финанси-
рањем или суфинансирањем захтјева 
здравствене установе, остварује општи 
циљ Министарства за социјалну поли-
тику, здравство, расељена лица и из-
бјеглице Босанско–подрињског канто-
на Горажде из овог Програма утрошка. 
 

С обзиром на то да наведена ср-
едства нису достатна за имплемента-
цију свих планираних циљева и зада-
така из усвојеног Програма рада Ми-
нистарства и Владе Босанско–подрињ-
ског  кантона Горажде за 2021.годину, 
расподјела средстава у износу од 
400.000,00 КМ користиће се намјенски, 
искључиво за наставак реализације 
започетих активности у вези с успо-
ставом Дијализног центра, у складу са 
потписаним Уговором о суфинанси-
рању Пројекта „Успостава Дијализног 
центра у Горажду“ при ЈЗУ Кантонал-
на болница Горажде, број: 03-11-1252-
1/20 од 13.07.2020.године. 
   

Расподјела средстава вршиће се 
у складу са одредбама Закона о здрав-
ственој заштити („Службене новине 
Федерације Босне и Херцеговине“, бр-
ој: 46/10 и 75/13) и Закона о извршењу 
Буџета Босанско–подрињског кантона 
Горажде за 2021.годину („Службене 
новине Босанско–подрињског кантона 
Горажде“, број: 2/21), на основу одлу-
ка Владе Босанско–подрињског канто- 
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на Горажде. Захтјеве корисника запри-
мљене по јавном позиву, за које Мин-
истарство за социјалну политику, здр-
авство, расељена лица и избјеглице Бо-
санско–подрињског кантона Горажде 
процијени да су усклађени са општим 
и посебним циљевима Програма и пл-
анираним средствима, разматраће Вл-
ада Босанско–подрињског кантона Го-
ражде на приједлог министра за соци-
јалну политику, здравство, расељена 
лица и избјеглице Босанско–подрињ-
ског кантона Горажде. Коначну одлу-
ку о додјели, висини те одобравању 
финансијских средстава доноси Влада 
Босанско–подрињског кантона Гораж-
де, а у складу са расположивим фина-
нсијским могућностима. 
 
 
6. КОРИСНИЦИ СРЕДСТАВА 
 
 Укупна Програмом планирана 
средства Министарство ће распоређи-
вати за пројекте и захтјеве усклађене са 
општим и посебним циљевима Прог-
рама утрошка средстава те критерији-
ма за расподјелу средстава корисни-
цима како слиједи: 
 

- ЈЗУ Кантонална болница Гора-
жде.  

 
 
7. ПОТРЕБАН БРОЈ РАДНИКА  

ЗА ПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА  
И МОНИТОРИНГ 

 
 За провођење Програма утрош-
ка средстава надлежни су запосленици 
Министарства за социјалну политику, 
здравство, расељена лица и избјеглице 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де и Програм не захтијева ангажовање  
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додатних радника на његовом прово-
ђењу. 
 
 Надзор (мониторинг) над упо-
требом буџетских средстава са економ-
ског кода 615 100 Капитални трансфе-
ри за здравство (од значаја за Кантон), 
од стране корисника обавља Минис-
тарство за финансије те Министарство 
за социјалну политику, здравство, рас-
ељена лица и избјеглице Босанско-по-
дрињског кантона Горажде у складу са 
Законом о извршењу Буџета Босанско-
подрињског кантона Горажде за 2021. 
годину („Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде”, број: 
2/21). 
 
 
8. ПРОЦЈЕНА РЕЗУЛТАТА 
 
 Имплементација Програма утр-
ошка средстава Министарства за соци-
јалну политику, здравство, расељена 
лица и избјеглице Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде има за циљ пла-
нски и транспарентно, путем финан-
сирања и суфинансирања пројеката и 
захтјева корисника, обезбиједити нео-
пходну подршку развоју и јачању бо-
лничке здравствене заштите за стано-
вништво Босанско-подрињског канто-
на Горажде. Претходно наведено ост-
варити у смислу: изградње и успоставе 
Дијализног центра на подручју Боса-
нско-подрињског кантона Горажде и 
набавке неопходне медицинске опре-
ме за потребе истог. 
 
 Процјену резултата имплемен-
тације овог Програма, Министарство 
за социјалну политику, здравство, рас-
ељена лица и избјеглице Босанско-по-
дрињског кантона Горажде вршиће на 
бази извјештаја корисника о намјенск- 
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ом утрошку одобрених средстава.  
 

У циљу осигурања процјене ре-
зултата Програма, одабрани корисни-
ци су дужни:  
 

- Прије одобравања средстава, 
обавеза корисника је да Мини-
старству за социјалну полити-
ку, здравство, расељена лица и 
избјеглице Босанско-подрињск-
ог кантона Горажде достави за-
хтјев за додјелу средстава у ск-
ладу са одредбама овог Програ-
ма, у којем ће образложити пла-
нирану намјену кориштења ср-
едстава, износ тражених средст-
ава, разлог због којег корисник, 
путем захтјева, тражи одобрава-
ње буџетских средстава, плани-
рани период утрошка и начин 
утрошка средстава и планиране 
резултате које јавна установа 
планира остварити траженим 
средствима. 

 
- Након утрошка одобрених сре-

дстава, корисник је дужан Ми-
нистарству за социјалну поли-
тику, здравство, расељена лица 
и избјеглице Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде достави-
ти документован извјештај о 
проведеним активностима и на-
мјенском утрошку средстава. 

 
 
9. ПРОЦЈЕНА НЕПРЕДВИЂЕНИХ 

РАСХОДА И РИЗИКА 
 
 Непредвиђени расходи и ризи-
ци који могу настати у току имплеме-
нтације Програма везани су за стање и 
реформске процесе у здравственом се-
ктору као и непредвиђени раст цијена  
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медицинске опреме и грађевинских 
услуга. Такође, један од непредвиђен-
их ризика је и недовољно пуњење Бу-
џета Босанско-подрињског кантона Го-
ражде, због недовољног прилива сред-
става у Буџет Босанско-подрињског 
кантона Горажде. 
 
Број:08-11-1427-2/21  М И Н И С Т А Р 
20.04.2021.године        Ениз Халиловић,с.р. 
     Г о р а ж д е  
 

360       
                 

На основу члана 42. Закона о 
извршењу Буџета Босанско-подрињск-
ог кантона Горажде („Службене нови-
не Босанско-подрињског кантона Гор-
ажде“, број: 2/21) и члана 23.  Закона о 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде („Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде“, број: 
8/15), Влада Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде, на 84. редовној сједни-
ци, одржаној дана 16.04.2021. године,  
д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности на Програм 

утрошка средстава Владе Босанско-
подриског кантона Горажде са 

економског кода 614300 – БАН 002 – 
Текући трансфери непрофитним 

организацијама – вјерским 
заједницама 

 
Члан 1. 

 
 Даје се сагласност на Програм 
утрошка средстава из Буџета Владе 
Босанско–подрињског кантона Гораж-
де за 2020. годину, са економског кода 
614300 – БАН 002 – Текући трансфери 
непрофитним организацијама – вјер- 
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ским заједницама, у износуод  
10.000,00 КМ. 
 

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

Члан 3. 
 
 За реализацију ове Одлуке зад-
ужује се Влада Босанско–подрињског 
кантона Горажде. 
 

Члан 4. 
 
 Одлука ступа на снагу даном 
објављивања на службеној огласној та-
бли Кантона, а накнадноће да се обја-
ви  у „Службеним новинама Босанско-
подрињског кантона Горажде“. 
 
Број:03–11-617/21                  П Р Е М И Ј Е Р 
16.04.2021.године                 Аида Обућа,с.р. 
    Г о р а ж д е 

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

360а) 
 

         На основу члана 42. Закона о 
извршењу Буџета Босанско-подрињск-
ог кантона Горажде за 2021. годину 
(„Службене новине Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде”, број: 2/21), Вл-
ада Босанско-подрињског кантона Го-
ражде, утврђује: 
 
 

П Р О Г Р А М 
утрошка средстава Владе Босанско-

подрињског кантона Горажде 
са економског кода 614300 – БАН 002 –

Текући трансфери непрофитним 
организацијама – 

вјерским заједницама 
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1. НАЗИВ ПРОГРАМА 
 

Назив Програма је Програм 
утрошка средстава Владе Босанско–по-
дрињског кантона Горажде са економ-
ског кода 614 300 – БАН 002 –Текући 
трансфери непрофитним организаци-
јама - вјерским заједницама 
 
 
ПОДАЦИ О ПРОГРАМУ 
 
Период реализације Програма: 
          01.01.2021-31.12.2021.године 
 
Буџетска позиција:     Влада Босанско-
подрињског кантона Горажде 
 
Економски код:          614 300 
 
Укупна вриједност Програма: 
                                     10.000,00 КМ 
 
Одговорно лице:      Емир Сијерчић 
 
Позиција одговорног лица: 
Секретар Владе Босанско-подрињског 
кантона Горажде 
 
Контакт лице за Програм:  
                                Емир Сијерчић  
 
Контакт-телефон:             038/221-212 
 
Контакт е-маил:    eka@bpkg.gov.ba 
 
 
 
САГЛАСНОСТ НА ПРОГРАМ 
 

Сагласност на овај Програм, у 
складу са чланом 42. Закона о изврше-
њу Буџета Босанско-подрињског кан-
тона Горажде за 2021. годину („Служ- 
бене новине Босанско-подрињског ка- 
нтона Горажде”, број: 2/21), дала је Вл- 
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ада Босанско-подрињског кантона Го-
ражде Одлуком број: 03-11-617/21. од 
16.04.2021. године.  
 
 
2. СВРХА И ОПИС ПРОГРАМА 
 
2.1. Сврха Програма 
  

Овим се Програмом утврђују 
критерији за расподјелу средстава, на-
чин подношења захтјева, начин дозна-
чавања средстава и надзор над утро-
шком средстава из Буџета Владе Боса-
нско-подрињског кантона Горажде, ек-
ономски код 614 300 – БАН 002 – Теку-
ћи трансфери непрофитним   органи-
зацијама - вјерским заједницама. 

Сврха овог Програма је да на 
транспарентан начин буџетским сред-
ствима помогне реализацију пројеката, 
као и рад вјерских заједница на подру-
чју Босанско-подрињског кантона Го-
ражде. 
 
2.2. Опис Програма 
 

Програмом је предвиђено да се 
финансијским средствима из Буџета 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де помогне реализација пројеката, као 
и рад вјерских организација на подру-
чју Босанско-подрињског кантона Гор-
ажде и општина у југоисточној Босни. 

Влада Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде, цијенећи укупан знач-
ај, као и допринос вјерских заједница 
на подручју Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде, издвојила је у Буџету 
Босанско-подринсјког кантона Гораж-
де за 2021. годину средства у износу од 
10.000,00 КМ за помоћ у раду истих. 

С обзиром на то да су пројекти, 
као и помоћ у раду вјерских заједница,  

mailto:eka@bpkg.gov.ba
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континуиран процес у току цијеле бу-
џетске године, те да се пројекти не мо-
гу унапријед планирати, Влада Босан-
ско-подрињског  кантона Горажде је 
предвидјела да се пројекти могу реа-
лизовати у току цијеле буџетске годи-
не, подносећи образложен захтјев Вла-
ди за одобравање средстава, Влада Бос-
анско-подрињског кантона Горажде ће, 
разматрајући оправданост поднесених 
захтјева својом одлуком одобравати 
средства за реализацију истих. 

У циљу реализације Програма, 
а у складу са чланом 51. Закона о изв-
ршењу Буџета Босанско-подрињског 
кантона Горажде, Влада ће упутити ја-
вни позив за апликацију на ова сред-
ства, који ће бити отворен до 10.12. 
2021. године. 

Захтјеви који се подносе Влади 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де морају садржавати све релевантне 
податке на основу којих се доноси од-
лука (опис захтјева, висина тражених 
средстава, оправданост реализације 
пројекта и др.) 
 
 
3. ОПШТИ И ПОСЕБНИ ЦИЉЕВИ 

ПРОГРАМА 
 
3.1. Општи/основни циљ Програма 
 

Општи циљ Програма је фина-
нсијска помоћ вјерским заједницама на 
подручју Босанско-подрињског канто-
на Горажде, те подржавање и промо-
ција вјерских права и толеранције на 
подручју кантона. 
 
3.2. Посебни/специфични циљеви  
       Програма 
 

Посебни циљеви Програма су  
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финансијска помоћ вјерским заједни-
цама за реализацију започетих проје-
ката, било да се ради о изградњи или 
реконструкцији вјерских објеката, или 
да се ради о помоћи у раду вјерских 
удружења, те других активности у ци-
љу постизања општег циља Програма. 
 
 
4. ПОТРЕБНА СРЕДСТВА ЗА 

ПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА 
 

Укупна средства за реализацију ов-
ог Програма износе 10.000,00 КМ и ис-
та су планирана у Буџету Владе Боса-
нско-подрињског кантона Горажде на 
економском коду 614 300 БАН 002 Те-
кући трансфери непрофитним орга-
низацијама – вјерским заједницама. 
 
 
5. КРИТЕРИЈИ ЗА РАСПОДЈЕЛУ 

СРЕДСТАВА 
 
5.1.  Општи услови и посебни услови 
 

Општи критерији за добијање 
средстава по овом Програму је да су 
вјерске заједнице регистроване на под-
ручју Босанско-подрињског кантона Го-
ражде, односно да имају вјерске обје-
кте или институције на подручју Боса-
нско-подрињског кантона Горажде 
или у општинама југоисточне Босне. 
 

Посебни критерији за добијање 
средстава по овом Програму су да се 
пројекти или захтјеви који буду под-
несени према Влади Босанско-подри-
њског кантона Горажде односе на по-
моћ у раду и функционисању вјерских 
заједница на подручју нашег кантона.  
 

Пројекти или захтјеви који се  
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подносе морају се односити на промо-
цију вјерских права и слобода, помоћ у 
изградњи или санацији вјерских обје-
ката, промоцију и издавање књига, ед-
укација из области вјере и религија, те 
друга питања од значаја за рад и фу-
нкционисање вјерских заједница и ин-
ституција на подручју Босанско-под-
рињског кантона Горажде. 
 

Пројекти или захтјеви морају 
имати афирмативни карактер за Боса-
нско-подрињски кантон Горажде и ис-
тим се ни на који начин не смију огра-
ничавати права других људи на вјерс-
ка права и слободе. 
 
 
6. КОРИСНИЦИ СРЕДСТАВА 
 

Корисници средстава су вјерске 
заједнице регистроване на подручју 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де или у општинама југоисточне Босне 
и Херцеговине. 
 
 
7. ПОТРЕБАН БРОЈ РАДНИКА  

ЗА ПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА  
И МОНИТОРИНГ 

 
Програм и мониторинг истог 

вршиће лица запослена у Уреду пре-
мијера и Владе Босанско-подрињског 
кантона Горажде. 
 
 
8. ПРОЦЈЕНА РЕЗУЛТАТА 
 

Реализацијом Програма ће се 
помоћи вјерским заједницама на под-
ручју Босанско-подрињског кантона 
Горажде да заврше започете пројекте 
или да превазиђу одређене проблеме 
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у раду и функционисању истих. 
 

Вјерске заједнице којим буду од-
обрена средства по овом Програму ду-
жне су да Влади Босанско-подрињског 
кантона Горажде доставе извјештај о 
реализацији истих најкасније до 01.03. 
2022.године. 

 
Надзор над утрошком средста-

ва по овом Програму вршиће Влада 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де, Министарство за финансије - Од-
сијек буџетске ревизије. 
 
 
9. ПРОЦЈЕНА НЕПРЕДВИЂЕНИХ 

РАСХОДА И РИЗИКА 
 

Ризик за провођење комплетног 
овог Програма може бити недовољно 
пуњење Буџета Босанско-подрисњдког 
кантона Горажде, тако да се овај Прог-
рам евентуално не би могао извршити                       
у цјелости. 

Други ризици су искључени. 
 
Број:03-11-617-1/21        П Р Е М И Ј Е Р 
16.04.2021.године        Аида Обућа,с.р. 
     Г о р а ж д е  
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На основу члана 42. Закона о 
извршењу Буџета Босанско-подрињск-
ог кантона Горажде („Службене нови-
не Босанско-подрињског кантона Гор-
ажде“, број: 2/21) и члана 23. Закона о 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде („Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде“, број: 
8/15), Влада Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде, на 84. редовној сједни-
ци, одржаној дана 16.04.2021. године,  
д о н о с и: 
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О Д Л У К У 
о давању сагласности на Програм 

утрошка средстава Владе Босанско-
подриског кантона Горажде са 

економског кода 614300  - БАН 003 – 
Текући трансфери 

непрофитним организацијама - 
Мерхамет 

 
Члан 1. 

 
 Даје се сагласност на Програм 
утрошка средстава из Буџета Владе Бо-
санско–подрињског кантона Горажде 
за 2021. годину, са економског кода 614 
300 – БАН 003 – Текући трансфери не-
профитним организацијама – Мерха-
мет,  уизносу од 10.000,00 КМ 
 

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

Члан 3. 
 
 За реализацију ове Одлуке зад-
ужује се Влада Босанско–подрињског 
кантона Горажде. 
 

Члан 4. 
 
 Одлука ступа на снагу даном 
објављивања на службеној огласној та-
бли Кантона, а  накнадно ће да се обја-
ви  у „Службеним новинама Босанско-
подрињског кантона Горажде“. 
 
Број:03–11-616/21                  П Р Е М И Ј Е Р 
16.04.2021.године                 Аида Обућа,с.р. 
     Г о р а ж д е 

.............................. 
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На  основу члана 42. Закона о 
извршењу Буџета Босанско-подрињск- 
ог кантона Горажде за 2021. годину 
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 („Службене новине Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде”, број: 2/21), 
Влада Босанско-подрињског кантона 
Горажде, у т в р ђ у ј е: 
 
 

П Р О Г Р А М 
утрошка средстава Владе Босанско-

подрињског кантона Горажде са 
економског кода 614 300 – БАН 003 – 
Текући трансфери непрофитним 

организацијама - Мерхамет 
 
 
1. НАЗИВ ПРОГРАМА 
 

Назив Програма је Програм ут-
рошка средстава Владе Босанско-под-
рињског кантона Горажде са економ-
ског кода 614 300 – БАН 003 – Текући 
трансфери непрофитним организаци-
јама - Мерхамет 
 
 
Период реализације Програма: 
          01.01.2021-31.12.2021.године 
 
Буџетска позиција:     Влада Босанско- 
                 подрињског кантона Горажде 
 
Економски код:          614 300 
 
Укупна вриједност Програма: 
                                     10.000,00 КМ 
 
Одговорно лице:      Емир Сијерчић 
 
Позиција одговорног лица:  
Секретар  Владе Босанско-подрињског  
кантона Горажде 
 
Контакт лице за Програм:  
                                 Емир Сијерчић 
 
Контакт-телефон:             038/221-212 
 
Контакт е-маил:    eka@bpkg.gov.ba 

mailto:eka@bpkg.gov.ba
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САГЛАСНОСТ НА ПРОГРАМ 
 

Сагласност на овај Програм, у 
складу са чланом 42. Закона о изврше-
њу Буџета Босанско-подрињског кан-
тона Горажде за 2021. годину („Служ-
бене новине Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде”, број: 2/21), дала је 
Влада Босанско-подрињског кантона Го-
ражде, Одлуком број: 03-11–616/21 oд 
16.04.2021.године.  
 
 
2. СВРХА И ОПИС ПРОГРАМА 
 
2.1. Сврха Програма  
 

Овим се Програмом утврђују 
критерији за расподјелу средстава, на-
чин подношења захтјева, начин дозна-
чавања средстава и надзор над утро-
шком средстава из Буџета Владе Боса-
нско-подрињског кантона Горажде, ек-
ономски код 614 300 – БАН 003 – Теку-
ћи трансфери непрофитним  органи-
зацијама – Мерхамет. 

Сврха овог Програма је подрш-
ка у удружењу Мерхамет у циљу ства-
рања предуслова да својим планским и 
програмским активностима доприне-
су побољшању статуса крајњих корис-
ника, односно чланова удружења или 
шире друштвене заједнице. 

Такође, сврха овог Програма је 
да се у складу са чланом 42. Закона о 
извршењу Буџета Босанско-подрињск-
ог кантона Горажде осигура плански и 
транспарентан утрошак средстава  од-
обрених на овом економском коду. 

У циљу реализације Програма, 
а у складу са чланом 51. Закона о из-
вршењу Буџета Босанско-подрињског 
кантона Горажде, Влада ће упутити ја-
вни позив за апликацију на ова сред- 
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ства, који ће бити отворен до 10.12. 
2021. године. 
 
2.2. Опис Програма 
 

Програмом је предвиђено да се 
финансијским средствима из Буџета 
Босанско-подрињског  кантона Гораж-
де помогне реализација пројеката и 
програмских активности непрофит-
них организација на подручју нашег 
кантона – конкретно хуманитарној ор-
ганизацији Мерхамет у циљу провође-
ња планираних активности овог удру-
жења. 
 
 
3. ОПШТИ И ПОСЕБНИ ЦИЉЕВИ 

ПРОГРАМА 
 
3.1. Општи/основни циљ Програма 
 

Општи циљ Програма је фина-
нсијска помоћ непрофитним органи-
зацијама  на подручју Босанско-подри-
њског кантона Горажде, те подржава-
ње и промоција пројеката и активно-
сти усмјерених на афирмацију опште-
друштвено корисних циљева на под-
ручју кантона. 
 
3.2. Посебни/специфични циљеви  
       Програма 
 

Посебни циљеви Програма су 
финансијска помоћ непрофитним ор-
ганизацијама за реализацију започетих 
пројеката или пројектних активности, 
а који нису могли обезбиједити дово-
љна финансијска средства.  
 
 
4. ПОТРЕБНА СРЕДСТВА  

ЗА ПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА 
 

Укупна средства за реализацију  
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овог Програма износе 10.000,00 КМ и 
иста су планирана у Буџету Владе Бо-
санско-подрињског кантона Горажде 
на економском коду 614 300 – БАН 003 
– Текући трансфери непрофитним ор-
ганизацијама. 
 
 
5. ДОДЈЕЛА СРЕДСТАВА 
 

Средства за реализацију овог 
Програма планирана су у Буџету Вла-
де Босанско-подрињског кантона Гор-
ажде и иста ће се одобравати посебном 
одлуком Владе Босанско-подрињског 
кантона Горажде. 
 
 
6. КОРИСНИЦИ СРЕДСТАВА 
 

Корисник средстава је непроф-
итна хуманитарна организација Мер-
хамет. 
 
 
7. ПОТРЕБАН БРОЈ РАДНИКА  

ЗА ПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА  
И МОНИТОРИНГ 

 
Програм и мониторинг истог 

вршиће лица запослена у Уреду пре-
мијера и Владе Босанско-подрињског 
кантона Горажде. 
 
 
8. ПРОЦЈЕНА РЕЗУЛТАТА 
 

Реализацијом Програма ће се 
помоћи Мерхамету да заврши започе-
те пројекте или да превазиђе одређе-
не проблеме у раду и функционисању 
истог. 

Мерхамет је дужан да након од-
обравања средстава по овом Програму 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде достави извјештај о реализа- 

Број 5 – страна 1073 
 
 
цији истих, најкасније до 01.03.2022. го-
дине.  

Надзор над утрошком средста-
ва по овом Програму вршиће Влада 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де, Министарство за финансије - Одси-
јек буџетске ревизије. 
 
 
9. ПРОЦЈЕНА НЕПРЕДВИЂЕНИХ 

РАСХОДА И РИЗИКА 
 

Ризик за провођење комплетног 
овог Програма може бити недовољно 
пуњење Буџета Босанско-подрињског 
кантона Горажде, тако да се овај Прог-
рам евентуално не би могао извршити 
у цјелости. 

Други ризици су искључени. 
 

Број:03–11–616-1/21              П Р Е М И Ј Е Р 
16.04.2021.године                 Аида Обућа,с.р. 
     Г о р а ж д е 
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На основу члана 42. Закона о 
извршењу Буџета Босанско-подрињск-
ог кантона Горажде („Службене нови-
не Босанско-подрињског кантона Гор-
ажде“, број: 2/21) и члана 23. Закона о 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде („Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде“, број: 
8/15), Влада Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде, на 84. редовној сједни-
ци, одржаној дана 16.04.2021. године,  
д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности на Програм 

утрошка средстава ВладеБосанско-
подриског кантона Горажде са 

економског кода 614300 – БАН 004 – 
Текући трансфери Непрофитним 

организацијама - Муфтијство 



Број 5 – страна 1074 
 
 

Члан 1. 
 

 Даје се сагласност на Програм 
утрошка средстава из Буџета Владе Бо-
санско–подрињског кантона Горажде 
за 2021. годину, са економског кода 614 
300 – БАН 004 – Текући трансфери не-
профитним организацијама – Муфтиј-
ство, у износу од 10.000,00 КМ. 
 

Члан 2. 
 

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

Члан 3. 
 

 За реализацију ове Одлуке зад-
ужује се Влада Босанско–подрињског 
кантона Горажде. 
 

Члан 4. 
 

 Одлука ступа на снагу даном 
објављивања на службеној огласној та-
бли Кантона, а накнадно ће да се обја-
ви  у „Службеним новинама Босанско-
подрињског кантона Горажде“. 
 

Број:03–11-615/21                  П Р Е М И Ј Е Р 
16.04.2021.године                 Аида Обућа,с.р. 
     Г о р а ж д е 

.......................... 
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На основу члана 42. Закона о 
извршењу Буџета Босанско-подрињск-
ог кантона Горажде за 2021. годину 
(„Службене новине Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде”, број:2/21), Вла-
да Босанско-подрињског кантона Гор-
ажде, у т в р ђ у ј е: 
 
 

П Р О Г Р А М 
утрошка средстава Владе  

Босанско-подрињског кантона 
Горажде са економског кода 614300 
Текући трансфери непрофитним 

организацијама – Муфтијство 
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1. НАЗИВ ПРОГРАМА 
 

Назив Програма је Програм ут-
рошка средстава Владе Босанско-под-
рињског кантона Горажде са економ-
ског кода 614 300 – БАН 004 Текући 
трансфери непрофитним организаци-
јама - Муфтијство 
 
 
ПОДАЦИ О ПРОГРАМУ 
 
Период реализацијеПрограма: 
         01.01.2021.-31.12.2021.године 
 
Буџетска позиција:     Влада Босанско-
подрињског кантона Горажде 
 
Економски код:                      614 300 
 
Укупна вриједност Програма: 
                                     10.000,00 КМ 
 
Одговорно лице:      Емир Сијерчић 
 
Позиција одговорног лица: 
Секретар Владе Босанско-подрињског 
кантона Горажде 
 
Контакт лице за Програм:  
                                Емир Сијерчић 
 
Контакт-телефон:             038/221-212 
 
Контакт е-маил:    eka@bpkg.gov.ba 
 
 
САГЛАСНОСТ НА ПРОГРАМ 
 

Сагласност на овај Програм, у 
складу са чланом 42. Закона о изврше-
њу Буџета Босанско-подрињског кан-
тона Горажде за 2021. годину („Служ-
бене новине Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде”, број:2/21), дала је Вл- 

mailto:eka@bpkg.gov.ba
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ада Босанско-подрињског кантона Го-
ражде Одлуком број: 03-11-615/21 од 
16.04.2021. године. 
 
 
2. СВРХА И ОПИС ПРОГРАМА 
 
2.1. Сврха Програма 
  

Овим се Програмом утврђују 
критерији за расподјелу средстава, на-
чин подношења захтјева, начин дозна-
чавања средстава и надзор над утро-
шком средстава из Буџета Владе Боса-
нско-подрињског кантона Горажде, еко-
номски код 614 300 – БАН 004 – Текући 
трансфери непрофитним организаци-
јама - Муфтијство. 

Сврха овог Програма је да се на 
транспарентан начин буџетским сред-
ствима помогне реализацију пројеката 
као и рад Муфтијства. 
 
2.2. Опис Програма 
 

Програмом је предвиђено да се 
финансијским средствима из Буџета 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де помогне реализација пројеката, као 
и рад Муфтијства на подручју Босан-
ско-подрињског кантона Горажде. 

Влада Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде, цијенећи укупан знач-
ај, као и допринос Муфтијства на под-
ручју Босанско-подрињског кантона 
Горажде, је у Буџету Босанско-подри-
њског кантона Горажде за 2021. годину 
издвојила средства у износу од 
10.000,00 КМ за помоћ у раду истог. 

С обзиром на то да су пројекти, 
као и помоћ у раду Муфтијства, кон-
тинуиран процес у току цијеле буџетс-
ке године, те да се пројекти не могу 
унапријед планирати, Влада Босанско- 
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подрињског кантона Горажде је пред-
видјела да се пројекти могу реализова-
ти у току цијеле буџетске године, под-
носећи образложен захтјев Влади за 
одобравање средстава, Влада Босанско 
-подрињског кантона Горажде ће, раз-
матрајући оправданост поднесених за-
хтјева, својом одлуком одобравати сре-
дства за реализацију истих. 

У циљу реализације Програма, 
а у складу са чланом 51. Закона о изв-
ршењу Буџета Босанско-подрињског 
кантона Горажде, Влада ће упутити ја-
вни позив за апликацију на ова сред-
ства, који ће бити отворен до 10.12. 
2021. године. 

Захтјеви који се подносе Влади 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де морају садржавати све релевантне 
податке на основу којих се доноси од-
лука (опис захтјева, висина тражених 
средстава, оправданост реализације 
пројектаи др.) 
 
 
3. ОПШТИ И ПОСЕБНИ ЦИЉЕВИ 

ПРОГРАМА 
 
3.1. Општи/основни циљ Програма 
 

Општи циљ Програма је фина-
нсијска помоћ Муфтијству на подру-
чју Босанско-подрињског кантона Го-
ражде, те подржавање и промоција вје-
рских права и толеранције на подруч-
ју кантона. 
 
3.2.  Посебни/специфични циљеви  
        Програма 
 

Посебни циљеви Програма су 
финансијска помоћ Муфтијству за реа-
лизацију започетих пројеката,  било да 
се ради о изградњи или реконструкц- 



Број 5 – страна 1076 
 
 
ији вјерских објеката, или да се ради о 
помоћи у раду вјерских удружења, те 
других активности у циљу постизања 
општег циља Програма. 
 
 
4. ПОТРЕБНА СРЕДСТВА  

ЗА ПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА 
 

Укупна средства за реализацију 
овог Програма износе 10.000,00 КМ и 
иста су планирана у Буџету Владе Бо-
санско-подрињског кантона Горажде 
на економском коду 614 300 – БАН 004- 
Текући трансфери непрофитним ор-
ганизацијама – Муфтијство. 
 
 
5. КРИТЕРИЈИ ЗА РАСПОДЈЕЛУ 

СРЕДСТАВА 
 
5.1. Општи услови и посебни услови 
 

Општи критериј за добијање 
средстава по овом Програму је да су 
пројекти везани за Босанско-подрињс-
ки кантон Горажде и општине у југо-
источној Босни, те морају имати афи-
рмативни карактер за Босанско-под-
рињски кантон Горажде и општине у 
југоисточној Босни, и истим се ни на 
који начин не смију ограничавати пра-
ва других људи на вјерска права и сло-
боде. 
 
 

Посебни критерији за добија-
ње средстава по овом Програму су да 
се пројекти или захтјеви који буду 
поднесени према Влади Босанско-по-
дрињског кантона Горажде односе на 
помоћ у раду и функционисању Му-
фтијства на подручју нашег кантона 
и општина у југоисточној Босни.  
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Пројекти или захтјеви који се 

подносе морају се односити на промо-
цију вјерских права и слобода,  помоћ 
у изградњи или санацији вјерских об-
јеката, промоцију и издавање књига, 
едукација из  области вјере и религија, 
те друга питања од значаја за рад и 
функционисање Муфтијства на под-
ручју Босанско-подрињског кантона 
Горажде. 
 
 
6. КОРИСНИЦИ СРЕДСТАВА 
 

Корисник средстава је Муфтијство 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де. 
 
 
7. ПОТРЕБАН БРОЈ РАДНИКА  

ЗА ПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА  
И МОНИТОРИНГ 

 
Програм и мониторинг истог 

вршиће лица запослена у Уреду пре-
мијера и Владе Босанско-подрињског 
кантона Горажде. 
 
 
8. ПРОЦЈЕНА РЕЗУЛТАТА 
 

Реализацијом Програма ће се 
помоћи Муфтијству на подручју Боса-
нско-подрињског кантона Горажде да 
заврши започете пројекте или  да  пре-
вазиђе одређене проблеме у раду и  
функционисању истог. 
 

Муфтијство је дужно да након 
одобравања средстава по овом Прог-
раму Влади Босанско-подрињског кан-
тона Горажде достави извјештај о реа-
лизацији истих, најкасније до 01.03.2022. 
године.  
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Надзор над утрошком средста-
ва по овом Програму вршиће Влада 
Босанско-подрињског кантона  Гораж-
де, Министарство за финансије - Одси-
јек буџетске ревизије. 
 
 
9. ПРОЦЈЕНА НЕПРЕДВИЂЕНИХ 

РАСХОДА И РИЗИКА 
 

Ризик за провођење комплетног 
овог Програма може бити недовољно 
пуњење Буџета Босанско-подрињског 
кантона Горажде, тако да се овај Прог-
рам евентуално не би могао  извршити 
у цјелости. 

Други ризици су искључени. 
 
Број:03–11–615-1/21              П Р Е М И Ј Е Р 
16.04.2021.године                 Аида Обућа,с.р. 
     Г о р а ж д е 
 

363 
 

На основу 42. Закона о изврше-
њу Буџета Босанско-подрињског кант-
она Горажде („Службене новине Боса-
нско-подрињског кантона Горажде“, 
број: 2/21) и члана 23. Закона о Влади 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де („Службене новине Босанско-под-
рињског кантона Горажде“, број:8/15), 
Влада Босанско-подрињског кантона Го-
ражде, на 84. редовној сједници, одржа-
ној дана 16.04.2021. године, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности на Програм 

утрошка средстава Владе Босанско-
подриског кантона Горажде са 

економског кода 614100 – Текући 
трансфери другим нивоима власти 

 
Члан 1. 

 
 Даје се сагласност на Програм  
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утрошка средстава у износу од 320.000,00 
КМ из Буџета Владе Босанско–подри-
њског кантона Горажде за 2021. годи-
ну, са економског кода 614100  – Теку-
ћи трансфери другим нивоима власти. 
 

Члан 2. 
 

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

Члан 3. 
 
 За реализацију ове Одлуке зад-
ужује се Влада Босанско–подрињског 
кантона Горажде. 
 

Члан 4. 
 
 Одлука ступа на снагу даном 
објављивања на службеној огласној та-
бли Кантона, а накнадно ће да се обја-
ви  у „Службеним новинама Босанско-
подрињског кантона Горажде“. 
 
Број:03–11-614/21                  П Р Е М И Ј Е Р 
16.04.2021.године                 Аида Обућа,с.р. 
     Г о р а ж д е 

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

363а) 
 

 На основу  члана 42. Закона о 
извршењу Буџета Босанско-подрињск-
ог кантона Горажде за 2021.годину („Сл-
ужбене новине Босанско-подрињског 
кантона Горажде”, број: 2/21), Влада 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де, у т в р ђ у ј е: 
 
 

П Р О Г Р А М 
утрошка средстава Владе  

БПК Горажде са економског кода 
 614 100 – Текући трансфери другим 

нивоима власти 
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1. НАЗИВ ПРОГРАМА 
 

Назив Програма је Програм ут-
рошка средстава Владе Босанско–под-
рињског кантона Горажде са економ-
ског кода 614 100 – Текући трансфери 
другим нивоима власти 
 
Период реализације Програма: 
          01.01.2021-31.12.2021.године 
 
Буџетска позиција:   
                        Влада Босанско–
подрињског кантона Горажде 
 
Економски код:          614 100 
 
Укупна вриједност Програма: 
                                   320.000,00 КМ 
 
Одговорно лице:      Емир Сијерчић 
 
Позиција одговорног лица:     
Секретар Владе Босанско–подрињског 
кантона Горажде 
 
Контакт лице за Програм:  
                                Емир Сијерчић 
 
Контакт-телефон:             038/221-212 
 
Контакт е-маил:       eka@bpkg.gov.ba 
 
 
САГЛАСНОСТ НА ПРОГРАМ 
 

Сагласност наовај Програм, у 
складу са чланом 42. Закона о изврше-
њу Буџета Босанско-подрињског кан-
тона Горажде за 2021. годину („Служ-
бене новине Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде”, број: 2/21), дала је Вл-
ада Босанско-подрињског кантона Го- 
ражде Одлуком  број: 03-11-614/21 од 
16.04.2021. године. 

07. мај/свибањ 2021. 
 

 
2. СВРХА И ОПИС ПРОГРАМА 
 
2.1. Сврха Програма  
 

Овим се Програмом утврђују 
критерији за расподјелу средстава, на-
чин подношења захтјева, начин дозна-
чавања средстава и надзор над утрош-
ком средстава из Буџета Владе Босанс-
ко-подрињског кантона Горажде, еко-
номски код 614 100 – Текући трансфе-
ри другим нивоима власти. 

Сврха овог Програма је пружа-
ње подршке локалним заједницама са 
подручја Босанско-подрињског канто-
на Горажде кроз пројекте који ће апли-
цирати према Влади Босанско-подри-
њског кантона Горажде, као и суфина-
нсирање пројеката према домаћим и 
међународним организацијама као и 
другим нивоима власти у БиХ. 

Исто тако, сврха овог Програма 
је помоћ у суфинансирању пројеката 
који су предвиђени у Стратегији раз-
воја Босанско-подрињског кантона Го-
ражде за период 2021-2027.година. 

Такође, сврха овог Програма је 
да се у складу са чланом 42. Закона о 
извршењу Буџета Босанско-подрињск-
ог кантона Горажде осигура плански и 
транспарентан утрошак средстава  од-
обрених на овом економском коду. 
 
2.2. Опис Програма 
 

Програмом је предвиђено да се 
финансијским средствима из Буџета 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де помогне реализација пројеката једи-
ница локалне заједнице (општина) у 
Босанско-подрињском кантону Гораж- 
де и Града Горажда. 
 

С обзиром на то да је усвојена  
Стратегија развоја Босанско-подрињ- 

mailto:eka@bpkg.gov.ba
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ског кантона Горажде за период 2021-
2027. година, у којој је предвиђен зна-
чајан број пројеката који ће се реали-
зовати на  подручју општина у саставу 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де и Града Горажда, у Буџету Босанс-
ко-подрињског кантона Горажде су 
предвиђена средства у износу од 
320.000,00 КМ за суфинансирање про-
јектних активности које су предвиђене 
у овом стратешком документу. 
 

Приједлози пројеката се процје-
њују у складу са процедурама аплици-
рања, селекције, евалуације и рангира-
ња, а коначну одлуку о одобравању 
средстава доноси Влада Босанско-под-
рињског  кантона Горажде. 

Влада Босанско-подрињског ка-
нтона ће позвати општине у саставу 
Кантона и Град Горажде да доставе 
приједлоге пројеката који би се фина-
нсирали по овом Програму, односно 
да својим актом обавијесте Владу Боса-
нско-подрињског кантона Горажде да 
су се стекли услови за реализацију пр-
ојекта, и  да  су обезбијеђена властита 
средства или средства других нивоа 
власти те да је потребно суфинансира-
ње из средстава овог Програма. 

Коначну одлуку о одобравању 
средстава доноси Влада Босанско-под-
рињског кантона Горажде, након чега 
ће се закључити уговор о суфинанси-
рању до одобреног износа. 
 
 
3. ОПШТИ И ПОСЕБНИ ЦИЉЕВИ 

ПРОГРАМА 
 
3.1.  Општи/основни циљ Програма 
 

Општи циљ Програма је фина-
нсијска помоћ за суфинансирање и ре- 

Број 5 – страна 1079 
 
 
ализацију пројеката од значаја за  опш-
тине и Град Горажде, а који су плани-
рани и у Стратегији развоја Босанско-
подрињског кантона Горажде за пери-
од 2021-2027.година. 
 
3.2. Посебни/специфични циљеви  
       Програма 
 

Посебни циљеви Програма су 
финансијска помоћ општинама и Гра-
ду Горажду за реализацију започетих 
пројеката или пројектних активности, 
а за које нису могли обезбједити дово-
љна  финансијска средства. 

Посебан циљ Програма је фи-
нансијска помоћ општинама и Граду 
Горажу да се укључе у реализацију пр-
ојеката предвиђених у Стратегији раз-
воја Босанско-подрињског кантона за 
период 2021-2027.година. 
 
 
4. ПОТРЕБНА СРЕДСТВА  

ЗА ПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА 
 

Укупна средства за реализацију 
овог Програма износе 320.000,00 КМ и 
иста су планирана у Буџету Владе Бо-
санско-подрињског кантона Горажде 
на економском коду 614 100 Текући тр-
ансфери другим нивоима  власти. 
 
 
5. КРИТЕРИЈИ ЗА РАСПОДЈЕЛУ 

СРЕДСТАВА 
 
5.1. Општи услови и посебни услови 
 

Средства из Буџета ће се додје-
љивати корисницима сразмјерно њих-
овом доприносу остваривању општих 
и посебних циљева и очекиваних ре-
зултата Програма.  
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Општи услови за учествовање у 
Програму 
 

Општи услови за учествовање у 
овом Програму су: 
 

1. Квалитет пројекта и усаглашеност 
истог са Стратегијом развоја Боса-
нско-подрињског                           
кантона Горажде за период 2021-
2027.година 

 
2. Властито учешће у финансирању  

пројеката у износу до минимално 
20% 
Изузетно, уколико Влада оцијени 
оправданост пројекта, а због недос-
татка финаснијских средстава ниж-
их нивоа власти његова реализаци-
ја би била упитна, одлуком Владе 
Босанско-подрињског кантона Го-
ражде наведени минимални износ 
учешћа се може умањити или осло-
бодити обавезе учешћа. 

 
3. Имплементација пројекта је на по-

дручју Босанско-подрињског кан-
тона Горажде 

 
Посебни услови за учествовање у 
Програму 
 

Посебни услови зау чествовању 
у Програму су да се пројекти односе 
на:  
 
1. Побољшање инфраструктуре и ус-

лова живота становништва Босанс-
ко-подрињског кантона Горажде 

  
Под побољшањем инфраструк-

туре се подразумијевају пројекти који 
се односе на рјешавање инфраструк-
турних пројеката у области путних ко-
муникација, водоснабдијевања, те дру-
гих инфраструктурних пројеката од  
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значаја за општине и Град Горажде.   

Под побољшањем услова живо-
та становништва Босанско-подрињск-
ог кантона Горажде се подразумијевају 
пројекти који се односе на побољшање 
услова смјештаја и становања, пројек-
ти утопљавања и енергетске ефикас-
ности, те други пројекти за које Влада 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де процијени да утичу на побољшава-
ње услова живота  становника Босанс-
ко-подрињског кантона Горажде. Вла-
да Босанско-подрињског кантона Гор-
ажде ће објавити јавни позив, који ће 
због специфичности програма бити 
отворен до 20.12.2021. године. 
 

Приједлози пројеката са виси-
ном средстава достављају се од стране 
општина и Града Горажда Влади Бо-
санско-подрињског кантона Горажде у 
апликационој форми најкасније до 
20.12.2021.године. Апликациони фор-
мулар саставни је дио овог Програма. 

Одлуку о одобравању средстава 
доноси Влада Босанско-подрињског 
кантона Горажде, након  чега ће се за-
кључити уговор о суфинансирању до 
одобреног износа. 
 
 
6. КОРИСНИЦИ СРЕДСТАВА 
 

Корисници средстава су опш-
тине у саставу Босанско-подрињског 
кантона Горажде и Град Горажде.  

У реализацији посебних циље-
ва овог Програма, који се односе на по-
бољшавање услова живота становниш-
тва на подручју Босанско-подрињског 
кантона Горажде, као апликанти се 
могу пријавити мјесне заједнице уз са-
гласност општине или Града Горажда 
и етажни власници заједничке имови- 
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не у стамбеним објектима путем кућн-
их савјета и управитеља. 
 
 
7. ПОТРЕБАН БРОЈ РАДНИКА  

ЗА ПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА  
И МОНИТОРИНГ 

 
Програм и мониторинг истог 

вршиће лица запослена у Уреду прем-
ијера и Владе Босанско-подрињског 
кантона Горажде. 
 
 
8. ПРОЦЈЕНА РЕЗУЛТАТА 
 

Реализацијом овог Програма се 
очекује побољшање у области инфра-
структуре прикључних саобраћајница, 
паркинг простора, уличне расвјете, као 
и побољшања у енергетској ефикасно-
сти, као и у другим областима за које 
Влада Босанско-подрињског кантона 
Горажде кроз одобравање пројекта про-
цијени да ће се њиховом реализацијом 
остварити општи и посебни циљеви 
предвиђени Програмом.  
 
Мониторинг имплементације Прог-
рама 
 

Мониторинг се проводи са ци-
љем утврђивања да ли се имплемента-
ција подржаних активности проводи у 
складу  са одредбама овог Програма. У  
циљу осигурања процјене резултата,                           
одабрани  корисници  су дужни након  
утрошка одобрених средстава доста-
вити Влади Босанско-подрињског кан-
тона Горажде извјештај о проведеним  
активностима које су одобрене за фи-
нансирање  из  Програма.   

  

Надзор реализације Програма 
врши Влада Босанско-подрињског ка- 
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нтона Горажде. 
 

Мјерење резултата и проведен-
их активности ће се вршити на основу 
периодичног мониторинга имплемен-
тације пројекта сачињавањем запис-
ника уз који ће бити сва неопходна до-
кументација којом се доказује импле-
ментација намјенског утрошка додије-
љених средстава. 
 
 
9. ПРОЦЈЕНА НЕПРЕДВИЂЕНИХ 

РАСХОДА И РИЗИКА 
 
Непредвиђени расходи 
 

Непредвиђени расходи за Про-
грамом предвиђене активности могу 
се појавити само као резултат промје-
на унутар интерне структуре самог 
Програма, али не и довести до повећа-
ња укупних непредвиђених расхода 
Програма. 
 
Ризици 
 

Корисници по овом Програму 
су дужни планирати одговарајуће мје-
ре које ће подузети у случају оствари-
вања ризика који могу утицати на ос-
тваривање циљева и резултата који су 
предвиђени у активностима и мјерама 
за које су добили подршку из овог 
Програма. 
 

Број:03–11-614-1/21               П Р Е М И Ј Е Р 
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На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде („Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде“ број:  
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8/15), Влада Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде, на 84. редовној сједни-
ци, одржаној дана 16.04.2021. године,  
д о н о с и:  
 
 

О Д Л У К У 
о плаћању фактуре број. 

1216551/19/00402/АК1 Сарајево - 
Осигурању д.д. 

 
Члан 1. 

 
Овом се Одлуком даје сагласно-

ст за плаћање фактуре број: 1216551 
/19/00402/АК1 од 18.02.2019. године 
Сарајево - Осигурању д.д. на име пре-
мије осигурања у износу од  356,30 КМ.  
  

Члан 2. 
 

За реализацију ове Одлуке заду-
жују се Влада Босанско-подрињског 
кантона Горажде и Министарство за 
финансије Босанско-подрињског кан-
тона Горажде, а средства су обезбије-
ђена у Буџета Владе Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде на економском 
коду 613800 - Издаци осигурања, бан-
карских услуга и услуга.  
 

Члан 3. 
 

Одлука ступа на снагу даном 
објављивања на огласној табли Босанс-
ко-подрињског кантона Горажде, а на-
кнадно ће да се објави и у „Службен-
им новинама Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде“. 
 
Број:03–11-620/21                  П Р Е М И Ј Е Р 
16.04.2021.године                 Аида Обућа,с.р. 
      Г о р а ж д е 
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На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско–подрињског кантона 
Горажде („Службене новине Босанс-
ко–подрињског кантона Горажде“, бр-
ој:8/15), а у складу са Програмом утро-
шка средстава Владе Босанско–подри-
њског кантона Горажде са економског  
кода 614200 - Текући трансфери поје-
динцима, Влада Босанско–подрињског 
кантона Горажде, на 84. редовној сје-
дници, одржаној дана 16.04.2021.годи-
не, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о одобравању једнократних 

новчаних помоћи 
 

Члан 1. 
 
 Овом се Одлуком одобравају је-
днократне новчане помоћи грађанима 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де којима су средства потребна због 
тешке социјално-материјалне ситуаци-
је и за трошкове лијечења, како слије-
ди: 
  

1. Мехић Фехма у износу од 100,00 
КМ 
Средства уплатити на рачун број: 
1322602020666389 отворен код НЛБ 
банке. 

 
2. Дедовић Тифо у износу од 300,00 

КМ 
Средства уплатити на рачун број: 
199-543-60005833-42 отворен код 
Шпаркасе банке. 

 
3. Костић Сенад у износу од 300,00 КМ 

Средства уплатити на рачун број: 
1862610331861677 отворен код Зир-
ат банке. 
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4. Ходо Сенад уизносу од 150,00КМ 

Средства уплатити на рачун број: 
1028401500378434 отворен код Уни-
он банке. 

 
5. Косо Санита уизносу од 100,00 КМ 

Средства уплатити н арачун број: 
1613000072376993 отворен код Раи-
фаизен банке. 

 
6. ЦагараАнела у износу од 100,00 КМ 

Средства уплатити на рачун број: 
1613000081913839 отворен код Раи-
фаизен банке. 

 
7. Бездроб Мукадеса у износу од 100,00 

КМ 
Средства уплатити на рачун број: 
1325002009293698 отворен код НЛБ 
банке. 

 
8. Калопер Ифет уизносу од 100,00 КМ 

Средства уплатити на рачун број: 
1322602022323828 отворен код НЛБ 
банке. 

 
9. Манојловић Љиљана у износу од 

100,00 КМ 
Средства уплатити на рачун број: 
1327310011201689 отворен код НЛБ 
банке. 

 
10. Медошевић Муневера у износу од 

100,00 КМ 
Средства уплатити на рачун број: 
199-543-60118375-73 21-1105950-118375 
отворен код Шпаркасе банке. 

 
11. Јашар Санела у износу од 100,00 КМ 

Средства уплатити на рачун број: 
1322602021859004  отворен код НЛБ 
банке. 

 
12. Чаушевић Сејад у износу од 100,00 

КМ 
Средства уплатити на рачун број:  
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134-610-1002765-741 отворен код 
АСА банке. 

 
13. Госто Сабахета у износу од 100,00 

КМ 
Средства уплатити на рачун број: 
1610300000000093 отворен код Раи-
фаизен банке. 

 
14. Машић Енвер у износу од 150,00 КМ 

Средства уплатити на рачун број: 
1011406072792444 отворен код 
Привредне банке. 

 
15. Грађан Самир у износу од 100,00 КМ 

Средства уплатити на рачун број: 
1322602016599082 отворен код НЛБ 
банке. 

 
16. Имамовић  Елвир у  износу од 100,00 

КМ 
Средства уплатити нарачун број: 
186-261-03364110-74 отворен код Зи-
рат банке. 

 
17. Боровац Сеад у износу од 150,00 КМ 

Средства уплатити на рачунброј: 
1028401500190642 отворен код Уни-
он банке. 

 
18. Халиловић Реџеп у износу од 200,00 

КМ 
Средства уплатити на рачун број: 
1327310011488421 отворен код НЛБ 
банке. 

 
19. Ухота Џевад у износу од 100,00 КМ 

Средства уплатити на рачун број: 
132-26020221265-30 отворен код 
НЛБ банке. 

 
20. Фазлић Мухамед у износу од 100,00 

КМ 
Средства уплатити на рачун број: 
1322602021964637 отворен код НЛБ 
банке. 
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21. Муратовић Ријад у износу од100,00 

КМ 
Средства уплатити на рачун број: 
186-261-03364100-07 отворен код Зи-
рат банке. 

 
22. Спахић Муневера у износу од 

300,00 КМ 
Средства уплатити на рачун број: 
1011406002248030 отворен код ПБС 
банке. 

 
23. Ковачевић Сахудин у износу од 

100,00 КМ 
Средства уплатити на рачун број: 
1613000092033364 отворен код Раи-
фаизен банке. 

 
Члан 2. 

 
 За реализацију Одлуке задужује 
се Министарство за финансије, а сред-
ства обезбиједити из Буџета Владе Бо-
санско-подрињског кантона Горажде, 
економски код 614200 - Текући транс-
фери појединцима. 
 

Члан 3. 
 

Ова Одлука ступа на снагу дан-
ом објављивања на службеној огласној 
табли Кантона, а накнадно ће да се об-
јави у „Службеним новинама Босанс-
ко-подрињског кантона Горажде“. 
 
Број:03–11-644/21                  П Р Е М И Ј Е Р 
16.04.2021.године                 Аида Обућа,с.р. 
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На основу чланова 24. и 25. став 
(2) Закона о Влади Босанско–подрињ-
ског кантона Горажде („Службене нов-
ине Босанско–подрињског кантона Го-
ражде“, број: 8/15) и члана 137. став 6.  
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тачка 2) Закона о  заштити од пожара 
и ватрогаству („Службене новине Фе-
дерације БиХ“, број: 64/09), на пријед-
лог Кантоналне управе цивилне зашт-
ите, Влада Босанско-подрињског кант-
она Горажде, на 84. редовној сједници, 
одржаној дана 16.04.2021.г., д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
О УСЛОВИМА И НАЧИНУ 

КОРИШТЕЊА ФИНАНСИЈСКИХ 
СРЕДСТАВА ИЗ ПРЕМИЈЕ  

ОСИГУРАЊА ИМОВИНЕ ОД 
ПОЖАРА И ПРИРОДНИХ СИЛА  
И СРЕДСТАВА ОД  НАПЛАЋЕНЕ 

ФУНКЦИОНАЛНЕ ПРЕМИЈЕ 
ОСИГУРАЊА, КОЈА СЕ ОДНОСИ 

НА  ОСИГУРАЊЕ МОТОРНИХ 
ВОЗИЛА 

 
 
 I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1. 
(Врсте средстава) 

 
Овом се Одлуком уређују усло-

ви, приоритет и начин кориштења 
финансијских средстава из премије ос-
игурања имовине од пожара и приро-
дних сила и средстава од наплаћене 
функционалне премије осигурања, ко-
ја се односи на осигурање моторних 
возила. 
 

Члан 2. 
(Правни основ) 

 
Финансијска средства из члана 

1. ове Одлуке су средства која се при-
купљају у складу са чланом 137. Зако-
на о заштити од пожара и ватрогаству 
(„Службене новине Федерације БиХ“, 
број: 64/09)  и која се воде на посебном  
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трансакционом рачуну, отвореном као 
подрачун у оквиру јединственог рачу-
на Буџета Босанско-подрињског кант-
она Горажде (у даљем тексту:  Кантон), 
на буџетској позицији 1301001 – Канто-
нална управа за цивилну заштиту Бос-
анско-подрињског кантона Горажде.  
 

Члан 3 
(Распоред средстава која 

 припадају Кантону) 
 
(1) Ватрогасна средства која у складу 

са чланом 137. став (5) Закона о за-
штити од пожара и ватрогаству пр-
ипадају Кантону распоређују се та-
ко да: 

 
- 60% припада Управи или као 

помоћ општинама/Граду (су-
финансирање); 

- 40% за формиране добровољне 
ватрогасне јединице у доброво-
љним ватрогасним друштвима 
на нивоу општина/Града  

 
 
II - НАМЈЕНА, УСЛОВИ, ПРИОРИТЕТИ  

И НАЧИН КОРИШТЕЊА ВАТ-
РОГАСНИХ  СРЕДСТАВА КОЈА 
ПРИПАДАЈУ УПРАВИ ИЛИ КАО 
ПОМОЋ ОПШТИНАМА/ГРАДУ 
(СУФИНАНСИРАЊЕ) 

 
Члан 4 

(Намјена средстава) 
 
(1) Финансијска средства из члана 1. 

ове Одлуке, која припадају Канто-
ну, могу се користити намјенски 
само за: 

 
a) набавку ватрогасне опреме, тех-

ничких и других средстава за 
ватрогасне јединице (за потребе  
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Кантона или као помоћ општи-
нама/Граду Кантона); 

б)   стручно обучавање и оспособ- 
       љавање ватрогасаца; 
ц)   одржавање опреме и ватрогас- 
       них средстава; 
д)   инвестициону изградњу и оп- 

ремање објеката за потребе ват-
рогасних јединица. 

 
(2) Средства за намјене из става 1. овог 

члана морају бити саставни дио 
планске пројекције Буџета Канто-
на, на основу којег Кантонална уп-
рава цивилне заштите (у даљем те-
ксту: Кантонална управа) доноси 
годишњи план кориштења сред-
става која припадају Кантону, уз 
сагласност Владе Босанско-подри-
њског кантона Горажде (у даљем 
тексту: Влада Кантона). 

(3) Кантонална управа је дужна под-
нијети Министарству финансија 
план кориштења средстава. 

(4) Кантонална управа ће водити еви-
денцију кориштења финансијских 
средстава из ове Одлуке. 

(5) Неутрошена финансијска средства 
из претходних година преносе се у 
сљедећу буџетску годину са сред-
ствима која се прикупљају у току 
наредне године и њима се распола-
же у складу са овом Одлуком.  

 
Набава ватрогасне опреме, техничких 
и других средстава за ватрогасне                       
јединице 
 

Члан 5. 
(Дефиниција, планирање  

и износ средстава) 
 
(1) Под набавком ватрогасне опреме, 

техничких и других средстава за  
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ватрогасне јединице, подразумије-
ва се опремање неопходном опрем-
ом и средствима, која су посебним                 
прописима или пројектима од заје-
дничког интереса утврђена као об-
авеза или минимум неопходан за 
извршавање дефинисаних задата-
ка.  

(2) Годишњим планом кориштења фи-
нансијских средстава утврђиваће се 
износ средстава за  ове намјене, као 
и то да ли ће се опрема и средства 
набављати за потребе Кантона или 
као помоћ општинама/граду (суф-
инансирање).  

(3) Опремањем, у смислу овог члана, 
сматра се, поред новчаних средста-
ва, и додјела опреме коју  Кантона-
лна управа прибави путем јавних 
набавки за потребе ватрогасних                   
јединица.  

(4) За намјене из овог члана може се 
издвојити до 50% укупно прикуп-
љених и расположивих финансиј-
ских средстава. 

 
б) Стручно обучавање и оспособљавање  
     ватрогасаца 
 

Члан 6. 
(Дефиниција, планирање  

и износ средстава) 
 
(1) Под стручним обучавањем и оспо-

собљавањем ватрогасаца сматрају 
се активности које су  планиране у 
текућој буџетској години, а односе 
се на припремање, обуку и вјежбе                    
ових структура, те полагања стру-
чних испита, на начин и по прог-
раму утврђеном законом и другим 
прописима из ове области. 

(2) Годишњим планом кориштења 
финансијских средстава утврђива- 
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ће се износ средстава за ове нам-
јене, а највише до 10% укупно при-
купљених и расположивих средста-
ва.  

 
ц) Одржавање опреме и ватрогасних  
     средстава 
 

Члан 7. 
(Дефиниција, планирање  

и износ средстава) 
 
(1) Под одржавањем опреме и ватро-

гасних средстава подразумијева се 
неопходно одржавање, како би ис-
та била у функцији за прописане 
намјене.  

(2) Одржавањем опреме и средстава 
сматра се одржавање истих, који су 
набављени за потребе  Кантоналне 
управе, као и помоћ општинама за 
одржавање опреме и средстава ко-
јима располажу ватрогасне једини-
це општина/града (суфинансира-
ње).  

(3) Годишњим планом кориштења 
финансијских средстава утврђива-
ће се износ средстава за ове   намје-
не, а највише до 20% укупно при-
купљених и расположивих средста-
ва. 

 
д) Инвестициона изградња и опрема- 
     ње објеката за потребе ватрогасних  
     јединица 
 

Члан 8. 
(Дефиниција, планирање  

и износ средстава) 
 
(1) Под инвестиционом изградњом и 

опремањем објеката за потребе ват-
рогасних јединица подразумијева 
се искључиво изградња и опрема- 
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ње објеката који су у непосредној 
вези и функцији смјештаја, рада и 
функционисања ватрогасних једи-
ница у општинама/граду (суфина-
нсирање) или кантоналне ватрога-
сне јединице. 

(2) Годишњим планом кориштења 
финансијских средстава утврђива-
ће се износ средстава за ове намје-
не, а највише до 20% укупно при-
купљених и расположивих средста-
ва.  

 
е) Утврђивање приоритета и прера- 
    сподјела намјене средстава 
 

Члан 9. 
 

(1) Кантонална управа ће сваке го-
дине годишњим планом кори-
штења финансијских средстава, 
у зависности од расположивих 
средстава и потреба, утврдити 
приоритете за кориштење ових    
средстава. 

(2) У циљу јачања система заштите 
од пожара и ватрогаства, ако 
постоје очити и адекватно до-
кументовани разлози, може се 
кроз годишњи план кориштења 
финансијских средстава врши-
ти међусобна прерасподјела пр-
оцената утврђених у члановима 
5, 6, 7. и 8. ове Одлуке, на начин 
да се повећају средства на пози-
цији која је у текућој години пр-
иоритет, а да се истовремено 
смање средства на другим пози-
цијама. 

 
 
II - А. ОПШТИ И ДОДАТНИ УСЛОВИ  
           ЗА ДОДЈЕЛУ ПОМОЋИ –  
           СУФИНАНСИРАЊЕ 
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Члан 10. 
(Општи услови за суфинансирање) 

 
(1) Да би општина/град добила помоћ 

из члана 5. став (2), члана 6. став (1), 
члана 7. став (2) и члана 8. став (1) 
ове Одлуке, потребно је да испуни 
сљедеће опште услове:  

 
a) да је формирана ватрогасна је-

диница на нивоу општине/гра-
да или заједничка јединица у 
споразуму с другом општином 
или правним лицем (као доказ 
сматра се: извод из правилника 
о систематизацији или одлука о 
формирању јединице или спо-
разум о  заједничкој јединици);  

б)   да је донесена процјена угроже- 
ности општине/града од пожа-
ра (као доказ сматра се: одлука/ 
закључак о усвајању процјене); 

ц)  да је донесен План заштите од  
пожара општине/града (као до-
каз сматра се: одлука/закључак 
о  усвајању плана);  

д)  да је захтјев за додјелу помоћи  
цјеловито образложен и докуме-
нтован (треба приложити: извод 
из плана заштите од пожара оп-
штине/града, пројект, предрач-
ун радова, доказ да је пројект 
планиран за реализацију у току 
године и слично);  

е)  да се средства која припадају оп- 
штини/граду воде на намјенск-
ом трансакционом рачуну (при-
ложити доказ из којег се недвос-
мислено види да је рачун отвор-
ен), и  

ф) да општина/град достави пода- 
тке о висини средстава која је за 
ове намјене остварила у  претхо-
дној календарској години (као  
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доказ сматра се: извод са транса-
кционог рачуна или други фин-
ансијски доказ из којег је могуће 
утврдити висину средстава). 

 
(2) За сваки од услова из става (1) овог 

члана, који су кумулативни, подно-
силац захтјева за додјелу помоћи 
дужан је приложити одговарајући 
доказ, изузев уколико исти Канто-
нална управа посједује у свом реги-
стру за одређену општину/град. 

 
Члан 11. 

(Додатни услови  
за суфинансирање) 

 
(1) Општине/град, који испуне опште 

услове из члана 10. ове Одлуке, ра-
нгираће се по редослиједу и виси-
ни одобрених средстава и према 
додатним условима:  

 
a) Приликом расподјеле средстава 

из члана 5. ове Одлуке користи-
ће се сљедећи додатни  услови:  

 
• планирана вриједност опреме, тех-

ничких и других средстава до 1.000 
КМ ................................................1 бод,  

• планирана вриједност опреме, тех-
ничких и других средстава од 1.000 
до 3.000 КМ .............................. 2 бода, 

• планирана вриједност опреме, тех-
ничких и других средстава од 
3.000-5.000 КМ.......................... 3 бода,  

• планирана вриједност опреме, тех-
ничких и других средстава од 5.000 
до 10.000 КМ..............................4 бода, 

• планирана вриједност опреме, тех-
ничких и других средстава преко 
10.000КМ................................5 бодова; 

 
      б) Приликом расподјеле средстава    
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           из члана 6. ове Одлуке користи-     
           ће се сљедећи додатни услови:  
 
• планирана средства за обуку, вјеж-

бе или полагање испита до 1.000,00 
КМ.................................................1 бод, 

• планирана средства за обуку, вјеж-
бе и полагање испита од 1.000 до 
2.000 КМ ....................................2 бода, 

• планирана средства за обуку, вјеж-
бе и полагање испита од 2.000 до 
3.000 КМ ....................................3 бода,  

• планирана средства за обуку, вјеж-
бе и полагање испита од 3.000 до 
4.000 КМ ....................................4 бода,  

• планирана средства за обуку, вјеж-
бе и полагање испита преко 4.000 
КМ ..........................................5 бодова; 

 
      ц)  Приликом расподјеле средстава  
            из члана 7. ове Одлуке користи- 
            ће се сљедећи додатни услови:  
 
• планирана средства за одржавање 

ватрогасне опреме и ватрогасних 
возила до 2.000 КМ....................1 бод,  

• планирана средства за одржавање 
ватрогасне опреме и ватрогасних 
возила од 2.000 до 5.000 КМ...2 бода, 

• планирана средства за одржавање 
ватрогасне опреме и ватрогасних 
возила од 5.000 до 10.000 КМ 3 бода,  

• планирана средства за одржавање 
ватрогасне опреме и ватрогасних 
возила од 10.000 до 15.000 КМ 4 бода, 

• планирана средства за одржавање 
ватрогасне опреме и ватрогасних 
возила преко 15.000 КМ.....5 бодова 

 
      д) Приликом расподјеле средстава  
          из члана 8. ове Одлуке користиће  
          се сљедећи додатни услови:   
 
• Изградња, одржавање или опрема- 
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ње грађевинских објеката које кор-
исти ватрогасна јединица општи-
не/града, чији пројект или плани-
рана средства имају вриједност  до 
10.000 КМ......................................1 бод 

• Изградња, одржавање или опрема-
ње грађевинских објеката које кори-
сти ватрогасна јединица општине 
/града, чији пројект или планира-
на средства имају вриједност од 
10.000 до 20.000 КМ...................2 бода 

• Изградња, одржавање или опрема-
ње грађевинских објеката које кор-
исти ватрогасна јединица општи-
не, чији пројект или планирана сре-
дства имају вриједност од 20.000 до 
50.000 КМ...................................3 бода 

• Изградња, одржавање или опрема-
ње грађевинских објеката који кори-
сти ватрогасна јединица општине/ 
града, чији пројект или планирана 
средства имају вриједност од 50.000 
до 100.000 КМ.............................4 бода 

• Изградња, одржавање или опрема-
ње грађевинских објеката које кори-
сти ватрогасна јединица општине/ 
града, чији пројект или планирана 
средства имају вриједност преко 
100.000 КМ..............................5 бодова 

 
(2) Број бодова утврђен према додатн-

им условима, из става (1), тачке а), 
б), ц) и д) овог члана, због солидар-
ности према слабије развијеним оп-
штинама: Фоча у ФБиХ и Пале у 
ФБиХ, увећава се за 20%. 

 
 
II - Б. ПОСТУПАК ДОДЈЕЛЕ И  
           КОНТРОЛЕ ПОМОЋИ  
           ОПШТИНАМА 
 

Члан 12. 
(Писани позив општинама/граду  

и захтјев за додјелу помоћи) 
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(1) Кантонална управа упућује писани 

позив за додјелу помоћи (суфина-
нсирање), за једну или  више  нам-
јена, како је то наведено у члану 4. 
став (1) ове Одлуке, свим општина-
ма/граду на Кантону, које имају 
формиране ватрогасне јединице, 
на начин како је то дефинисано у 
члану 10. став (1), тачка (а) ове Од-
луке.  

 
(2) Кантонална управа цивилне заш-

тите ће сачинити и као прилог до-
ставити општинама/граду и типс-
ке пријавне обрасце, како би се ује-
дначили сви потребни елементи за 
вредновање захтјева.  

 
(3) Писани позив из става (1), у прави-

лу, упућује се у првој половини ка-
лендарске године, а  изузетно, ако 
из објективних разлога то није би-
ло могуће, писани позив се може 
упутити и у току године, с тим да 
се реализација пројекта и извјештај 
морају помјерити на разуман рок. 

 
(4) Захтјев за додјелу помоћи, у складу 

са овом Одлуком, подноси општи-
нски начелник/градоначелник, у 
року од 30 дана након што Канто-
нална управа упути писани позив  
из става (1) овог члана. 

 
(5) Писани захтјев мора садржавати 

податке у коју сврху и у којем изно-
су се помоћ тражи, детаљно  образ-
ложење планираних активности и 
одговарајуће доказе и документа-
цију.  

 
(6) Општина/град је дужна у захтјеву 

кандидовати пројекте који су пла-
нирани, припремљени и  објектив- 
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но изводиви у утврђеним рокови-
ма из ове Одлуке. 

 
Члан 13. 

(Поступање по захтјеву  
за додјелу помоћи) 

 
(1) У случају да захтјев и документаци-

ја из члана 12. ове Одлуке нису пот-
пуни, руководилац Одсјека за  заш-
титу од пожара и ватрогаство ће у 
писаној форми затражити од под-
носиоца захтјева за додјелу помоћи 
да исте допуни у року од пет дана, 
а ако то не учини сматраће подни-
јети захтјев неуредним и неће га 
даље разматрати.  

 
(2) Радни материјал за додјелу помоћи 

из става (1) овог члана разматраће 
комисија коју ће именовати дирек-
тор Кантоналне управе, тако што 
ће:  

 
a) извршити прегледе примљених 

приједлога - пројеката,  
б)   извршити одабир успјешних  
       приједлога – пројеката, 
ц)   за сваку врсту помоћи из члана  

4. став (1) тачке а) до д) ове Од-
луке, односно за ону за коју је 
упућен јавни позив општинама 
/граду, сачинити листу општи-
на/града са пројектима и акти-
вностима, предложити поједи-
начне новчане износе и начин 
исплате за сваку општину/гр-
ад.  

 
(3) Висина износа помоћи појединој 

општини/граду, по свакој врсти 
помоћи, утврђује се на начин да се:   

 
a) прво, утврди укупан број бодо-

ва свих пријављених општина  
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по свакој од врста помоћи из 
члана 4.  ове Одлуке,  

б)   да се укупан број бодова стави  
у однос према расположивим 
средствима посебне накнаде за 
додјелу помоћи за сваку врсту 
помоћи (добије се вриједност је-
дног  бода), 

ц)   да се помножи број бодова поје- 
дине општине/града са утврђе-
ном вриједности једног бода.  

 
(4) У случају да једна општина/град 

аплицира за више пројеката, ције-
ниће се 1 до 2 пројекта, а изузетно  
и више (уколико то општина/град 
аргументовано документује и ако 
су пројекти мање вриједности), с 
тим да се висина износа који оп-
штина/град добије, на начин деф-
инисан у ставу (3) овог члана, дије-
ли на два или више одобрених пр-
ојеката.  

 
(5) Од дана упућивања писаног пози-

ва из члана 12. став (1) ове Одлуке, 
па до утврђивања приједлога за до-
дјелу помоћи не смије проћи више 
од 90 дана.  

 
Члан 14. 

(Ограничења за подјелу помоћи) 
 

Уколико се у поступку утврди 
да је по врстама помоћи за пружање 
финансијске и материјалне подршке 
општинама/граду, из члана 4. тачке 
а), б), ц) и д) ове Одлуке, пријављено и 
бодовано:  
 
a) 2 општине/града, планирана сред-

ства за помоћ и подршку ће се у 
цјелости подијелити, 

б)   1 и мање општина/градова, плани- 
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рана средства се неће дијелити, из-
узев у случају под тачком д) члана 
3.  ове Одлуке и зависно од значаја 
пројекта. 

 
Члан 15. 

(Одлуке и уговори  
за додјелу помоћи) 

 
(1) Након проведеног поступка у сми-

слу члана 13. ове Одлуке, директор 
Кантоналне управе доноси поједи-
начне одлуке за додјелу помоћи, у 
зависности од тога о којој врсти и 
за које намјене се односи помоћ оп-
штинама/граду, с тим да та сред-
ства не могу прећи висину средста-
ва које улаже општина/град у кон-
кретни пројекат или активности. 

 
(2) У сладу са одлуком о додјели по-

моћи из става (1) овог члана, изме-
ђу Кантоналне управе и  општи-
не/града којој је помоћ додијељена, 
закључује се уговор о кориштењу 
финансијских средстава намијење-
них за заштиту од пожара и ватро-
гаство.  

 
Члан 16. 

(Начини додјеле средстава) 
 
(1) Средства помоћи додјељују се ди-

ректно на депозитни рачун општи-
на/града, а на основу инструкција 
за плаћање које ће бити накнандно 
достављене од стране општина/гр-
ада по потписивању уговора или 
споразума.  

(2) Изузетно, када се ради о помоћи-
подршци, из члана 5. став (3) ове 
Одлуке, Кантонална управа може 
провести процедуру јавне набавке 
и помоћ додијелити у опреми и  
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средствима за ватрогасне јединице.  

 
 
II - Ц. РОКОВИ ЗА КОРИШТЕЊЕ   
            ПОМОЋИ И КОНТРОЛА  
            УТРОШКА 
 

Члан 17. 
(Извјештавање и рокови  

за утрошак средстава) 
 
(1) Додијељена помоћ се може кори-

стити искључиво за одобрену нам-
јену.  

(2) Општина/град, којој је додијељена 
помоћ у смислу одредаба ове Одлу-
ке, обавезна је поднијети детаљан 
извјештај и оправдати потрошњу 
тих средстава до краја календарске                      
године, а само у изузетним случа-
јевима, када је помоћ додијељена 
пред крај календарске године или 
када из оправданих разлога није 
било могуће утрошити додијељена 
средства, у разумном року у наре-
дној календарској години, али не 
дуже од девет мјесеци. 

(3) На писани и образложени захтјев 
општине/града, рокови из става (2) 
овог члана могу се продужити, ако 
су разлози за немогућност изврше-
ња послова - пројекта настали због 
више силе или околности које из-
вршилац није могао објективно пр-
едвидјети и на њих утицати. У ов-
ом случају може се, након процјене 
од стране Кантоналне управе, изв-
ршити измјена и допуна уговора 
из члана 15. став (2) ове Одлуке, те 
одредити други објективно могући                       
рок за извршење обвезе општине/ 
града.  

(4) У роковима, наведеним у ставови-
ма (2) и (3) овог члана, општина/  
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град којој је додијељена помоћ  оба-
везна је поднијети детаљан писани 
извјештај и документовано прав-
дати потрошњу додијељених сре-
дстава (рачуни, одлуке и други до-
кази о потрошњи).  

(5) Извјештај из става (4) овог члана 
мора бити потписан од стране ру-
ководиоца службе цивилне зашти-
те и овјерен од стране општинског 
/градског начелника/градоначел-
ника.  

 
Члан 18. 

(Контрола утрошка средстава) 
 
(1) Директор Кантоналне управе ће, 

одмах по доношењу одлука из чла-
на 15. став (1) ове Одлуке, ако се ра-
ди о случају из члана 8. ове Одлуке, 
формирати комисију, која ће оби-
ћи све локалитете на подручју оп-
штина/града, чији су пројекти пр-
ихваћени за суфинансирање, извр-
шити увид на лицу мјеста, фото-
графисати затечено стање, а по 
потреби сачинити и записник о ис-
том.  

(2) Кантонална управа ће, и прије ист-
ека рокова из члана 17. ставови (2) 
и (3) ове Одлуке, најмање једанпут 
у току реализације пројекта из ста-
ва (1) овог члана извршити контро-
лу динамике радова на терену, а 
након истека утврђених рокова, об-
везно извршити коначну контролу 
утрошка средстава и реализацију 
пројекта, изласком формиране ко-
мисије на лице мјеста, сачињавањ-
ем записника, те фотографисањем 
или на други начин документо-
вањем  нађеног стања. 

(3) Контрола за остале видове помоћи 
(суфинансирање) вршиће се увид- 
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ом у документацију о потрошњи 
додијељених финансијских средст-
ава.  

(4) У случају ненамјенског утрошка 
додијељених средстава или у слу-
чају да општина/град не оправда 
потрошњу додијељене помоћи, ка-
ко је то наведено у члану 16. ове 
Одлуке, Кантонална управа је дуж-
на поднијети захтјев за раскид уго-
вора, једнострано у писаној  форми 
раскинути уговор и затражити пов-
рат додијељених средстава.  

(5) Кантонална управа може раскину-
ти закључени уговор и ако јој је оп-
штина/град, послије  обавјештења 
о непосредној контроли и уоченим 
недостацима, саопштила (у писаној 
форми или на записник) да неће  
испунити уговор или ако из окол-
ности конкретног случаја очиглед-
но произилази да неће моћи испу-
нити уговор на предвиђени начин. 

 
 
III - КРИТЕРИЈИ ЗА ДОДЈЕЛУ  
        ВАТРОГАСНИХ СРЕДСТАВА  
        ДОБРОВОЉНИМ ВАТРОГАСНИМ  
        ЈЕДИНИЦАМА ФОРМИРАНИМ У  
        ДОБРОВОЉНИМ ВАТРОГАСНИМ  
        ДРУШТВИМА НА НИВОУ  
        ОПШТИНА/ГРАДА 
 

Члан 19. 
(Критерији за додјелу ватрогасних 

средстава добровољним ватрогасним 
јединицама) 

 
При додјели ватрогасних сред-

става из члана 3. ове Одлуке добровољ-
ним ватрогасним јединицама форми-
раним у добровољним ватрогасним 
друштвима на нивоу општина/града,                       
примјењиваће се кумулативно сљеде-
ћи критерији:  
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a) добровољно ватрогасно друштво 

мора бити регистровано и имати 
сједиште на подручју општина/гр-
ада, гдје се као доказ о истом при-
лаже рјешење о упису у регистар 
удружења;  

 
б)   добровољна ватрогасна јединица  

мора бити формирана у добровољ-
ном ватрогасном  друштву, гдје се 
као доказ о истом прилаже рјеше-
ње или други одговарајући доку-
мент којим се доказује да је иста 
формирана;  

 
ц)   у саставу добровољне ватрогасне  

јединице мора бити формација од 
минимално три ватрогасаца и ват-
рогасаца-возача са положеним исп-
итом за добровољног ватрогасца,                        
гдје се као доказ о истом прилаже 
овјерена изјава одговорног лица у 
добровољном ватрогасном друшт-
ву са списком припадника те једи-
нице;  

 
д)   у саставу добровољне ватрогасне  

јединице мора бити минимално је-
дан возач-ватрогасац са положеном 
возачком дозволом „Ц“ категорије, 
гдје се као доказ о истом прилаже                 
овјерена фотокопија возачке дозво-
ле;  

е)    у саставу добровољне ватрогасне  
јединице мора бити минимално је-
дан командир који има положен 
испит за руководиоца акције гаше-
ња пожара, гдје се као доказ о ист-
ом прилаже овјерена фотокопија 
увјерења о положеном испиту за 
руководиоца акције гашења пожа-
ра;  

ф)  добровољна ватрогасна јединица  
      мора посједовати:  
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1) минимално једно ватрогасно во-

зило, гдје се као доказ прилаже 
овјерена фотокопија саобраћај-
не дозволе; 

  
2) опрему за гашење шумских и 

других пожара, гдје се као доказ 
прилаже списак опреме, овјер-
ен од стране одговорног лица у 
добровољном ватрогасном дру-
штву;  

 
3) просторије за смјештај људи, во-

зила и опреме, гдје се као доказ 
прилаже доказ о власништву 
или уговор о кориштењу објек-
та или објеката, односно други 
одговарајући документ којим се 
потврђује да се објекат користи 
у ове сврхе; 

 
4) личну заштитну опрему за ват-

рогасце, гдје се као доказ при-
лаже списак личне заштитне 
опреме минимално за четири 
ватрогасаца, овјерен од стране 
одговорног лица у добровољн-
ом ватрогасном друштву. 

 
Члан 20. 

(Додјела ватрогасних средстава 
добровољним ватрогасним 

јединицама) 
 
(1) Управа сваке године врши додјелу 

ватрогасних средстава из члана 3. 
ове Одлуке подједнако на све доб-
ровољне ватрогасне јединице фор-
миране у добровољним ватрогас-
ним друштвима на нивоу општи-
на/града, а које испуњавају услове 
у складу са критеријима утврђен-
им у члану  19. ове Одлуке.  

 
(2) Ватрогасна средства из става (1) ов- 
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ог члана додјељују се два пута ток-
ом године на жирорачун доброво-
љних ватрогасних друштава у који-
ма су формиране добровољне ват-
рогасне јединице, и то на начин да 
се прва транша додјељује до 30. ју-
на текуће године, а друга транша  
до 31. децембра текуће године.  

 
Члан 21. 

(Позив за достављање доказа  
о испуњавању критерија) 

 
(1) Управа ће прије додјеле ватрогасн-

их средстава из члана 20. ове Одлу-
ке једном годишње објавити јавни 
позив на веб страници Владе Боса-
нско-подрињског кантона Горажде  
www.бпкг.гов.ба, у којем ће бити  
детаљније дефинисани рокови за 
достављање доказа о испуњавању 
критерија добровољних ватрогас-
них јединица формираних у доб-
ровољним ватрогасним друштви-
ма. 

 
(2) Јавни позив из става (1) овог члана 

ће бити отворен најмање десет да-
на.  

 
(3) Директор Управе ће посебним рје-

шењем формирати комисију од 
три (три) члана, која ће  разматра-
ти пристигле пријаве и сачинити 
приједлог одлуке за додјелу ватро-
гасних средстава за добровољне ва-
трогасне јединице формиране у 
добровољним ватрогасним друш-
твима на  нивоу Кантона, а које ис-
пуњавају услове у складу са крите-
ријима утврђеним у члану 19.  ове 
Одлуке, односно у складу са објав-
љеним јавним позивом.  
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Члан 22. 

(Извјештај о утрошку  
ватрогасних средстава) 

 
Извјештај о утрошку ватрогасн-

их средстава из члана 20. ове Одлуке, 
добровољна ватрогасна друштва, у кој-
има су формиране добровољне ватро-
гасне јединице, достављају Управи нај-
касније до краја мјесеца фебруара те-
куће године, за претходну годину.  
 

Члан 23. 
(Намјена ватрогасних средстава  

која припадају добровољним 
ватрогасним јединицама) 

 
Ватрогасна средства која припа-

дају добровољним ватрогасним једи-
ницама формираним у добровољним 
ватрогасним друштвима на нивоу оп-
штина/града, могу се користити иск-
ључиво за намјене које су утврђене у 
члану 137. став (5) Закона о заштити од 
пожара и ватрогаству,  односно за нам-
јене утврђене у члану 4. ове Одлуке.  
 
 
IV - ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 24. 
(Извјештај о прикупљању, 

расподјели и кориштењу средстава) 
 

О прикупљању, расподјели и 
кориштењу ватрогасних средстава, 
Управа подноси годишњи извјештај 
Влади Кантона најкасније до 30. апри-
ла текуће године за претходну годину, 
који садржи:  
 

a. преглед ватрогасне опреме, тех-
ничких и других средства по 
врсти и количини, која су наба- 
вљена за ПВЈ из ових финансиј- 

             ских средстава; 



07. мај/свибањ 2021. 
 

 
б.   активности које су финансира- 

не из ватрогасних средстава, а 
односе се на припремање, обу-
ку и вјежбе, те полагање струч-
них испита припадника ПВЈ;  

 
ц.   активности на одржавању опре- 

ме и ватрогасних средстава на-
мијењених за употребу у акци-
јама заштите од пожара, која су 
набављена и које користи ПВЈ;  

 
д.  све пројекте на изградњи и оп- 

ремању објеката за потребе ПВЈ, 
који су финансирани из ватро-
гасних средстава;  

 
е.  све друге активности које су фи- 

нансиране из ватрогасних сред-
става у складу са Законом о за-
штити од пожара и ватрогаству 
и овом Одлуком. 

 
Члан 25. 

(Примјена Одлуке) 
 
  Одредбе ове Одлуке које се од-
носе на општину, сходно се примјењу-
ју и на Град Горажде. 
 

Члан 26. 
(Ступање на снагу) 

 
Одлука ступа на снагу даном 

објављивања на службеној огласној та-
бли Кантона, а накнадно ће да се обја-
ви у „Службеним  новинама Босанско–
подрињског кантона Горажде“. 
 
Број:03–11-621/21                  П Р Е М И Ј Е Р 
16.04.2021.године                 Аида Обућа,с.р. 
     Г о р а ж д е 
 

367 
 

На основу чланова 23. и 24. Зак- 
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она о Влади Босанско–подрињског ка-
нтона Горажде („Службене новине Бо-
санско–подрињског кантона Горажде“, 
број: 8/15), члана 183. став 1. тачке 8. 
Закона о заштити и спашавању људи и 
материјалних добара од природних и 
других несрећа („Службене новине 
Федерације БиХ“, број: 39/03, 22/06 и 
43/10) и тачке XII став 2. Одлуке о ув-
јетима и начину кориштења средстава 
остварених на основу посебне накнаде 
за заштиту од природних и других 
несрећа („Службене новине Федера-
ције БиХ“, број: 4/12), на приједлог Ка-
нтоналне управе цивилне заштите, Вл-
ада Босанско–подрињског кантона Го-
ражде, на 84. редовној сједници, одржа-
ној дана 16.04.2021.године,  д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
О ПОСТУПКУ И КРИТЕРИЈИМА  

ЗА ДОДЈЕЛУ ПОМОЋИ 
ГРАДУ ГОРАЖДУ, ОДНОСНО  

ОПШТИНАМА У  БОСАНСКО-
ПОДРИЊСКОМ КАНТОНУ 
ГОРАЖДЕ ИЗ СРЕДСТАВА 

ПОСЕБНЕ НАКНАДЕ 
ЗА ЗАШТИТУ ОД ПРИРОДНИХ  

И ДРУГИХ НЕСРЕЋА 
 
 
I – ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1. 
  

Овом се Одлуком уређују врсте, 
критерији, висина и поступак за додје-
лу помоћи општинама, односно Граду 
Горажду (у даљем тексту: општинe/гр-
ад) из средстава посебне  накнаде, за 
остваривање њихових задатака зашти-
те и спашавања, из средстава која при-
падају  Босанско-подрињском кантону  
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Горажде (у даљем тексту: Кантон), по 
посебним прописима. 
 

Члан 2. 
 
(1) Средства посебне накнаде за заш-

титу од природних и других несре-
ћа (у даљем тексту: посебна накна-
да) су новчана средства која се при-
купљају у складу са Законом о заш-
тити и спашавању, а која се воде на 
посебном трансакционом рачуну 
отвореном као подрачун у оквиру 
јединственог рачуна Кантона. 

(2) Кантонална управа за цивилну за-
штиту (у даљем тексту: Кантонал-
на  управа), у сaрадњи са Министа-
рством за финансије Босанско-под-
рињског кантона Горажде (у даљем 
тексту: Министарство за финанси-
је), рјешава питање кориштења ср-
едстава која припадају Кантону, у 
складу с Одлуком о кориштењу по-
себне накнаде и овом Одлуком. 

 
II – ВРСТЕ И ВИСИНА ПОМОЋИ 
 

Члан 3. 
 
(1) Из средстава посебне накнаде, која 

припадају Кантону, према потре-
би, може се пружати  финансијска 
подршка општинама/граду у ост-
варивању њихових задатака зашти-
те и спашавања, и то за: 

 

a) Опремање општинских/град-
ских структура цивилне зашти-
те (општински/градски штаб ци-
вилне заштите, општинске/гра-
дске службе заштите и спаша-
вања, општинске/градске једи-
нице цивилне заштите, општи-
нски/градски оперативни цен-
тар цивилне заштите и друго); 
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б)   Обука општинских/градских   
структура цивилне заштите 
(општински/градски штаб цив-
илне заштите,  општинске/гра-
дске службе заштите и спаша-
вања, општинске/градске једи-
нице цивилне заштите,  општи-
нски/градски оперативни цен-
тар цивилне заштите и друго) 

ц)   удруживање средстава посебне  
накнаде са општинама/градом,  
кантонима и Федерацијом БиХ 
(у даљем тексту: Федерација), у 
заједничким пројектима  развоја                          
система заштите и спашавања. 

 
(2) Средства посебне накнаде, утврђе-

на за намјене из овог члана, морају 
бити саставни дио планске пројек-
ције буџета Кантона. Кантонална  
управа цивиле заштите доноси год-
ишњи план кориштења средстава 
посебне накнаде за средства која 
припадају Кантону, уз прибављено 
мишљење Кантоналног штаба цив-
илне заштите. 

(3) Кантонална  управа води евиденц-
ију кориштења средстава посебне 
накнаде из ове  Одлуке. 

 
Члан 4. 

 
(1) Под опремом структура из члана 3. 

тачка а) ове Одлуке, подразумијева 
се опремање неопходном опремом, 
која је посебним прописима или 
пројектима од заједничког интере-
са утврђена као обавеза или као 
минимум неопходан за извршава-
ње дефинисаних  задатака. 

(2) Годишњим планом кориштења сре-
дстава посебне накнаде, утврдиће 
се износ  средстава за ове намјене, с 
тим да висина средстава за опрема-
ње структура цивилне заштите,   
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предвиђених за подршку општина-
ма/граду, не може прелазити једну 
половину прикупљених средстава 
посебне накнаде у текућој години 
и слободних средстава посебне на-
кнаде из  претходних година, утвр-
ђених у тачки VIII став 2. Одлуке о 
кориштењу посебне накнаде. 

 
Члан 5. 

 
(1) Под обуком структура из члана 3. 

тачка б) ове Одлуке сматрају се ак-
тивности које су планиране у теку-
ћој буџесткој години, у циљу прип-
ремања, обуке и вјежби наведених 
општинских/градских структура, 
на начин и по програмима дефи-
нисаним законом и другим пропи-
сима из ове области. 

(2) Годишњим планом кориштења ср-
едстава посебне накнаде, утврдиће 
се износ средстава за ове намјене, а 
из средстава из тачке IX Одлуке о 
кориштењу посебне накнаде, с тим 
да висина средстава за припрема-
ње, обуку и вјежбе, предвиђених за 
подршку општинама/граду, не мо-
же прелазити једну половину при-
купљених средстава посебне нак-
наде у текућој години и слободних 
средстава посебне накнаде из прет-
ходних година, утврђених у тачки 
IX наведене Одлуке. 

 
Члан 6. 

 
(1) У реализацији већих пројеката ра-

звоја система заштите и спашава-
ња, који су од значаја за више опш-
тина/град, Кантон или за Федера-
цију, у смислу члана 3. тачка ц) ове 
Одлуке, могу се удруживати сред-
ства посебне накнаде која припада- 
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ју Кантону са општинама/градом 
и другим кантонима и Федераци-
јом. 

(2) У случају из става (1) овог члана, 
може се радити о превентивним мј-
ерама, које су у функцији спреча-
вања настанка природних и друг-
их несрећа или ублажавања дјело-
вања тих несрећа, а које су утврђе-
не у програмским и планским до-
кументима заштите и спашавања, 
дефинисаним Законом о заштити 
и спашавању. 

(3) Годишњим планом кориштења ср-
едстава посебне накнаде, утврђива-
ће се износ средстава за ове намје-
не, с тим да висина средстава за уд-
руживање не може прелазити 20% 
слободних средстава посебне нак-
наде за заштиту и спашавање из 
претходних година, акумулираних 
на подрачуну. 

 
 
III – ОПШТИ И ДОДАТНИ КРИТЕ- 
         РИЈИ ЗА ДОДЈЕЛУ ПОМОЋИ 
 

Члан 7. 
 
(1) Кантон ће при додјели помоћи из 

члана 3. ове Одлуке примјењивати 
сљедеће опште критерије: 

 

a) да је формирана служба цивил-
не заштите општине/града, у 
складу с чланом 31. Закона заш-
тити и спашавању,  

б) да је формиран општински/гра- 
     дски штаб цивилне заштите, 
ц) да је донесена процјена угроже- 

ности општине/града од приро-
дних и других несрећа, 

д) да је донесен план заштите и  
спашавања од природних и дру-
гих несрећа општине/града, 
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е)  да је донесен програм развоја заштите и спашавања општине/ града, 
ф)  да општина/град има организо  ване снаге цивилне заштите, 
г)  да је захтјев за додјелу помоћи цјеловито образложен и документован, 
х)  да се средства посебне накнаде воде на посебном намјенском трансакци- 
     оном рачуну, 

      и) да општина/град достави податке о висини средстава посебне накнаде у  
           претходној календар-ској години. 
 
(2) За сваки од критерија из става (1) овог члана, подносилац захтјева за додјелу по-

моћи дужан је приложити одговарајући доказ (одлука, рјешење, извод из ста-
тута, извод из буџета/банке и друго). 

 
Члан 8. 

 
Субјекти који испуњавају опште критерије из члана 7. ове Одлуке ранги-

раће се (по редослиједу и висини одобрених средстава), према додатним критери-
јима, и то: 
 
1. Да је прилив средстава посебне накнаде у претходној календарској години у 

општини/граду: 
 

a) већи од 50% од просјека укупно оствареног прилива на Кантону  
(прилив у свим општинама, подијељено са бројем општина).........   1 бод 

б) између 30% до 50%..............................................................................   3 бода, 
ц) мањи од 30%......................................................................................... 5 бодова 
 
2. Да су планирана средства у буџету општине/града за заштиту и спа-шавање у 

претходној години (без  посебне накнаде ): 
 
а) већа од 0,5 % буџета општине/града..................................................... 5 бодова, 
б) 0,3 % до 0,5 % буџета општине/града.................................................... 4 бода, 
ц) испод 0,3% буџета      општине/града.................................................... 3 бода 
д) нису планирана средства  у буџету  општине/града........................ 0 бодова 
 

Као доказ за ове податке послужиће овјерен извод из буџета општине/гра-
да за претходну годину или други документ из којег је то несумњиво могуће 
утврдити. 

 
3. Значај пројекта: 
 
а) опремање структура из члана 3. тачке а) Одлуке............................... 5 бодова 
б) обука структура из члана 3. тачке б) Одлуке....................................... 2 бода 
ц) удруживање средстава посебне накнаде са:  
 - једном општином/градом...................................................................... 5 бодова 
 - двије и више општина/градом ........................................................ .... 4 бода 
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 - другим кантонима.................................................................................... 3 бода 
 - Федерацијом............................................................................................... 2 бода 
 
 
4. Принцип солидарности према не-

развијеним општинама 
             
Број бодова стечен по претходним кри-
теријима за општине: Фоча у ФБиХ, и 
Прача у ФБиХ увећава се за............ 20%. 
 
 
IV – ПОСТУПАК ЗА ДОДЈЕЛУ  
         ПОМОЋИ 
 

Члан 9. 
 
(1) Захтјев за додјелу помоћи, у складу  

с овом Одлуком, подноси општин-
ски начелник, односно градоначе-
лник, у року од 15 дана након што 
Кантонална управа упути писани 
позив свим општинама/граду на 
Кантону за додјелу помоћи, што се 
чини, у правилу, у првој половини 
календарске године. 

(2) Писани захтјев мора садржавати 
податке у коју сврху и у којем из-
носу се помоћ тражи, детаљно об-
разложење планираних активнос-
ти и одговарајуће доказе и докуме-
нтацију. 

 
Члан 10. 

 
(1) Након увида у поднесену докумен-

тацију, примјењујући додатне кри-
терије из члана 8. ове Одлуке, ком-
исија за додјелу помоћи општина-
ма/граду у Кантоналној управи ће 
извршити рангирање за сваку ка-
тегорију из члана 3. тачке а) до ц) 
ове Одлуке, и сачиниће приједлог 
за  додјелу помоћи.  

(2) На основу утврђеног укупног бро-
ја бодова за сваку категорију из чл-
ана 3. ове Одлуке, те стављањем ис-
тог у однос према расположивим 
средствима посебне накнаде за  до-
дјелу помоћи за сваку категорију, 
утврђује се приједлог за висину по-
моћи по свакој  категорији. 

 
Члан 11. 

 
(1) Средства за додјелу помоћи и под-

ршку, у смислу ове Одлуке, поједи-
начним одлукама додјељује дире-
ктор Кантоналне управе, уз претхо-
дно прибављено мишљење  Канто-
налног штаба цивилне заштите. 

(2) У складу с Одлуком о додјели по-
моћи из става (1) овог члана, изме-
ђу Кантоналне управе и општине/ 
града коме је помоћ додијељена, 
закључује се уговор о кориштењу 
средстава посебне накнаде. 

 
Члан 12. 

 
(1) Средства помоћи додјељују се 

директно на депозитни рачун 
општина/града, а на основу ин-
струкција за плаћање које ће 
бити накнандно достављене од 
стране општина/града по  пот-
писивању уговора или споразума.  

 
 
V – РОКОВИ ЗА КОРИШТЕЊЕ 
ПОМОЋИ И КОНТРОЛА УТРОШКА 
 

Члан 13. 
 
(1) Додијељена помоћ се може корис- 
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тити искључиво за одобрену намје-
ну. 

(2) Општина/град, коме је додијељена 
помоћ у смислу одредаба ове Одлу-
ке, обавезна је поднијети детаљан 
извјештај и оправдати потрошњу 
тих средстава до краја календарске 
године, а само у изузетним случаје-
вима, када је помоћ додијељена пр-
ед крај календарске године или  ка-
да из оправданих разлога није било 
могуће утрошити додијељена сред-
ства, у првом кварталу наредне го-
дине.  

(3) У роковима наведеним у ставку (2) 
овог члана, општина/град којојме 
је додијељена помоћ обавезна је по-
днијети детаљан писани извјештај 
и документовано оправдати потро-
шњу додијељених средстава (рачу-
ни, одлуке и други докази о пот-
рошњи). 

(4) Извјештај из става (3) овог члана 
мора бити потписан од стране ру-
ководиоца службе цивилне зашти-
те и овјерен од стране општинског 
начелника, односно градоначелни-
ка. 

 
Члан 14. 

 
(1) Кантонална управа има право из-

вршити непосредни увид у испра-
вност потрошње одобрених средста-
ва, у роковима утврђеним у члану 
13. став (2) ове Одлуке, те у случају 
ненамјенског утрошка истих затра-
жити поврат додијељених средста-
ва. 

(2) Кантонална управа ће, у случају да 
општина/град не оправда потрош-
њу додијељене помоћи, како је то 
наведено у члану 13. став (2) ове 
Одлуке, или ако непосредно утвр- 
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ди неисправност потрошње одоб-
рених средстава, затражити поврат 
додијељених средстава и једностра-
но у писаној форми раскинути за-
кључени уговор. 

 
Члан 15. 

 
Захтјеви за додјелу помоћи под-

несени у складу с чланом 9. ове Одлу-
ке, неће се разматрати ако општина/ 
град имају акумулирана средства ост-
варена на основу посебне накнаде за 
заштиту од природних и других нес-
рећа, прикупљена у претходним годи-
нама, која су  троструко  већа од пла-
нираног редовног годишњег прихода 
по основу посебне накнаде те општи-
не/града, нису планирала своја сред-
ства минимум 50% за које траже помоћ 
од Кантона, односно за намјене из чла-
на 3. ове Одлуке.  
 
 
VI - ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 16. 
 

Одлука ступа на снагу даном 
објављивања на службеној огласној та-
бли Кантона, а накнадно ће да се обја-
ви у „Службеним  новинама Босанско–
подрињског кантона Горажде“. 
 
Број:03–11-622/21                  П Р Е М И Ј Е Р 
16.04.2021.године                 Аида Обућа,с.р. 
     Г о р а ж д е 
 

368 
 

На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде („Службене новине Босанско 
-подрињског кантона Горажде”, број: 
8/15), те члана V Одлуке о именовању 
Радне групе за израду Програма раз- 
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воја заштите и спашавања људи и ма-
теријалних добара од природних и дру-
гих несрећа Босанско–подрињског ка-
нтона Горажде за период од 2021. до 
2026. године („Службене новине Боса-
нско-подрињског кантона Горажде”, 
број:12/20), Влада Босанско-подрињск-
ог кантона Горажде, на 84. редовној 
сједници, одржаној дана 16.04.2021. го-
дине, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о утврђивању висине накнаде 

предсједнику, члановима  
и техничком секретару  

Радне групе за израду програма 
развоја заштите и спашавања људи  

и материјалних добара  
од природних и других несрећа 
Босанско–подрињског кантона 

Горажде за период од 2021.  
до 2026. године 

 
Члан 1. 

  
Овом се Одлуком утврђује виси-

на накнаде предсједнику, члановима и 
техничком секретару Радне групе нак-
он израде програма развоја заштите и 
спашавања људи и материјалних доб-
ара од природних и других несрећа 
Босанско–подрињског кантона Гораж-
де за период од 2021. до 2026. године,  
како слиједи: 
 

1. Предсједник – 150,00 КМ, 
2. Члан – 100,00 КМ и 
3. Технички секретар–100,00 КМ. 

 
Члан 2. 

 
 Средства за накнаду за рад Ра-
дне групе из члана 1. ове Одлуке обе-
збијеђена су у Буџету Кантоналне уп- 
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раве цивилне заштите Босанско-под-
рињског кантона Горажде за 2021. год-
ину на економском коду 613900 – Уго-
ворене и друге посебне услуге. 
 

Члан 3. 
 

Одлука ступа на снагу даном 
објављивања на службеној огласној та-
бли Кантона, а накнадно ће да се обја-
ви у „Службеним новинама Босанско - 
подрињског кантона Горажде”. 
 
Број:03–11-623/21                  П Р Е М И Ј Е Р 
16.04.2021.године                 Аида Обућа,с.р. 
     Г о р а ж д е 
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На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде („Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде“ број: 
8/15), Влада Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде, на 31. ванредној сјед-
ници, одржаној дана 15.04.2021.године, 
д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о утврђивању Амандмана  

на Прогрм развоја заштите и 
спашавања људи и материјалних 

добара од природних ид ругих 
несрећа Босанско-подрињског 

кантона Горажде за  период  
2021-2026. године 

 
Члан 1. 

 
 Влада Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде утврђује Амандман на 
Програм развоја заштите и спашавања 
људи и материјалних добара од при-
родних и других несрећа Босанско-по-
дрињског кантона Горажде за период  
2021-2026. година како слиједи: 
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На страни 52. у дијелу табела 
Средства за заштиту и спашавање од 
природних и других несрећа (КМ)  из 
Буџета Босанско-подрињског кантона  
Горажде у колони године 2021. се ми-
јења износ како слиједи: 
 

ОПИС 2021. 

Буџет БПК* 39.919.000,00 

За заштиту и спашавање  
0,5%  од Буџета 199.595,00 

 
Образложење: Усвајањем Буџе-

та Босанско-подрињског кантона Гор-
ажде за 2021. годину дошло је до пром-
јене износа који је био у документу ок-
вирног буџета Босанско-подрињског  
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кантона  Горажде за период 2021-2023.,  
а како је примјена овог Програма раз-
воја заштите и спашавања људи и ма-
теријалних добара од природних и 
других несрећа Босанско-подрињског 
кантона Горажде за период 2021-2026. 
године  од 2021.године сматрамо да се 
подаци у овом документу требају ажу-
рирати с обзиром да је у моменту сла-
ња овог документа била Одлука о при-
временом финансирању. 
 

На страни 52. у дијелу Структу-
ра финансијских средстава акумули-
раних по изворима и годинама у коло-
ни: акумулирана средства до 31.12. 
2020. године и колини: 2021. се мијења 
износ како слиједи: 

ИЗВОРИ СРЕДСТАВА 
Акумулирана 
средства  до 
31.12.2020. 

  

2021. 2025. 
1 2 3 7 

Посебна накнада за заштиту од 
природних и других несрећа 504.143,51 200.000,00 34.143,51 

Накнада од осигурања за ватрогасне 
јединице 10.785,51  

11.834,21 
 

1.600,00 
Ред. буџетска средства -  199.595,00 278.729,30 

УКУПНО: 514.929,02 441.429,21 314.472,81 
 
 
Образложење: Усвајањем Буџета Боса-
нско-подрињског кантона Горажде за 
2021. годину дошло је до промјене из-
носа који је био у документу оквирног 
буџета Босанско-подрињског кантона  
Горажде за период 2021-2023., а како је 
примјена овог Програма развоја заш-
тите и спашавања људи и материја-
них добара од природних и других не-
срећа Босанско-подрињског кантона К  
Горажде за период 2021-2026. година  
од 2021.године сматрамо да се подаци 

у овом документу требају ажурирати с 
обзиром да је у моменту слања овог 
документа била Одлука о привреме-
ном финансирању. 
 

На страни 52. у дијелу Структу-
ра финансијских средстава од намјен-
ских (текућих и акумулираних) до ре-
довних буџетских средстава по годи-
нама у колони: акумулирана средства 
до 31.12.2020. године и колони 2021. се 
мијења износ како слиједи: 
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ИЗВОРИ СРЕДСТАВА 
Акумулирана 

средства до 
31.12.2020. 

  

2021. 2025. 
1 2 3 7 

Посебна накнада за 
заштиту од природних 
и других несрећа 

Текућа средства  73.878,00 100.000,00 
Акумулирана 
средства 504.143,51 200.000,00 34.143,51 

Ред. буџетска средства -  199.595,00 278.729,30 
Накнада за ватрогасне јединице 10.785,51 11.834,21 1.600,00 

УКУПНО: 514.929,02 485.307,21 414.472,81 
 
 
Образложење: Усвајањем Буџета Боса-
нско-подрињског кантона Горажде за 
2021. годину дошло је до промјене из-
носа који је био у документу оквирног 
буџета Босанско-подрињског кантона 
Горажде за период 2021-2023., а  како је 
примјена овог Програма развоја заш-
тите и спашавања људи и материјал-
них добара од природних и других не-
срећа Босанско-подрињског кантона 
Горажде за период 2021-2026. година  
од 2021.године сматрамо да се подаци 
у овом документу требају ажурирати с 
обзиром да је у моменту слања овог 
документа била Одлука о привреме-
ном финансирању. 
 

На страни 53. у дијелу 6.2. Оче-
кивани трошкови став 5. се мијења и 
гласи: 
 

За реализацију Програма разво-
ја као стратешког документа у перио-
ду од 5 година, планирана су средства 
у укупном износу од 2.220.814,31 КМ и 
иста обухватају: 
 
• редовна буџетска средства у износу 

од 1.255.658,59 КМ, 
• процјену остварења намјенских 

прихода за 5 година у износу од 
450.226,70 КМ, 

• акумулирана намјенска средств 
(остварена, а неутрошена у претхо-
дним годинама до 2020.године) у 
износу од 514.929,02 КМ 

 
Образложење: Усвајањем Буџета Боса-
нско-подрињског кантона Горажде за 
2021. годину дошло је до промјене из-
носа који је био у документу оквирног 
буџета Босанско-подрињског кантона 
Горажде за период 2021-2023., а  како је 
примјена овог Програма развоја заш-
тите и спашавања људи и материјал-
них добара од природних и других 
несрећа Босанско-подрињског кантона 
Горажде за период 2021-2026. године  
од 2021.године сматрамо да се подаци 
у овом документу требају ажурирати с 
обзиром да је у моменту слања овог 
документа била Одлука о привреме-
ном финансирању. 
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5. Страна 54. Оквирни план утрошка средстава  по програмима за период 2021-2025. година  
     
ПРОГРАМ. 
ЗАДАТАК   

НАЗИВ     
ПРОГРАМА   2021. 2025. 

 Превенција природних и других 
несрећа 

 

Редовна буџетска средства  (20%)    39.919,00 55.745,86 
 Средства посебне накнаде (20 +20%)   54.775,60 26.828,70 

А. УКУПНО   94.694,60 82.574,56 
 Провођење хитних мјера заштите  

и спашавања и санирање 
насталих штета 

Редовна буџетска средства (30 %)   59.878,50 83.618,79 
 Средствапосебненакнаде (45+ 25%)   108.469,50 40.364,58 

Б. УКУПНО   168.348,00 123.983,37 
 Опремање структура цивилне 

заштите 
 

Редовнабуџетскасредства (40%)   79.838,00 111.491,73 
 Средства посебне накнаде (30+50%)   96.939 60.243,05 

Ц. УКУПНО   176.777,00 171.734,78 
 Обучавање и вјежбе структура 

цивилне заштите 
 

Редовнабуџетскасредства (10%)  19.959,50 27.872,93 
 Средства посебне накнаде (5+5%)   13.693,90 6.707,17 

Д. УКУПНО   33.653,40 34.580,10 
  Редовнапрорачун. средства 0 0 
 Заштита од пожара и ватрогаство Средства посебне накнаде од 

осигурања 11.834,21 1.600,00 

Е.  УКУПНО   11.834,21 1.600,00 
 УКУПНО      485.307,21 414.472,81 
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Члан 2. 
 

Предложени  Амандман  поста-
је  саставни дио Програма развоја заш-
тите и спашавања људи и материја-
лних добара од природних и других 
несрећа Босанско-подрињског кантона 
Горажде за период 2021-2026. године. 
 

Члан 3. 
 
 Ова Одлука ступа на снагу дан-
ом објављивања на службеној огласној 
табли Кантона, а накнадно ће да се об-
јави у „Службеним новинама Босанс-
ко-подрињског кантона Горажде”. 
 
Број:03–11-596/21                  П Р Е М И Ј Е Р 
15.04.2021.године                 Аида Обућа,с.р. 
     Г о р а ж д е 
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На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде („Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде“ број: 
8/15), Влада Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде, на 20. телефонској сје-
дници, одржаној дана 20.04.2021.годи-
не, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о одобравању 1.050 кг (1 палета) 

пелети ЈЗУ Кантонална болница 
Горажде 

 
Члан 1. 

 
 Овом се Одлуком интервентно 
одобрава  1.050 кг (1 палета)  пелети за 
загријавање ЈЗУ Кантонална болница 
Горажде из складишта Дирекције роб-
них резерви Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде. 
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Члан 2. 
 
 Задужује се ЈЗУ Кантонална бо-
лница Горажде да изврши хитну на-
бавку енергента дрвене пелети у коли-
чини неопходној за загријавање прос-
торија ЈЗУ Кантонална болница Гора-
жде док траје потреба за гријањем. 
 

Члан 3. 
 

За реализацију ове Одлуке заду-
жује се Дирекција робних резерви Бо-
санско-подрињског  кантона Горажде. 
 

Члан 4. 
 
 Ова Одлука ступа на снагу дан-
ом објављивања на службеној огласној 
табли Кантона, а накнадно ће да се об-
јави у „Службеним новинама Босанско 
-подрињског кантона Горажде”. 
 
Број:03–13-647/21                  П Р Е М И Ј Е Р 
20.04.2021.године                 Аида Обућа,с.р. 
     Г о р а ж д е 
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На основу члана 25. Закона о 
цестама Федерације Босне и Херцего-
вине („Службене новине ФБиХ“ број: 
12/10) и члана 23. Закона о Влади Бо-
санско-подрињског кантона Горажде 
(„Службене новине Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде“, број: 8/15), Вл-
ада Босанско-подрињског кантона Го-
ражде, на 85. редовној сједници, од-
ржаној дана 23.04.2021.год., д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности на План  
и  програм Дирекције за цесте 
Босанско-подрињског кантона 

Горажде за 2021.годину. 
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I 
 

Овом се Одлуком даје сагласно-
ст на  План и програм Дирекције за 
цесте Босанско-подрињског кантона 
Горажде за 2021.годину.  
 

II 
 

За реализацију ове Одлуке  за-
дужују се Министарство за привреду - 
Дирекција за цесте и  Министарство за  
финансије Босанско-подрињског кан-
тона Горажде, свако у оквиру своје на-
длежности, а средства обезбиједити из 
Буџета Министарства за привреду – 
Дирекција за цесте Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде, економски код 
613700 - Издаци за текуће одржавање 
и  економски код 821600 – Реконструк-
ција и инвестиционо одржавање (це-
ста и мостова). 
 

III 
 

План и програм из члана I  ове 
Одлуке саставни је дио ове Одлуке. 
 

IV 
 

Одлука ступа на снагу даном 
објављивања на службеној огласној  та-
бли Кантона, а накнадно ће да се обја-
ви у „Службеним новинама Босанско-
подрињског кантона Горажде“. 
 
Број:03-04-668/21/21              П Р Е М И Ј Е Р 
23.04.2021.године                 Аида Обућа,с.р. 
     Г о р а ж д е  

.......................... 
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ПЛАН И ПРОГРАМ ДИРЕКЦИЈЕ ЗА 
ЦЕСТЕ БОСАНСКО-ПОДРИЊСКОГ 

КАНТОНА ГОРАЖДЕ  
ЗА 2021. ГОДИНУ 

(ПРОГРАМ УТРОШКА СРЕДСТАВА) 

07. мај/свибањ 2021. 
 

 
Технички подаци о програму 
 
Година:               2021. 
 
Буџетски раздјел:                  17 
 
Економски код:          613 700 
            821 600 
 
Назив економског кода:  
       Издаци за текуће одржавање 
         
                      Реконструкција и инвестиционо  
            одржавање  
 
Назив програма:  План и Програм 
Дирекције за цесте Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде за 2021. годину 
(Програм утрошка средстава) 
 
Укупна вриједност програма:    
                                                 1.666.910 КМ 
 
Сагласност: Сагласност на Програм 
дала је Влада Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде Одлуком број:03-04-668 
/21  од  23.04.2021. године  
 
Одговорно лице:    
           Мемсуд Дедовић, дипл. правник 
 
Позиција одговорног лица: Директор 
 
Контакт лице за програм:  
                                         Мемсуд Дедовић 
 
Контакт-телефон:  038 221 804 
 
Контакт е-маил:  
         memsud.dedovic@gmail.com    
 
Интернет:         www.mp.bpkg.gov.ba 
 
Датум:              Март, 2021. године 
 
Објављивање:     Програм је објављен у 
„Службеним новинама Босанско-под- 

mailto:memsud.dedovic@gmail.com
http://www.mp.bpkg.gov.ba/
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рињског канотна Горажде“ број: 05/21 
дана 07.05.2021.године. 
 
 
1. УВОД 
 

На основу члана 6. Закона о ка-
нтоналним Министарствима и другим 
тијелима Кантоналне управе („Служ-
бене новине Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде” број: 5/03) формира-
на је Дирекција за цесте Босанско-по-
дрињског кантона Горажде, која дјелу-
је у саставу Министарства за привреду 
Босанско-подрињског кантона Горажде. 
 

Према Закону о цестама у Феде-
рацији БиХ („Службене новине ФБиХ” 
број: 12/10) Дирекција за цесте Босан-
ско-подрињског кантона Горажде је 
носилац изградње, одржавања и упра-
вљања регионалним цестама на под-
ручју Босанско-подрињског кантона 
Горажде. 
 

План и програм Дирекције за 
цесте Босанско-подрињског кантона Го-
ражде за 2021.годину сачињен је у скла-
ду са чланом 25. Закона о цестама у  
ФБиХ („Службене новине ФБиХ“ брoj: 
12/10), чланом 57. Закона о буџетима 
Федерације („Службене новине ФБиХ“ 
број: 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15, 
102/15, 104/16, 5/18, 11/19 и 99/19), 
чланом 19. Закона о извршењу Буџета 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де за 2021. годину, у складу са својим 
надлежностима, на приједлог Дирек-
ције за цесте одобрава, односно своју 
сагласност даје Влада Босанско-подри-
њског кантона Горажде.  
 

Након што буде донесен, у скла-
ду са законском процедуром, План ће  
представљати основ пословне активно-
сти Дирекције за цесте Босанско-под- 
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рињског кантона Горажде у 2021.год. 
 
1.1. Назив програма  
 

Назив Програма у складу са 
чланом 50. Закона о извршењу Буџета 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де за 2021. годину гласи: 
  

План и програм Дирекције 
Босанско-подрињског кантона Гора-
жде за 2021. годину 
 
Надлежности Дирекције за цесте 
 

На основу Закона о кантонал-
ним министарствима и другим тијели-
ма кантоналне управе Босанско-под-
рињског кантона Горажде („Службене 
новине Босанско-подрињског кантона 
Горажде“ број: 08/15) надлежност Ди-
рекције за цесте Босанско-подрињског 
кантона Горажде јесте провођење кан-
тоналне политике развоја комуника-
ција и транспортне инфраструктуре, 
развој јавног саобраћаја, изградња, об-
нова и одржавање саобраћајница од 
значаја за кантон, модернизација цес-
товног саобраћаја и осигурање кому-
никационих веза на подручју Босанс-
ко-подрињског кантона Горажде. 
 
1.2. Опис програма 
 

План и програм Дирекције за 
цесте (Програм утрошка средстава) је 
проведбени акт Дирекције за цесте Бо-
санско-подрињског кантона Горажде, 
који осигурава да се планирана сред-
ства Буџета Босанско-подрињског кан-
тона Горажде користе на транспарен- 
тан, специфичан и мјерљив начин у 
временски одређеном периоду са на-
мјером (сврхом) да се у складу са Зако- 
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ном о цестама и Програмом рада Вла-
де Босанско-подрињског кантона Гор-
ажде. Такође, осигурава се ефикасно 
провођење надлежности Дирекције у 
погледу редовног одржавања региона-
лних цеста  на подручју Босанско-под-
рињског кантона Горажде.  
 

План и програм Дирекције за 
цесте Босанско-подрињског кантона 
Горажде за 2021. годину (у даљем тек-
сту: План и програм), дефинише бит-
не елементе за добијање сагласности за 
провођење од стране Владе Босанско-
подрињског кантона Горажде, као што 
су општи и посебни циљеви програма,  
потребна средства, процјена резулта-
та, те процјена непредвиђених расхода 
и издатака. 
 
1.3. Почетак и вријеме имплемента- 
       ције Плана и програма 
 

План и програм је годишњи 
програм који се проводи у периоду од 
01. јануара до 31. децембра 2021.год. 
 

Имплементација Програма за 
2021. годину почиње добијањем сагла-
сности од стране Владе Босанско-под-
рињског кантона Горажде и трајаће до 
31.12.2021. године.  
 
1.4. Стање цестовне инфраструктуре  

на подручју Босанско-подрињск- 
ог кантона Горажде 

 
Путна мрежа на простору Боса-

нско-подрињског кантона обухвата 
мрежу магистралних, регионалних, ло-
калних и некатегорисаних путева у 
укупној дужини од 919,12 км. 
 

Највећи дио путне мреже нала-
зи се на подручју Општине Горажде и  

07. мај/свибањ 2021. 
 
 
то у дужини од 584,1 км (67% укупне 
путне мреже), затим на подручју Фо-
че-Устиколине у дужини од 194,8 км 
(21% путне мреже), док је на подручју 
Општине Пале-Прача укупна дужина 
путне инфраструктуре у износу од 
106,3 км (11% путне инфраструктуре). 
 

Највећи дио цестовне инфра-
структуре отпада на некатегорисане и 
локалне путеве. Укупна дужина нека-
тегорисаних путева износи 677,7 км 
односно 77% цијелоукупне путне мре-
же на подручју кантона, док локални  
путеви у дужини од 94 км учествују са 
10,2% у укупној мрежи путне инфра-
структуре кантона. Некатегорисани и 
локални путеви су у надлежности је-
диница локалне самоуправе. 
 

Регионални пут Р 448 и Р448а у 
дужини од 72 км учествује са 7% у уку-
пној дужини путне мреже кантона, од 
чега се 71% регионалне путне мреже 
налази на подручју општине Горажде, 
а 29% на подручју општине Пале/Ф 
БиХ. Регионални путеви су у надле-
жности Босанско-подрињског кантона 
Горажде. 
 

Магистрални путеви који се на-
лазе на простору нашег кантона про-
стиру се у укупној дужини од 67,7 км и 
учествују са 7,4% у укупној мрежи пу-
тева на простору Босанско-подрињск-
ог кантона Горажде. Магистрални пу-
теви су у надлежности Федерације 
БиХ и ЈП Цесте Федерације БиХ. 
 

Преглед основних карактерис-
тика путне мреже на простору канто-
на приказан је у наредној табели. 
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Табела 1: 
 

Основни подаци о путној мрежи на простору 
Босанско-подрињског кантона Горажде у 2021. години 

 

ОПШТИНА, 
КАНТОН 

Магис-
трални 
путеви 
км/(%) 

Регио-
нални 
путеви 
км/(%) 

Градски 
путеви 
км/(%) 

Локал- 
ни 

путеви 
км/(%) 

Некат-
егориса

-ни 
путеви  
км/(%) 

Са   
асфал-
тним 
коло-
возом 

км/(%) 

Са 
мака- 
Дам-
ским 
коло-
возом  

км/(%) 

Уку-
пно 

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

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

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

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

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

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

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

(%) 7,4% 3,7% 5,0% 10,3% 73,7% 24,3% 75,7% 100,0% 

 
 
1.5.  Кључне одреднице програма у  
        2021. години 
 

Током 2021. године Дирекција 
за цесте ће наставити са редовним 
активностима на одржавању и моде-
рнизацији  регионалне цесте Р 448 и 
Р 448а. 
 
 
2. ОПШТИ И ПОСЕБНИ ЦИЉЕВИ 

И ПРИОРИТЕТИ  
 
2.1. Општи циљ 
 

У складу са Програмом развоја 
кантона до 2021. године, општи циљ 

Дирекције за цесте Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде у 2021. години 
јесте модернизација саобраћајне инфра-
структуре, реконструкција кључних 
путних праваца и унапређење укупне 
цестовне инфраструктуре на подручју 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де. 
 
2.2. Посебни циљеви 
 

У складу са општим циљем 
Програма, посебни циљеви Програ-
ма су: 
 

1. Модернизација и реконструк-
ција путне инфраструктуре  
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на региналној цести Р 448 и 
Р448а 

 
2. Побољшање стања на регио-

налној цести и осигурање ус-
лова за нормално и безбједно 
одвијање цестовног саобраћаја 

 
3. Унапријеђење укупног стања 

цестовне инфраструктуре на 
подручју кантона 

 
У оквиру првог посебног ци-

ља, Дирекција за цесте ће имплеме-
нтирати пројекте са циљем развоја и 
модернизације регионалних цеста на 
подручју Босанско-подрињског кант-
она Горажде. 
 

У оквиру другог посебног ци-
ља, Дирекција за цесте ће осигурати 
одржавање регионалних цеста, које 
укључује  радове редовног љетног и 
зимског одржавања цеста и објеката, 
а све у циљу очувања цестовне инф-
раструктуре и сигурности на регио-
налним цестама. Такође, у оквиру 
овог циља ће се осигурати реконстру-
кција најоштећенијих дијелова коло-
воза, санације клизишта, система за 
одводњу, санације цестовних објека-
та и санације цестовних шкарпи, ко-
сина и засјека. 
 

У оквиру трећег посебног ци-
ља Дирекција за цесте ће имплемен-
тирати нове одредбе Закона о цеста-
ма у ФБиХ и припремити се за успо-
стављање нове огранизације Дирек-
ције за цесте у складу са Законом, ук-
ључити се у провођење активности 
око прекатегоризације цеста на под-
ручју Федерације БиХ, те активности 
на побољшању укупног стања цесто-
вне инфраструктуре.  

07. мај/свибањ 2021. 
 

 
3. ПОТРЕБНА СРЕДСТВА ЗА 

ПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА 
 
3.1.  Висина средстава за провођење  
        Програма 
 

Потребна средства за провође-
ње Програма дефинисана су Буџе-
том Министарства за привреду Боса-
нско-подрињског кантона, у Буџету 
Дирекције за цесте у укупном износу 
од 1.666.910,00 КМ. 
 
3.2.  Буџет Дирекције за цесте Боса- 

нско-подрињског кантона за 
2021. годину 

 
Дирекција за цесте нема вла-

стити буџет у складу са Законом о 
цестама у ФБиХ и буџет Дирекције 
за 2021. годину је садржан у Буџету 
Босанско-подрињског кантона за 
2021. годину.  
 

Укупан буџет Дирекције за 
цесте за 2021. годину се састоји од 
јавних прихода који су планирани у 
Буџету Босанско-подрињског канто-
на за 2021. годину. Укупан буџет Ди-
рекције који је планиран буџетом из-
носи 1.666.910 КМ. 

  
Буџет Дирекције за цесте који 

је планиран у Буџету Босанско-под-
рињског кантона за 2021.годину при-
казан је у наредној табели: 
 

Табела 2: 
 
Буџет Босанско-подрињског кантона 

– буџет Дирекције за цесте 
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ЕКОНО
-МСКИ 

КОД 
ДИРЕКЦИЈА ЗА ЦЕСТЕ 

БУЏЕТ 
ЗА 2020. 

ГОД. 

БУЏЕТ 
ЗА 2021. 

ГОД. 

ИНД-
ЕКС 

611000 ПЛАТЕ И НАКНАДЕ ТРОШКОВА 
ЗАПОСЛЕНИХ 

   

611100 Бруто плате и накнаде плате  125000 135000 108 
611200 Накнаде трошкова запослених 21000 20000 95 
612100 ДОПРИНОСИ ПОСЛОДАВЦА    
612100 Доприноси послодавца 18000 16000 89 
613000 ИЗДАЦИ ЗА МАТЕРИЈАЛ И УСЛУГЕ    
613100 Путни трошкови 500 1000 200 
613300 Издаци за комуникацију и комуналне услуге         1000         2000 200 
613400 Набавка материјала и ситног инвентара 200 900 450 
613500 Издаци за услуге превоза и горива 1500 1000 67 
613700 Издаци за текуће одржавање (цеста и мостова) 193000 540000 280 
613700 Издаци за текуће одржавање  1000 2000 200 
613800 Издаци осигурања, банкарских услуга и 

услуга платног промета 300 500 167 

613900 Уговорене услуге и друге посебне услуге 500 2650 530 
614000 ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ    
614100 Текући  трансфер нижим нивоима власти  0 0 
821000 ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ СТАЛНИХ 

СРЕДСТАВА    

821300 Набавка опреме 65000 3000 5 
821600 Реконструкција и инвестиционо одржавање 

(цеста и мостова) 656000 942860 144 

 УКУПНО: 1083000 1666910 154 
 Број запослених 7 7  
 

Укупна средства Дирекције за цесте која су планирана из Буџета за 2021. 
годину износе: 1.666.910 КМ. 
 

Планирана структура расхода Дирекције за цесте Босанско-подрињског 
кантона за 2021. годину је сљедећа: 
 

1. Трошкови пословања Дирекције* 184.050КМ 
2. Одржавање регионалних цеста 540.000КМ 
3. ИмплемИмплементација пројеката у области развоја и 

модернизације регионалних цеста 942.860КМ 
 
 
*Трошкови пословања укључују трошкове запослених и материјалне трош-
кове изузев трошкова текућег одржавања цеста и мостова и имплемен-
тације пројеката у области развоја и модернизације регионалних цеста. 
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С обзиром на планирани изн-
ос средстава за 2021. годину, плани-
ране активности Дирекције за цесте 
Босанско-подрињског кантона Гора-
жде фокусиране су на редовно одр-
жавање и на реконструктивно-сана-
ционе радове  на дионицама  гдје је у 
циљу побољшања стања цестовне 
инфраструктуре потребно значајни-
је интервенисати. 
 

Укупни јавни расходи плани-
рани су у износу од 184.050 КМ, а ук-
упна улагања у инвестиције плани-
рана су у износу од 942.860 КМ за ра-
дове реконструкције и за одржавање 
цестовне инфраструктуре на подру-
чју кантона износ од 540.000 КМ. 
 

Планиране активности су уск-
лађене са приливом јавних прихода, 
а усмјерене су на одржавање, зашти-
ту, реконструкцију, изградњу и уп-
рављање регионалним цестама и за 
унапређење цестовне инфраструкту-
ре на подручју кантона. 
 
3.3. Максимални буџет по  
       компонентама 
 

Програмом се утврђује виси-
на, односно максимални и минимал-
ни износ средстава за сваки посебни 
циљ Програма. Максимална или ми-
нимална висина средстава за поједи-
нчни специфични циљ представља 
једну финансијску компоненту Про-
грама. 
 

За сваки посебан циљ, однос-
но за сваку финансијску компоненту 
Програма дефинисан је сљедећи ма-
ксимални и минимални буџет: 
 

07. мај/свибањ 2021. 
 
 
1. Модернизација и реконструкција 

путне инфраструктуре на реги-
налној цести Р-448 и Р-448а 
 

      Максимални буџет: 942.860,00 КМ 
 
2. Побољшање укупног стања на ре-

гионалној цести и осигурање ус-
лова за нормално одвијање цесто-
вног саобраћаја 
 

      Максимални буџет: 540.000,00 КМ 
      
       УКУПНО:             1.482.860,00 КМ 
 
 
4. ПРИОРИТЕТИ И 

ПРИОРИТЕТНА ПОДРУЧЈА  
 

Приоритетне активности и 
мјере су дефинисане засебно за сваки 
посебни циљ. 
 

Приоритетне активности и мје-
ре које имају предност за учествовање 
у Програму у оквиру првог и другог 
посебног циља су: 
 
- Модернизација регионалне цесте 

Р-448а, Осаница – Иловача - Прача, 
дионица Пијесак - Иловача, 

- Модернизација регионалне цесте 
Р-448а, Осаница – Иловача - Прача, 
дионица Брзача - Гошић Поље, 

- Модернизација регионалне цесте 
Р-448а, Осаница – Иловача - Прача, 
дионица Ораховице - Зоровићи, 

- Модернизација регионалне цесте 
Р-448, Хреновица - Горажде-Потко-
зара, дионица Вишеградска улица - 
Ророви, 

- Надзор, пројектовање, елаборати и 
консултантске услуге. 

 
 



07. мај/свибањ 2021. 
 
 
5. ПРОЦЈЕНА РЕЗУЛТАТА  
 

Процјена резултата се налази у 
образложењу Програма. 
 
6. ПРОЦЈЕНА НЕПРЕДВИЂЕНИХ 

РАСХОДА И РИЗИКА 
 
6.1. Непредвиђени расходи 
 

Програмом није предвиђена мо-
гућност појављивања непредвиђених 
расхода изнад расхода који су дефини-
сани Програмом.  
 
7. ПОТРЕБАН БРОЈ РАДНИКА  

ЗА ПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА 
 

За провођење Програма су на-
длежни запослени у Дирекцији за це-
сте Босанско-подрињског кантона Го-
ражде и Програм не захтијева ангажо-
вање додатних радника на провођењу 
Програма, изузев за кориштење вањск-
их услуга у складу са методологијом 
која је прописана важеним законским 
прописима у овој области. 
 

О Б Р А З Л О  Ж Е Њ Е 
 

I   РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ 
 

Према Закону о цестама у ФБиХ 
и Правилнику о одржавању цеста, од-
ржавање цеста чини скуп мјера и рад-
њи које се обављају током цијеле годи-
не на цестама, укључујући и све објек-
те инсталације са сврхом одржавања 
проходности, техничке иправности и 
сигурности саобраћаја на цестама. У 
редовно одржавање цеста укључени  
су  радови одржавања цеста и објеката 
у зимским и љетним условима. 
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Редовно (љетно) одржавање вр-
ши се у периоду од 15.03. до 15.11.2021. 
године, док се зимско одржавање одн-
оси на период 01.01. до 15.03. и 15.11. 
до 31.12.2021.године. 
 

За редовно (љетно) одржавање, 
регионалних цеста Р 448, Поткозара-
Горажде-Хреновица и Р-448а, Осаница 
-Иловача-Прача,  планиран је износ од 
200.000,00 КМ.  
 

За редовно (зимско) одржавање, 
регионалних цеста Р 448, Поткозара-
Горажде-Хреновица и Р-448а, Осаница 
-Иловача-Прача, за период  01.01.2021. 
до 15.03.2021.године, планирана су сре-
дства у износу од 140.000,00 КМ, а за 
период 15.11. до 31.12.2021.године, пла-
нирана су средства у износу од 100.000,00 
КМ.  
 

Овим средствима извршиће се: 
 

- Затварање ударних рупа са оп-
сијецањем и уклањање оштеће-
ног асфалт-бетона 

- Затварање ударних рупа без 
опсијецања  

- Оправка трупа пута  
- Мјестимично пресвлачење нов-

им асфалтним застором 
- Кошење траве и сјечење шибља 

у заобаљу 
- Чишћење канала и пропуста 
- Чишћење снијега и леда са ко-

ловоза  
- Посипање коловоза ради спре-

чавања поледице 
- Други послови којима се осигу-

рава сталан, несметан и сигур-
ан саобраћај на цестама. 
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II   ВАНРЕДНО ОДРЖАВАЊЕ 
 

Радови ванредног одржавања 
јавних цеста (Закон о цестама ФБиХ, 
члан 41.) су опсежнији радови: 
 

- Обнављање, замјена и ојачање 
дотрајалих коловоза, 

- Ојачања и замјена пропуста и 
мостова дужине до 10 м, обнове 
потпорних и обложних зидова 
и заштита челичних констру- 
 

кција од корозије, 
- Уграђивање ивичњака и израда 

пјешачких стаза, 
- Санирање клизишта и одрона.  
- За ове радове планирана су сре-

дства у износу од 100.000,00 КМ.  
 
План обима и вриједности радова на 
редовном, ванредном, зимском и 
љетном одржавању регионалне цесте 
у 2021. години приказан је у наредној 
табели. 

Табела 3: 
Преглед планираних активности на редовном одржавању Р-488 у 2021. години 

 
 Регио-

нална 
цеста 

Опис радова 

ПЛАН 2021. 
Редовно 
(љетно) 

одржавање 

Зимска 
служба Укупно 

1 Р-448 и  
Р-448а 

Врста радова: 
- Затварање ударних рупа са опси- 
  јецањем и уклањање оштећеног 
  асфалт-бетона 
- Затварање ударних рупа без оп- 
  сијецања 
- Оправка трупа пута 
- Мјестимично пресвлачење новим 
   асфалтним застором 
- Кошење траве и сјечење шибља у 
   заобаљу и одржавање зелених 
   површина и засада у цестовном 
   појасу 
- Чишћење канала и пропуста 
- Антикорозивна заштита 
- Мањи захвати на санирању кли- 
   Зишта и одрона 
- Чишћење објеката за одводњу 
- Обављање и других послова који- 
  ма се осигурава сталан, несметан 
  и сигуран саобраћај на цести 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

200.000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

200.000 
2 Р-448 и   

Р-448а 
Зимско одржавање за период 01.01. 
2021. до 15.03.2021. године (Р-448 и 
Р-448а) 

 
 

140.000  
 

140.000 
3 Р-448 и   

Р-448а 
Зимско одржавање за период 15.11. 
до 31.12.2021.године (Р-448 и Р-
448а) 

 
 

100.000 
 

100.000 
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4 Р-448 и   
Р-448а 

Ванредно одржавање 
  

100.000 

  УКУПНО: 200.000 240.000 540.000 
 
 
III - РЕКОНСТРУКЦИЈА И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ 
 

Под реконструкцијом цеста, у смислу Закона о цестама ФБиХ, сматрају се 
радови на дијелу постојеће цесте којим се мијења њена основна карактеристика с 
циљем повећања капацитета цесте и нивоа услуге те побољшава сигурност 
учесника у саобраћају и одржава пројектовано стање цесте. 

 
Средства у износу од 942.860 КМ предвиђена на економском коду 821600 - 

Реконструкција и инвестиционо одржавање (цеста и мостова) усмјериће се на 
начин предвиђен у табели: 
 

Табела 4: 
Преглед планираних активности на реконструкцији  

и инвестиционом одржавању у 2021. години 
 

 Регио- 
нална 
цеста 

Дионица регионалне цесте ОПИС РАДОВА 
ПРЕДВИЂЕН 

БУЏЕТ 
(КМ) 

1 Р 448а Модернизација регионалне цесте 
Р-448а, Осаница-Иловача-Прача, 
дионица Пијесак-Иловача 
 

- Формирање трупа пута  
  Према претходној диони- 
  ци: 
  Осаница-Пијесак, 
- Израда цјевастих пропу- 
  ста са улазно-излазним 
  главама, 
- Изрда косина насипа, са 
  потпорном А-Б 
  конструкцијом, 
- Израда система одводње, 
- Израда носивог слоја, 
  насипањем каменог  
  материјала са набијањем, 
- Уградња новог хабајућег 
  слоја асфалта и 
- Насипање и набијање ба- 
   нкина 
- Постављање путне опреме 
- Извођење хоризонталне и  
  вертикалне путне сигна- 
  лизације 

 
 

320.000,00 
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2 Р 448а Модернизација регионалне цесте 
Р-448а, Осаница-Иловача-Прача, 
дионица Брзача-Гошић Поље 
 

- Израда цјевастих пропу- 
  ста са улазно-излазним 
  главама, 
- Израда носивог слоја, 
  насипањем каменог  
  материјала са набијањем, 
- Уградња новог хабајућег 
  слоја асфалта и 
- Насипање и набијање 
  банкина 

 
 
300.000,00 
 
 
 
 
 

3 Р 448а Модернизација регионалне цесте 
Р-448а, Осаница-Иловача-Прача, 
дионица Ораховице-Зоровићи, 

- Израда цјевастих пропу- 
  ста са улазно-излазним 
   главама, 
- Израда носивог слоја, 
   насипањем каменог  
   материјала са набијањем, 
- Уградња новог хабајућег 
  слоја асфалта и 
- Насипање и набијање 
  банкина 

 
 
150.000,00 
 

4 Р 448 Модернизација регионалне цесте 
Р-448, Хреновица-Горажде-Пот-
козара, дионица Вишеградска ул-
ица-Ророви 

- Израда цјевастих пропу- 
  ста са 
  улазно-излазним главама, 
- Израда носивог слоја, 
   насипањем каменог  
   материјала са набијањем, 
- Уградња новог хабајућег 
  слоја асфалта и 
- Насипање и набијање 
  банкина 

 
 
150.000,00 

5 
 

 Надзор, пројектовање, елаборати 
и консултантске услуга 

Услуге надзора послова ре-
конструкције и консултан-
тске услуге 

 
22.860,00 
 

  УКУПНО  942.860,00  
 
 
IV   ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА ПЛАНА  
        И ПРОГРАМА 
 

Имплементатор Плана и прог-
рама је Министарство за привреду - 
Дирекција за цесте Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде. 
 
1. Министарство за привреду – Дире-

кција за цесте Босанско-подрињск-
ог кантона Горажде  у складу са чл-

аном 25. Закона о цестама ФБиХ 
(„Службене новине ФБиХ“ број: 
12/10) израђује и предлаже План и 
програм  и доставља га Влади Бо-
санско-подрињског кантона Гораж-
де га на усвајање. 

 
2. Влада Босанско-подрињског канто-

на Горажде доноси Одлуку о дава-
њу сагласности на План и програм 
Дирекције за цесте Босанско-под- 
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рињског кантона Горажде за 2021. 
годину. 

 
3. Министар за привреду Босанско-

подрињског кантона Горажде ће 
формирати комисију која ће про-
вести процедуру одабира најпово-
љнијег извођача за радове предви-
ђене Планом и програмом Дирек-
ције за цесте Босанско-подрињског 
кантона Горажде у складу са одре-
дбама Закона о јавним набавкама. 

 
4. У циљу праћења утрошка средста-

ва, Дирекција за цесте ће форми-
рати комисију за стручни надзор, 
која ће континуирано пратити реа-
лизацију уговорених радова, врш-
ити надзор над изведеним радови-
ма редовног и ванредног одржава-
ња, док ће се за радове реконструк-
ције извршити одабир квалифико-
ваног привредног друштва овлаш-
теног за вршење надзора. 

 
V    ПРОЦЈЕНА РЕЗУЛТАТА  
 

Правилном реализацијом Пла-
на и програма уз адекватну контролу 
изведених радова, очекивани резулта-
ти, који се превасходно огледају у обе-
збјеђењу услова за несметано и безби-
једно одвијање саобраћаја неће изоста-
ти. Поред тога, добиће се: 
 

- Реализацијом редовног (љетног 
и зимског) одржавања сигурни-
ји и квалитетнији саобраћај уч-
есника у саобраћају регионалн-
им путевима Р-448, Поткозара-
Горажде-Хреновица и Р-448а, 
Осаница-Иловача-Прача 

 
- Модернизовани дијелови реги- 
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оналне цесте: Р-448а, Осаница-
Иловача-Прача, дионице: Пије-
сак-Иловача, Брзача-Гошић По-
ље и Ораховице-Зоровићи, као 
и регионалне цесте: Р-448, Хре-
новица-Горажде-Поткозара, ди-
оница: Вишеградска улица-Ро-
рови. 

 
У случају промјене висине сре-

дстава и других трошкова по овом Пл-
ану и програму, који могу настати као 
резлутат промјене законских прописа 
или усклађивања Буџета Босанско-по-
дрињског кантона Горажде, накнад-
них одобравања новчаних средстава 
од стране виших нивоа власти (ГСМ 
лиценца и томе слично) и других ор-
ганизација који подржавају пројекте 
ове врсте, План и програм се може ми-
јењати, повећавати или смањивати из-
нос средстава, без сагласности Владе 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де, уз обавезу да Министарство за при-
вреду - Дирекција за цесте обавијести 
Владу Босанско-подрињског кантона 
Горажде о измјени висине средстава и 
трошкова предвиђених овим Планом 
и програмом. 
 
Број:04-04-657-2/21  Д И Р Е К Т О Р 
26.04.2021.године       Мемсуд Дедовић,с.р.  
     Г о р а ж д е  
        
Сагласност на овај Програм дала је Вл-
ада Босанско-подрињског кантона Го-
ражде, Одлуком број: 03-04-668/21 да-
на 23.04.2021. године. 
 

372 
 

На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде („Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде“, број:  



Број 5 – страна 1118 
 
 
8/15), Влада Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде, на 85. редовној сједни-
ци, одржаној дана 23.04.2021. године,  
д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности за плаћање 
фактуре број: 39/21 од 18.03.2021. 

године испостављене по окончаној  
ситуацији за изведене радове на 
редовном (зимском) одржавању 
регионалне цесте Р 448 Поткоза-

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

за 2020/2021. годину 
  

Члан 1. 
 

Даје се сагласност Министарст-
ву за привреду - Дирекција за цесте 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де, да изврши плаћање фактуре број: 
39/21 од 18.03.2021.године по оконча-
ној ситуацији, на износ од 140.000,00 
КМ, испостављене од стране привред-
ног друштва  „Окац“ д.о.о. Горажде по 
Уговору број:03-11-2320-1/20 од 18.12. 
2020. године за изведене радове на ре-
довном (зимском) одржавању региона-
лне цесте Р 448 Поткозара – Горажде -
Хреновица и Р 448а Осаница-Иловача-
Прача за 2020/2021. годину. 
 

Члан 2. 
 

За реализацију ове Одлуке  зад-
ужују се Министарство за привреду - 
Дирекција за цесте и Министарство за 
финансије Босанско-подрињског кан-
тона Горажде, а средства обезбиједити 
из Буџета Министарства за привреду - 
Дирекција за цесте Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде, економски код  
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613700 - Издаци за текуће одржавање 
(цеста и мостова), издвојених на под-
рачуну Дирекције за цесте. 
 

Члан 3. 
 

Одлука ступа на снагу даном 
објављивања на службеној огласној  та-
бли Кантона, а накнадно ће да се обја-
ви у „Службеним новинама Босанско-
подрињског кантона Горажде“. 
 
Број:03–11-669/21                  П Р Е М И Ј Е Р 
23.04.2021.године                 Аида Обућа,с.р. 
     Г о р а ж д е  
 

373 
 

На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде („Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде“, број: 
8/15) и члана 47. Закона о извршењу 
Буџета Босанско-подрињског кантона 
Горажде за 2021. годину („Службене 
новине Босанско-подрињског кантона 
Горажде“, број: 2/21), Влада Босанско-
подрињског кантона Горажде, на 85. 
редовној сједници, одржаној дана 23. 
04.2021. године, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности на Програм 
утрошка средстава Министарства  
за социјалну политику, здравство, 

расељена лица и избјеглице са 
економског кода 614100 (ЈАО 002) – 

Текући трансфери другим нивоима 
власти (Дом за стара и изнемогла 

лица) за 2021. годину 
 

Члан 1. 
 

Овом Одлуком Влада Босанско- 
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подрињског кантона Горажде даје са-
гласност на Програм утрошка средста-
ва из Буџета Министарства за соција-
лну политику, здравство, расељена ли-
ца и избјеглице за 2020. годину, са еко-
номског кода 614100 (ЈАО 002) –  Теку-
ћи трансфери другим нивоима влас-
ти (Дом за стара и изнемогла лица) у 
износу од 120.000,00 КМ. 
 

Члан 2. 
 

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

Члан 3. 
 

За реализацију ове Одлуке заду-
жују се Министарство за финансије и 
Министарство за социјалну политику, 
здравство, расељена лица и избјеглице 
Босанско-подрињског кантона Горажде.  
 

Члан 4. 
 

Ова Одлука ступа на снагу дан-
ом објављивања на службеној огласној 
табли Кантона, а накнадно ће да се об-
јави у „Службеним новинама Босанс-
ко-подрињског кантона Горажде“. 
  
Број:03–11-676/21                  П Р Е М И Ј Е Р 
23.04.2021.године                 Аида Обућа,с.р. 
     Г о р а ж д е  

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

373а) 
 

На основу члана 47. Закона о 
извршењу Буџета Босанско-подрињск-
ог кантона Горажде за 2021.годину („Сл-
ужбене новине Босанско-подрињског 
кантона Горажде“, број:2/21), Минис-
тарство за социјалну политику, здрав-
ство, расељена лица и избјеглице Боса-
нско - подрињског кантона Горажде,     
у т в р ђ у ј е: 
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П Р О Г Р А М 
утрошка средстава Министарства  
за социјалну политику, здравство, 

расељена лица и избјеглице, са 
економског кода 614 100 (ЈАО 002) – 

Текући трансфери другим нивоима 
власти (Дом за стара и изнемогла 

лица) за 2021. годину 
 
 
1. НАЗИВ ПРОГРАМА 
 

Назив Програма је „Програм 
утрошка средстава Министарства за 
социјалну политику, здравство, расе-
љена лица и избјеглице, са економског 
кода 614 100 (ЈАО 002) – Текући транс-
фери другим нивоима власти (Дом за 
стара и изнемогла лица) за 2021. годи-
ну. 
 
ПОДАЦИ О ПРОГРАМУ 
 
Период реализације Програма:    
 01.01.2021- 31.12.2021. године 
 
Буџетска позиција:  Текући трансфер 
другим нивоима власти 
(Дом за стара и изнемогла лица) 
 
Економски код:          614 100 
 
Аналитички код        ЈАО 002 
 
Буџетски раздјел:            19 
 
Укупна вриједност Програма:  
                                          120.000 КМ 
 
Одговорно лице:        Ениз Халиловић 
 
Позиција одговорног лица:Министар 
 
Контакт лице за Програм:  Министар  
 
Контакт-телефон:  038 243 084  
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Контакт е-маил:    minsoc@bpkg.gov.ba 
 
Интернет:                    www.bpkg.gov.ba 
 
 
САГЛАСНОСТ НА ПРОГРАМ 
 

Сагласност на овај Програм, у 
складу са чланом 47. Закона о изврше-
њу Буџета Босанско-подрињског кан-
тона за 2021. годину, дала је Влада Бо-
санско-подрињског кантона Горажде, 
Одлуком број: 03-11-676/21 од 23.04. 
2021. године. 
 
 
2. СВРХА И ОПИС ПРОГРАМА 
 
2.1. Сврха Програма 
 

Сврха Програма је подршка 
установама социјалне заштите чији је 
оснивач Босанско-подрињски кантон 
Горажде, односно јачање капацитета 
за дугорочну одрживост и  развој Јавне 
установе Дом за стара и изнемогла ли-
ца Горажде, кроз побољшање институ-
ционалних услова за функционисање 
установе и побољшање квалитете ус-
луга које установа пружа корисницима.  

Сврха Програма је, такође, да се 
у складу са Законом о извршењу Буџе-
та за 2021. годину („Службене новине 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де“, број: 2/21), осигура плански и тра-
нспарентан утрошак средстава одоб-
рених на економском коду 614 100 
(ЈАО 002) – Текући трансфери другим 
нивоима власти – (Дом за стара и из-
немогла лица). 
 
2.2. Опис Програма 
 

Програм утрошка средстава са  

07. мај/свибањ 2021. 
 

 
економског кода 614 100 (ЈАО 002) Бу-
џета Министарства за социјалну поли-
тику, здравство, расељена лица и изб-
јеглице за 2021. годину, дефинише све 
битне елементе Програма: назив Про-
грама, опис Програма, опште и посеб-
не циљеве Програма, потребна сред-
ства за провођење Програма, начин 
утрошка средстава, кориснике средст-
ава из Програма, процјену резултата, 
те процјену непредвиђених расхода и 
издатака у оквиру Програма. 
 
 
3. ОПШТИ И ПОСЕБНИ ЦИЉЕВИ 

ПРОГРАМА 
 
3.1. Општи/основни циљ Програма 
 

Општи односно основни циљ 
Програма је јачање финансијских, орг-
анизационих и институционалних ка-
пацитета установе, односно осигурање 
неопходних средстава за покриће тро-
шкова пружања услуга у оквиру ре-
довног пословања установе, како би се 
обезбиједила дугорочна самоодрживо-
ст установе.  
 
3.2. Посебни/специфични циљеви  
       Програма  
 
 У складу са општим циљем 
Програма, те на основу активности ко-
је произилазе из Програма рада Мини-
старства за социјалну политику, здра-
вство, расељена лица и избјеглице  и 
Владе Босанско-подрињског кантона 
Горажде за 2021. годину, дефинисана 
су три посебна циља. 
 

1. Реализација обавеза које прои-
зилазе по Споразуму о регули-
сању потраживања упосленика  

mailto:minsoc@bpkg.gov.ba
http://www.bpkg.gov.ba/
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ЈУ Дом за стара и изнемогла ли-
ца Горажде број: 03-14-868-3/15 
од 26.06.2015. године 

2. Регулисање обавеза по Спора-
зуму о плаћању дужних јавних 
прихода у ратама са Порезном 
управом Федерације БиХ број: 
13/10-15-26-1523/19 В.П. од 
07.01.2020. године 

3. Осигурање набавке неопходних 
прехрамбених и непрехрамбе-
них производа у случајевима 
када установа усљед финансиј-
ских, економских или неких др-
угих непредвиђених околности, 
није у могућности сама осигу-
рати потребне производе 

 
 
4.   ПОТРЕБНА СРЕДСТВА  
      ЗА ПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА 
 

Потребна средства за провође-
ње Програма утрошка средстава Ми-
нистарства за социјалну политику, зд-
равство, расељена лица и избјеглице, 
са економског кода 614 100 (ЈАО 002) – 
Текући трансфери другим нивоима 
власти (Дом за стара и изнемогла ли-
ца) износе укупно 120.000 КМ. 
  

Утрошак средстава одобрених 
Буџетом Босанско-подрињског канто-
на Горажде за 2021. годину, са економ-
ског кода 614 100 (ЈАО 002) – Текући 
трансфери другим нивоима власти 
(Дом за стара и изнемогла лица), у ук-
упном износу 120.000 КМ, реализираће 
се на основу поднесених захтјева од 
стране ЈУ „Дом за стара и изнемогла 
лица“ Горажде. 
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5. КРИТЕРИЈИ ЗА РАСПОДЈЕЛУ 

СРЕДСТАВА 
 

Чланом 11. Закона о оснивању 
ЈУ „Дом за стара и изнемогла лица“ 
Горажде („Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде“, број 
19/97 и 2/12), прописано је да Дом, по-
ред осталих извора, послује и своју дје-
латност обавља и средствима која обе-
збјеђује од стране оснивача. Такође, 
чланом 8. истог Закона одређено је да 
је ова јавна установа од посебног инте-
реса за Босанско-подрињски кантон 
Горажде, која пружа услуге социјалног 
збрињавања, односно организованог 
смјештаја, прехране, социјалног рада, 
здравствене заштите, помоћи и његе, 
одмора и рекреације старих и других 
одраслих лица којима је потребна ста-
лна брига и помоћ у задовољавању 
њихових животних потреба, а не могу 
их остварити у властитој и другој по-
родици, односно на други начин. 
 
 
6. КОРИСНИЦИ СРЕДСТАВА 
 

Министарство за социјалну по-
литику, здравство, расељена лица и из-
бјеглице као кориснике средстава са 
економског кода 614 100 (ЈАО 002) де-
финисало је ЈУ Дом за стара и изне-
могла лица Горажде. 
 
 
7. ПОТРЕБАН БРОЈ РАДНИКА  

ЗА ПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА  
И МОНИТОРИНГ 

 
За провођење Програма су над-

лежни запослени у Министарству за  
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социјалну политику, здравство, расе- 
љена лица и избјеглице и Програм не 
захтијева ангажовање додатних радни-
ка на провођењу Програма. 
 
 
8. ПРОЦЈЕНА РЕЗУЛТАТА 
 

Реализацијом Програма очекује 
се обезбјеђење директне подршке ЈУ 
Дом за стара и изнемогла лица Гораж-
де с циљем унапређења квалитете пру-
жених услуга корисницима, повећања 
смјештајних капацитета, те смањења 
оперативних трошкова и повећања вл-
астититих прихода установе.  

 
Процјену остваривања резулта-

та Програма ће обављати Министарст-
во за социјалну политику, здравство, 
расељена лица и избјеглице у складу 
са динамиком реализације Програма. 

  
У циљу осигурања процјене ре-

зултата Програма, корисник Програ-
ма је дужан да прије одобравања сред-
става, Министарству за социјалну пол-
итику, здравство, расељена лица и изб-
јеглице, достави захтјев за додјелу сре-
дстава.  

 
Након утрошка одобрених сре-

дстава, корисник средстава је дужан 
Министарству за социјалну  политику, 
здравство, расељена лица и избјеглице 
у року од 15 дана доставити наратив-
ни извјештај о утрошку средстава са 
потребном документацијом.  
 

Надзор над реализацијом Прог-
рама утрошка средстава са економског 
кода 614 100 (ЈАО 002) – Текући транс-
фери другим нивоима власти (Дом за 
стара и изнемогла лица) вршиће Ми- 

07. мај/свибањ 2021. 
 
 
нистарство за финансије, Уред за ре-
визију Буџета Босанско-подрињског 
кантона Горажде и Министарство за 
социјалну политику, здравство, расе-
љена лица и избјеглице Босанско-под-
рињског кантона Горажде. 
 
 
9. ПРОЦЈЕНА НЕПРЕДВИЂЕНИХ 

РАСХОДА И РИЗИКА 
 

Ризици који могу утицати на 
остваривање циљева и задатака овог 
Програма је евентуална немогућност 
обезбјеђења прихода, због недовољног 
прилива средстава у Буџет Кантона.  
                                                                                                         
Број: 08-11-1467-2/21      М И Н И С Т А Р 
27.04.2021.године        Ениз Халиловић,с.р.  
     Г о р а ж д е 
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На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде („Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде“, број: 
8/15), Програма мјера за превенцију, 
заштиту и борбу против насиља у по-
родици за подручје Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде 2019-2020. годи-
на, усвојеног Закључком Владе Босанс-
ко-подрињског кантона Горажде број: 
03-35-160/19 од 25.02.2019, године, те у 
складу са Одлуком Владе Влада Боса-
нско-подрињског кантона Горажде бр-
ој:03-31-225/20 од 10.02.2020. године о 
стављању на располагање једне стам-
бене јединице у власништву ЈУ Цент-
ар за социјални рад Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде за жртве поро-
дичног насиља, Влада Босанско-под-
рињског кантона Горажде, на 85. редо-
вној сједници, одржаној дана 23.04.2021. 
године, д о н о с и: 
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О Д Л У К У 
о давању сагласности  ЈУ Центар  

за социјални рад Босанско-
подрињског  кантона Горажде  

за адаптацију стамбене јединице која 
је стављена  на располагање  

за жртве породичног насиља 
 

Члан 1. 
 

Овом Одлуком Влада Босанско-
подрињског кантона Горажде даје са-
гласност ЈУ Центар за социјални рад 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де да изврши неопходну адаптацију 
стамбене јединице у власништву ЈУ 
Центар за социјални рад Босанско-по-
дрињског кантона Горажде, а која је 
Одлуком Владе Босанско-подрињског 
кантона Горажде број: 03-31-255/20 од 
10.02.2020. године стављена на распо-
лагање за потребе смјештаја и збриња-
вања жртава породичног насиља. 
 

Члан 2. 
 

Ова Одлука ступа на снагу дан-
ом објављивања на службеној огласној 
табли Кантона, а накнадно ће да се об-
јави у „Службеним новинама Босанс-
ко-подрињског кантона Горажде“. 
 
Број:03–11-677/21                  П Р Е М И Ј Е Р 
23.04.2021.године                 Аида Обућа,с.р. 
     Г о р а ж д е  
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На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско–подрињског кантона 
Горажде („Службене новине Босанско 
–подрињског кантона Горажде“ број: 
8/15), а у складу са Законом о изврше-
њу Буџета Босанско–подрињског кант-
она Горажде („Службене новине Боса- 
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нско–подрињског кантона Горажде“ 
број: 2/21), Влада Босанско–подрињск-
ог кантона Горажде, на 85. редовној сј-
едници, одржаној дана 23.04.2021.годи-
не, д о н о с и:    
 
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности на Програм  

са измјенама и допунама Програма 
утрошка средстава Министарства  

за борачка питања Босанско-
подрињског кантона Горажде са кода 

614300 – „Текући трансфери 
непрофитним организацијама“ 
утврђених Буџетом Босанско-
подрињског кантона Горажде  

за 2021.годину број:11-11-275-2/21  
од 17.03.2021.године 

 
Члан 1. 

  
Овом се Одлуком даје сагласно-

ст за измјене и допуне Програма утро-
шка средстава Министарства за бора-
чка питања Босанско-подрињског кан-
тона Горажде са кода 614300 – „Текући 
трансфери непрофитним организа-
цијама“ утврђених Буџетом Босанско-
подрињског кантона Горажде за 2021. 
годину, на који је Влада Босанско-под-
рињског кантона Горажде дала саглас-
нот Одлуком број: 03-11-394/21 од 12. 
03.2021. године, укупне вриједности 
213.000,00 КМ. 
  

Члан 2. 
 

Саставни дио Одлуке је Прог-
рам са измјенама и допунама Програ-
ма утрошка средстава са економског 
кода 614 300 - Текући трансфери неп-
рофитним организацијама. 
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Члан 3. 
 

Ова Одлука ступа на снагу дан-
ом објављивања на службеној табли 
Кантона, а накнадно ће да се објави у 
„Службеним новинама Босанско-под-
рињског кантона Горажде“. 
 
Број:03–11-678/21                  П Р Е М И Ј Е Р 
23.04.2021.године                 Аида Обућа,с.р. 
     Г о р а ж д е  

............................. 
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П Р О Г Р А М 
са измјенама и допунама Програма 
утрошка средстава Министарства 

 за борачка питања Босанско-
подрињског кантона Горажде 

са кода 614 300 - Текући трансфери 
непрофитним организацијама 
утврђених Буџетом Босанско-
подрињског кантона Горажде 

 за 2021.годину број: 11-11-275-2/21 
 од 17.03.2021. године 

 
Члан 1. 

 
У Програму утрошка средстава 

Министарства за борачка питања Бо-
санско-подрињског кантона Горажде 
са економског кода 614 300 - Текући 
трансфери непрофитним организаци-
јама број:11-11-275-2/21 од 17.03.2021. 
године, на који је Влада Босанско-под-
рињског кантона Горажде дала саглас-
нот Одлуком број:03-11-394/21 од 12. 
03.2021.године, треба да стоји: 
 
 
1. НАЗИВ ПРОГРАМА 
 
ПОДАЦИ О ПРОГРАМУ 
 
Укупна вриједност Програма: 
                       213.000,00 КМ 

07. мај/свибањ 2021. 
 

 
4.   ПОТРЕБНА СРЕДСТВА  
      ЗА ПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА 
 

Потребна средства за провође-
ње Програма утрошка дефинисана су 
Буџетом Босанско-подрињског канто-
на Горажде у укупном износу од 
213.000,00 КМ. Средства за ове намјене 
налазе се на економском коду 614 300 – 
Текући трансфери непрофитним ор-
ганизацијама. 
 

За сваки посебан циљ/компо-
ненту дефинисан је сљедећи макси-
мални буџет: 
 
Помоћ у раду основних борачких 
удружења 
 

Максималан буџет:        110.000,00  КМ 
 
Помоћ у реализацији пројеката бо-
рачких удружења 
 

Максималан буџет:          55.000,00  КМ                     
 
Помоћ у организовању спортских ма-
нифестација и рекреација инвалид-
них лица припадника борачке попу-
лације 
 

Максималан буџет:             1.000,00 КМ 
 
Унапређење на пољу обиљежавања 
значајних датума, догађаја и лично-
сти из периода 92/95. године  
 

Максималан буџет:           15.000,00 КМ 
 
Трошкови Института за медицинско 
вјештачење 
 

Максималан буџет:             2.000,00 КМ 
 
Трошкови Фондације 
 

Максималан буџет:             30.000,00 КМ 
 

Члан 2. 
 

Овај Програм ступа на снагу да- 
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ном давања сагласности од стране Вла-
де Босанско-подрињског кантона Гор-
ажде. 
 
Број:11-11-275-5/21           М И Н И С Т А Р 
23.04.2021.године           Един Агановић,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 85. редовној сједни-
ци, одржаној дана 23.04.2021. године,  
д о н о с и: 
 
 

О  Д  Л  У  К  У 
о давању сагласности на План 
утрошка намјенских средстава 
Министарства за урбанизам, 

просторно уређење и заштиту 
околине Босанско-подрињског 
кантона Горажде са подрачуна 

 „За заштиту околине  Босанско-
подрињског кантона Горажде” 

 
Члан 1. 

 
 Овом се Одлуком даје сагласно-
ст на План утрошка намјенских сред-
става Министарства за урбанизам, про-
сторно уређење и заштиту околине 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де са подрачуна за заштиту околине  
Босанско-подрињског кантона Горажде. 
 

Члан 2. 
 
 Ова Одлука ступа на снагу дан-
ом објаве на службеној огласној табли 
Кантона, а накнадно ће бити објавље- 
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на у „Службеним новинама Босанско-
подрињског кантона Горажде”. 
 

Број:03–11-679/21                П Р Е М И Ј Е Р 
23.04.2021.године                 Аида Обућа,с.р. 
     Г о р а ж д е  

................................. 
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П Л А Н 
утрошка средстава  

Министарства за урбанизам, 
просторно уређење и заштиту 
околине Босанско-подрињског 

кантона Горажде за 2021. годину   
са Подрачуна за заштиту околине   

у Босанско-подрињском 
 кантону Горажде 

 
1. НАЗИВ ПЛАНА: План утрошка 

средстава Министарства за урба-
низам, просторно уређење и заш-
титу околине Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде за 2021.год-
ину са Подрачуна за заштиту око-
лине Босанско-подрињског  кант-
она Горажде 

 
2. ПРАВНИ ОСНОВ: Буџет Босанско 

-подрињског кантона Горажде за 
2021.годину, Закон о извршењу Бу-
џета Босанско-подрињског кантона 
Горажде за 2021. годину („Службе-
не новине Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде“, број: 2/21) и Зак-
он о заштити околине Босанско-по-
дрињског кантона Горажде („Слу-
жбене новине Босанско-подрињск-
ог кантона Горажде“, број: 5/05, 
11/10 и 8/11)  

 
3. ТРАЈАЊЕ ПЛАНА: до краја 2021. 

године 
 
4. ПЛАНИРАНИ ИЗНОС: 316.221,00  

КМ 
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5. ОДГОВОРНО ЛИЦЕ: Бојан Крун-

ић, министар за урбанизам, прос-
торно уређење и заштиту околине 
Босанско-подрињског кантона Гор-
ажде  

 
 
ЗАКОНСКИ ОСНОВ 
 

Доношење Плана утрошка средстава 
са Подрачуна за заштиту околине у 
Босанско-подрињском кантону Гораж-
де прописано је чланом 88. Закона о 
заштити околине Босанско-подрињск-
ог кантона Горажде („Службене нови-
не Босанско-подрињског кантона Гор-
ажде“, број: 5/05, 11/10 и 8/11). 
 
ИЗВОР СРЕДСТАВА  
 

Средства на Подрачуну за заштиту ок-
олине у Босанско-подрињском канто-
ну Горажде прикупљају се у складу са 
чланом 85. Закона о заштити околине 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де, а њихова расподјела врши се са ра-
чуна Федералног фонда за заштиту 
околине у односима одређеним про-
писима који регулишу ту област. 
 
УТРОШАК СРЕДСТАВА 
 

У складу са Буџетом Министарства за 
урбанизам, просторно уређење и заш-
титу околине Босанско-подрињског 
кантона Горажде за 2021. годину, Зак-
оном о извршењу Буџета Босанско-по-
дрињског кантона Горажде, Законом о 
заштити околине Босанско-подрињск-
ог кантона Горажде и Програмом рада 
Министарства за 2021. годину, средст-
ва прикупљена на Подрачуну за зашт-
иту околине у Босанско-подрињском 
кантону Горажде биће утрошена за ре-
ализацију пројеката из области зашти-
те околине на сљедећи начин:  

07. мај/свибањ 2021. 
 
 
 1. 
Еконо- 
мски 
код 

Назив економског 
 кода 

Планирани 
износ 

средстава 

613900 
Уговорене и друге 

посебне услуге 30.000,00 КМ 
 
Средства на наведеном економском 
коду су планирана као интервентна 
средства за активности из области за-
штите околине која се нису могла пре-
двидјети у вријеме доношења овог пл-
анског документа (услуге медија, хит-
не интервенције, уговори о дјелу, про-
мотивни материјали  и сл.)  
 2. 
Еконо- 
мски 
код 

Назив економског 
 кода 

Планирани 
износ 

средстава 

614100 

Текући трансфери 
другим нивоима 

власти 30.000,00 КМ 
 
Министарство ће на основу Програма 
утрошка средстава провести процеду-
ру додјеле средстава за реализацију 
пројектних активности из области за-
штите животне средине и повећања 
енергетске ефикасности, на који ће 
право пријаве имати други нивои вла-
сти – јединице локалне самоуправе у 
саставу Босанско-подрињског кантона 
Горажде. Достављени пројекти ће од 
стране стручних лица у Министарству 
бити прегледани, на основу раније 
утврђених критерија вредновани и 
они који се оцијене као најприхватљи-
вији биће суфинансирани.  
 3. 
Еконо- 
мски 
код 

Назив економског 
 кода 

Планирани 
износ 

средстава 

614200 
Текући трансфери 

појединцима 12.500,00 КМ 
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Министарство ће на основу Програма 
утрошка средстава провести процеду-
ру додјеле средстава путем суфинан-
сирања  пројектних активности из об-
ласти заштите животне средине и по-
већања енергетске ефикасности, на ко-
ји ће право пријаве имати физичка ли-
ца које проводе те активности, а које за 
резултат имају јасно дефинисане и мј-
ерљиве ефекте заштите околине и ене-
ргетске ефикасности. 
4. 
Еконо- 
мски 
код 

Назив економског 
 кода 

Планирани 
износ 

средстава 

614300 

Текући трансфери 
непрофитним 

организацијама 15.000,00 КМ 
 
Програмом рада Министарства за 
2021. годину планирана је подршка и 
суфинансирање пројеката из области 
заштите околине, које ће на основу 
Програма утрошка средстава на адре-
су Министарства доставити непрофи-
тне организације и удружења грађана 
са подручја Босанско-подрињског кан-
тона Горажде. 
5. 
Еконо- 
мски 
код 

Назив економског 
 кода 

Планирани 
износ 

средстава 

614300 
Субвенције јавним 

предузећима 18.721,00 КМ 
 
Програмом рада Министарства за 
2021. годину планирана је подршка и 
суфинансирање пројеката које на под-
ручју Босанско-подрињског кантона 
Горажде реализују и проводе јавна 
предузећа регистрована на подручју 
локалних заједница у саставу Босанс-
ко-подрињског кантона Горажде (јавна 
коминална предузећа, медијске куће 
на подручју кантона и сл.) 
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6. 
Еконо- 
мски 
код 

Назив економског 
 кода 

Планирани 
износ 

средстава 

615700 

Капитални трансфери 
међународним 
организацијама 140.000,00  КМ 

 
Програмом рада Министарства за 
2021. годину планирана је подршка и 
суфинансирање пројеката из области 
енергетске ефикасности. Влада Босан-
ско-подрињског кантона Горажде је са 
УНДП-ем потписала Споразум о под-
јели трошкова за пројекат „Зелени ек-
ономски развој“, а планирано је и заје-
дничко суфинансирање приоритетн-
их пројеката повећања енергетске еф-
икасности на јавним објектима.  
7. 
Еконо- 
мски 
код 

Назив економског 
 кода 

Планирани 
износ 

средстава 

821500 

Набавка сталних 
средстава у облику 

права 30.000,00  КМ 
 
Планирана средства на овом економ-
ском коду биће утрошена за израду 
програмских, планских и других доку-
мената из области заштите околине. 
8. 
Еконо- 
мски 
код 

Назив економског 
 кода 

Планирани 
износ 

средстава 

821600 

Реконструкција   
и  инвестиционо 

одржавање 40.000,00 КМ 
 
Програмом рада Министарства за 
2021. годину предвиђена је рекон-
струкција објеката чији је власник Бо-
санско-подрињски кантон Горажде. 

Под реконструкцијом се, изме-
ђу осталог,  подразумијева санација и  
замјена оштећених и нефункционал- 
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них кровова који прокишњавају, усљед 
чега долази до оштећења кровне кон-
струкције и ентеријера у стамбеним је-
диницама као и реконструкцију и са-
нацију фасадних облога, а све у смис-
лу повећања енергетске ефикасности, 
смањења утрошка енерегената за заг-
ријавање истих, а самим тим и смање-
ње емисије штетних материја у атмос-
феру. 
 

За ставке 2, 3. и 4. из овог Плана 
донијеће се Програми утрошка сред-
става у складу са Законом о извршењу 
Буџета Босанско-подрињског кантона 
Горажде за 2021.годину, којима ће се 
прецизније дефинисати начин утрош-
ка ових средстава. 
 
МОНИТОРИНГ 
 

Праћење и контролу реализације Пла-
на проводиће стручна лица Министа-
рства за урбанизам, просторно уређе-
ње и заштиту околине Босанско-под-
рињског кантона Горажде. 
 
ИЗВЈЕШТАВАЊЕ 
 

По окончању пројектних активности, 
корисници финансијских средстава су 
обавезни Министарству за урбанизам, 
просторно уређење и заштиту околи-
не Босанско-подрињског кантона Гор-
ажде доставити извјештај о утрошку 
додијељених средстава. Министарство 
ће на основу извјештаја корисника са-
чинити и доставити Влади Кантона 
извјештај о утрошку додијељених сре-
дстава и реализацији предметног Пла-
на утрошка средстава са Подрачуна за 
заштиту околине у Босанско-подрињ-
ском кантону Горажде.  
                     

Број:09-11-241-3/21           М И Н И С Т А Р                 
28.04.2021.године             Бојан Крунић,с.р.   
    Г о р а ж д е 
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Сагласност на овај План дала је Влада 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де, Одлуком број:03-11-679/21 од 23.04. 
2021. године.  
 

377 
 

 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 85. редовној сједни-
ци, одржаној дана 23.04.2021. године,  
д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о  давању сагласности на измјене  

и допуне Плана  утрошка намјенских 
средстава Министарства  

за урбанизам, просторно уређење  
и заштиту околине Босанско-
подрињског кантона Горажде  

са подрачуна Кантоналног  
стамбеног фонда 

Босанско-подрињског кантона 
Горажде 

 
Члан 1. 

 
Овом се Одлуком даје сагласно-

ст на измјене и допуне Плана утрошка  
намјенских средстава Министарства за 
урбанизам, просторно уређење и заш-
титу околине Босанско-подрињског 
кантона Горажде са подрачуна Канто-
налног стамбеног фонда Босанско-по-
дрињског кантона Горажде. 
 

Члан 2. 
 
 Ова Одлука ступа на снагу дан-
ом објаве на службеној огласној табли 
Кантона, а накнадно ће бити објавље- 
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на у „Службеним новинама Босанско-
подрињског кантона Горажде”. 
 
Број:03–11-680/21                  П Р Е М И Ј Е Р 
23.04.2021.године                 Аида Обућа,с.р. 
     Г о р а ж д е  
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ИЗМЈЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА 
утрошка средстава Министарства  
за урбанизам, просторно уређење 

изаштиту околине Босанско-
подрињског кантона Горажде  

са подрачуна Кантоналног стамбеног 
фонда Босанско-подрињског  

кантона Горажде 
 
 
1. НАЗИВПЛАНА: Измјене и допу-

не Плана утрошка средстава Ми-
нистарства за урбанизам, просто-
рно уређење и заштиту околине 
Босанско-подрињског кантона Го-
ражде за 2021. годину са подрачу-
на Кантоналног стамбеног фонда 
Босанско-подрињског кантона Го-
ражде 

 
2. ПРАВНИ ОСНОВ: Буџет Босанско 

–подрињског кантона Гораждеза 
2021.годину, Закон о извршењу Бу-
џета Босанско-подрињског кантона 
Горажде за 2021.годину 

 
3. ТРАЈАЊЕ ПЛАНА: До краја 2021. 

године 
 
4. ПЛАНИРАНИ ИЗНОС:  391.502,00  

КМ 
 
5. ОДГОВОРНО ЛИЦЕ: Бојан Крун-

ић, министар за урбанизам, прос-
торно уређење и заштиту околине 
Босанско-подрињског кантона Го-
ражде 
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ЗАКОНСКИ ОСНОВ 
 

Доношење Измјена и допуна Плана 
утрошка средстава са Подрачуна Кан-
тоналног стамбеног фонда Босанско-
подрињског кантона Горажде пропи-
сано је Законом о извршењу Буџета  
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де за 2021. годину („Службене новине 
Босанско-подињског кантона Гораж-
де“ број: 2/21) и Законом о начину 
прикупљања и утрошка средстава са 
подрачуна Кантоналног стамбеног 
фонда Босанско-подрињског кантона 
Горажде („Службене новине Босанско-
подињског кантона Горажде“ број: 
10/20). 
 
ИЗВОР СРЕДСТАВА  
 

Средства на Подрачуну Кантоналног 
стамбеног фонда Босанско-подрињск-
ог кантона Горажде прикупљају се у 
складу са Законом о начину прикуп-
љања и утрошка средстава са подра-
чуна Кантоналног стамбеног фонда 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де („Службене новине Босанско-поди-
њског кантона Горажде“ број:10/20) 
углавном од продаје и издавања стано-
ва и пословних простора у власништву 
Босанско-продрињског кантона Гора-
жде, а мањим дијелом од средстава пр-
икупљених у процесу приватизације 
станова у друштвеном власништву. 
 
УТРОШАК СРЕДСТАВА 
 

У складу са Буџетом Министар-
ства за урбанизам, просторно уређење 
и заштиту околине Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде (у дљем тексту: 
Министарство) за 2021. годину, Закон-
ом о извршењу Буџета Босанско-под-
рињског кантона Горажде, Законом о 
начину и условима прикупљања и ут- 
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рошка намјенских средстава са подра-
чуна Кантоналног стамбеног фонда 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де и Програмом рада Министарства за 
2021. годину, средства прикупљена на 
Подрачуну Кантоналног стамбеног 
фонда Босанско-подрињског кантона 
Горажде биће утрошена за куповину 
земљшта намијењеног за изградњу но-
вих стамбено-пословних објеката, као 
и  за суфинансирање изградње нових 
стамбених јединица, пословних прост-
ора, стамбено-пословних објеката, као 
и одржавање и уређење постојећих ст-
амбених јединица, пословних просто-
ра  и стамбено-пословних објеката на 
сљедећи начин:  
1.  

Еконо- 
мски 
код 

Назив економског 
кода 

Планирани 
износ 

средстава 

613700 
Издатци за текуће 

одржавање 41.502,00 КМ 
 
 Програмом  рада Министарства 
за урбанизам, просторно уређење и 
заштиту околине Босанско-подрињск-
ог кантона Горажде за 2021.годину, из-
међу осталих, планиране су активнос-
ти на редовном одржавању станова у 
власништву Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде.  
 Током године веома често се де-
си да корисници станова који су изда-
ти у закуп, а власништво су Босанско-
подрињског кантона Горажде пријаве 
оштећења, како на унутрашњим елек-
тро и водоводним инсталацијама, та-
ко и на оштећењима кровних покрива-
ча и вањској столарији. Да би се сани-
рала настала оштећења, Министарство 
путем Кантоналног стамбеног фонда 
проводи више поступака јавних набав-
ки  којима се ангажују овлаштена при- 
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вредна друштва за извођење потребн-
их радова. Број тих поступака се не мо-
же предвидјети, тако да се нити утро-
шак средства не може детаљно преци-
зирати.  
 Поред тога, обавеза Министар-
ства која је проистекла из Споразума 
међународне организације ЦРС и Бос-
анско-подрињског кантона Горажде, 
закљученог приликом санације 20 ста-
мбених јединица у Витковићима нам-
ијењених за социјално становање, да 
сваки мјесец уплаћује накнаду на име 
одржавања заједничких дијелова згра-
да, која на годишњем нивоу износи 
4.000 КМ. 
2. 
Еконо- 
мски 
код 

Назив економског 
 кода 

Планирани 
износ 

средстава 
821200 Набавка грађевина 300.000,00 КМ 
 

Програмом рада Министарства 
за 2021.годину планирана је рализаци-
ја пројеката изградње стамбено-посло-
вног објекта „Ламела Л“. Први корак у 
тим активностима је куповина градск-
ог грађевинског земљишта за изград-
њу стамбено-пословних објеката „Лам-
ела Л“ у ул. Руждије Исламаића у 
Горажду, за што је у 2020. години већ 
проведена законом прописана проце-
дура. 

Приликом додјеле земљишта, 
надлежна градска служба ће обрачуна-
ти накнаду за погодност градског гра-
ђевинског земљишта на површину из 
Регулационог плана.  

Поред тога, планиране су и ак-
тивности на геомеханичком испитива-
њу тла и изради главног пројекта. 

Ако анкете покажу да постоји 
интересовање стамбено незбринутих 
лица, Министарство је спремно покре- 
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нути процедуру куповине још једне 
парцеле у складу са Регулационим пл-
ановима градова и општина у саставу 
Кантона. 
3. 

Еконо- 
мски 
код 

Назив економског 
кода 

Планирани 
износ 

средстава 

821600 

Реконструкција   
и  инвестиционо 

одржавање 50.000,00 КМ 
 
            Програмом рада Министарства 
за 2021. годину предвиђена је рекон-
струкција и уређење стамбених једин-
ица и објеката у насељу Втковићи, на 
којима су надограђене стамбене једи-
нице чији је власник Босанско-подри-
њски кантон Горажде. 

Под реконструкцијом се, изме-
ђу осталог, подразумијева унутрашње 
опремање дограђених, а неопремље-
них простора те санација и замјена 
оштећених и нефункционалних кро-
вова тренутно израђених од теголе, ко-
ји прокишњавају усљед чега долази до 
оштећења кровне конструкције и ен-
теријера у стамбеним јединицама, као 
и реконструкцију и санацију фасадн-
их облога на зградама на којима је из-
вршена надоградња.  
 
МОНИТОРИНГ 
 

Праћење и контролу реализације Пла-
на проводиће стручна лица Министа-
рства за урбанизам, просторно уређе-
ње и заштиту околине Босанско-под-
рињског кантона Горажде. 
 
ИЗВЈЕШТАВАЊЕ 
 

По окончању планираних активности 
из овог Плана, Министарство ће Влади 
Босанско-подрињског кантона Гораж- 
де доставити детаљан извјештај оњи- 
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ховој реализацији и утрошку средстава.  
      
Број:09-11-240-4/21    М И Н И С Т А Р 
28.04.2021.године             Бојан Крунић,с.р. 
    Г о р а ж д е  
 

Сагласност на Измјене и допуне  Пла-
на дала је Влада Босанско-подрињског 
кантона Горажде, Одлуком број: 03-11-
680/21 од  23.04.2021. године. 
  

378 
 

 На  основу члана  23.  Закона  о  
Влади Босанско-подрињског кантона    
Горажде („Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде”, број: 
8/15) и члана 32. став 2. Закона о изв-
ршењу Буџета Босанско-подрињског 
кантона Горажде за 2021.годину („Слу-
жбене новине Босанско-подрињског 
кантона Горажде”, број: 2/21), Влада 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де, на 85. редовној сједници, одржаној 
дана 23.04.2021. године, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности за потписивање 

Оквирног споразума за набавку 
муниције 

 
Члан 1. 

  
         Овом се Одлуком даје сагласно-
ст Полицијском комесару Управе пол-
иције Министарства за унутрашње по-
слове Босанско-подрињског кантона 
Горажде да потпише Оквирни спора-
зум за набавку муниције, укупно про-
цијењене вриједности од 31.905,00 КМ  
без ПДВ-а, односно 37.328,85 КМ, са 
укљученим ПДВ-ом.  
 
         Оквирни споразум се закључује 
на период од 2 (двије) године од дана  
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потписивања истог. 
 

Члан 2. 
 
        Потписници овог Оквирног сп-
оразума су: 
 
1. Управа полиције Министарства 

за унутрашње послове Босанско-
подрињског кантона Горажде, ко-
ју заступа полицијски комесар 
Мирсад Храпо 

 
      и 
 
2. „ДАНИАЛ С“ д.о.о. Тешањ, којег 

заступа директор Харис Сејдић. 
 

Члан 3. 
 
        За реализацију ове Одлуке задуж-
ује се Управа полиције Министарства 
за унутрашње послове Босанско-под-
рињског кантона Горажде. 
 

Члан 4. 
 
        Ова Одлука ступа на снагу дан-
ом објављивања на службеној огласној 
табли Кантона, а накнадно ће да се об-
јави у „Службеним новинама Босанс-
ко-подрињског кантона Горажде”. 
 
Број:03–11-682/21                  П Р Е М И Ј Е Р 
23.04.2021.године                 Аида Обућа,с.р. 
     Г о р а ж д е 
 

379 
 

На основу члана 54. став (2) Зак-
она о организацији органа управе у 
Федерацији БиХ („Службене новине 
Федерације БиХ“, број: 35/05), члана 
23. Закона о Влади Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде („Службене нов-
ине Босанско-подрињског кантона Го- 
ражде“, број: 8/15), Одлуке Владе Бо- 
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санско–подрињског кантона Горажде 
о  оснивању Координационог тима за 
борбу против трговине људима, број: 
03-31-387/20 од 27.02.2020.године, а у 
циљу испуњавања обавеза из Страте-
гије супростављања трговини људима 
Босне и Херцеговине 2020-2023.година, 
Влада Босанско-подрињског кантона Го-
ражде, на 85. редовној сједници одржа-
ној дана 23.04.2021.године, д о н о с и: 
  
      

О Д Л У К У 
о измјени Одлуке о именовању 

Координационог тима за 
борбу против трговине људима 

 
Члан 1. 

 
 Овом Одлуком у члану 1. Одлу-
ке о именовању Координационог тима 
за борбу против трговине људима, бр-
ој:03-31-387-1/20 од 12.06.2020. године, 
тачка 1) мијења се и гласи: 
 „1) Мањо Един, координатор.“ 
 

Члан 2. 
 
 Ова Одлука ступа на снагу дан-
ом објављивања на службеној огласној 
табли Кантона, а накнадно ће да се об-
јави у „Службеним новинама Босанс-
ко-подрињског кантона Горажде“. 
 
Број:03–31-681/21                  П Р Е М И Ј Е Р 
23.04.2021.године                 Аида Обућа,с.р. 
     Г о р а ж д е 
 

380         
 

На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде („Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде”, број: 
8/15) и Програма утрошка средстава  
Министарства за образовање, младе,
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науку, културу и спорт са економског кода 614 300 (ЈАН 003) – Текући трансфер за 
спорт за 2021. годину, Влада Босанско-подрињског кантона Горажде на 85. редовн-
ој сједници, одржаној да-на 23.04.2021. године, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о одобравању аконтативне  

исплате новчаних средстава 
 

Члан 1. 
 Одобрава се аконтативна исплата новчаних средства у износу од 3.000,00 
КМ, прије доношења коначног плана расподјеле средстава за финансирање спо-та 
из јавних средстава којим се подстиче обављање спортских дјелатности на нивоу 
Босанско-подрињског кантона Горажде за 2021. годину РЕДОВНИ ПРОГРАМИ - 
квалитетни спорт (припрема и такмичење), кантонални савези, спорт лица са 
инвалидитетом од стране Владе Босанско-подрињског кантона Горажде, и то: 
 

Фудбалски клуб 
„Горажде“ Редовни програм 

Новчана средства уплатити на жирорачун Фудбалског клуба „Горажде“ 
број: 1346201001145933 отворен код АСА банке 

 
Члан 2. 

 
 Задужује се Министарство за 
образовање, младе, науку, културу и 
спорт да приликом израде коначног 
плана расподјеле средстава за редовне 
програме за 2021. годину и уговора о 
додјели финансијских средстава за ре-
довне програме за 2021. годину спорт-
ском клубу из члана 1. ове Одлуке ув-
рсти и аконтативну исплату новчаних 
средства утврђену овом Одлуком. 
 

Члан 3. 
 

 Уколико спортски клуб из чла-
на из члана 1. ове Одлуке не испуни 
услов за додјелу средстава за редовне 
програме у 2021. години, добијена сре-
дства по овој Одлуци дужан је у истом 
износу вратити Министарству за обра-
зовање, младе, науку, културу и спорт, 

а одлуку о томе донијеће Влада Босан-
ско-подрињског кантона Горажде нак-
он подношења извјештаја од стране 
Министарства за образовање, младе, 
науку, културу и спорт. 
 

Члан 4. 
 

 За реализацију ове Одлуке зад-
ужује се Министарство за финансије, а 
средства дозначити из Буџета Минис-
тарства за образовање, младе, науку, 
културу и спорт са економског кода 
614 300 (ЈАН 003) – Текући трансфер за 
спорт за 2021. годину. 
 

Члан 5. 
 

 Корисник средстава дужан је 
Министарству за образовање, младе, 
науку, културу и спорт у року од 10 
(десет) дана од дана реализације сре- 
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дстава предати извјештај о утрошку 
буџетских средстава за редовне прог-
раме носиоца спортских дјелатности 
на нивоу Босанско-подрињског канто-
на Горажде. 

Извјештај се предаје на обрасцу 
РП-2, који је саставни дио Одлуке о ут-
врђивању Критерија за финансирање 
спорта из јавних средстава којима се 
подстиче обављање спортских дјелат-
ности на нивоу Босанско-подрињског 
кантона Горажде („Службене новине 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де“, број: 16/11, 3/12, 2/13 и 2/14). 
     
  

Члан 6. 
 

 Одлука ступа на снагу даном 
објављивања на службеној огласној та-
бли Кантона, а накнадно ће да се обја-
ви у „Службеним новинама Босанско-
подрињског кантона Горажде Гораж-
де”. 
 
Број:03-11-660/21                   П Р Е М И Ј Е Р 
23.04.2021.године                 Аида Обућа,с.р. 
     Г о р а ж д е  
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На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско–подрињског кантона 
Горажде („Службене новине Босанс-
ко–подрињског кантона Горажде“ бр-
ој: 8/15), а у складу са чланом 4. Одлу-
ке о утврђивању Календара обиљежа-
вања значајних догађаја, датума и лич-
ности из одбрамбено-ослободилачког 
рата 1992-1995. година у Босанско-под-
рињском кантону Горажде („Службе-
не новине Босанско–подрињског кант-
она Горажде“ број: 16/16), Влада  Боса-
нско–подрињског кантона Горажде, на 
85. редовној сједници, одржаној дана 
23.04.2021.године, д о н о с и:    
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О Д Л У К У 

о усвајању Програма обиљежавања 
„Дана отпора“ у Босанско-

подрињском кантону Горажде  
за 2021.годину 

 
Члан 1. 

 
Овом се Одлуком усваја Прог-

рам обиљежавања „Дана отпора“ у Бо-
санско-подрињском кантону Горажде 
за 2021.годину, а исти је саставни дио 
ове Одлуке. 

Одобравају се трошкови за реа-
лизацију Програма у износу 1.660,00 
(словима: једну хиљаду шест стотина 
шездесет) КМ, према Финансијском 
плану који је саставни дио Програма. 
 

Члан 2. 
 

Одобрена средства обезбиједи-
ти из Буџета Министарства за борачка 
питања Босанско-подрињског кантона 
Горажде, економски код 614300 – „Тек-
ући трансфери непрофитних орга-
низација – Обиљежавање значајних 
датума из период ’92-95”. 

Поједеничне износе утврђене 
Финансијским планом Програма упла-
тити на жирорачуне носилаца обиље-
жавања. 
 

Члан 3. 
 

За реализацију ове Одлуке заду-
жују се Министарство за борачка пита-
ња и Министарство за финансије Боса-
нско-подрињског кантона Горажде. 
 

Члан 4. 
 

Ова Одлука ступа на снагу дан-
ом објављивања на службеној табли 
Кантона, а накнадно ће да се објави у  
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„Службеним новинама Босанско-под-
рињског кантона Горажде“.  
 
Број:03–11-683/21                  П Р Е М И Ј Е Р 
23.04.2021.године                 Аида Обућа,с.р.  
     Г о р а ж д е  
 

382 
 

На основу члана 123. став (3) и 
131. став (1) Закона о заштити и спаша-
вању људи и материјалних добара од 
природних и других несрећа („Служ-
бене новине Федерације Босне и Хер-
цеговине“, брoj: 39/03, 22/06 и 43/10), 
те чланова 23. и 24. Закона о Влади Бо-
санско-подрињског кантона Горажде 
(„Службене новине Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде“ број: 8/15), Вла-
да Босанско-подрињског кантона Гор-
ажде, на 85. сједници, одржаној дана 
23.04.2021. године, д о н и ј е л а   ј е: 
 
 

У Р Е Д Б У 
О ОРГАНИЗОВАЊУ СЛУЖБИ 

ЗАШТИТЕ И СПАШАВАЊА 
ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ У 

БОСАНСКО-ПОДРИЊСКОМ 
КАНТОНУ ГОРАЖДЕ 

 
 
ПОГЛАВЉЕ   I    
ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ   
 

Члан 1. 
(Предмет Уредбе) 

  
Овом се Уредбом организују слу-

жбе заштите и спашавања, које ће дје-
ловати на подручју Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде (у даљњем текс-
ту: Кантон), одређују се правна лица и 
удружења грађана у којима ће се фор-
мирати службе заштите и спашавања, 
утврђује се врста служби заштите и  
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спашавања, као и њихова намјена и 
задаци које ће обављати, начин попу-
не служби заштите и спашавања људ-
ством и материјално-техничким и дру-
гим средствима и уређују друга пита-
ња од значаја за организацију и њихов 
рад.   
 

Члан 2. 
(Циљ формирања и намјена 

служби заштите и спашавања) 
 
(1) Службе заштите и спашавања се 

формирају, опремају и оспособља-
вају као организоване снаге цивил-
не заштите, које располажу савре-
меним средствима и опремом, те 
обученим људством ради непосре-
дног ангажовања на извршавању 
сложенијих и истоврсних задатака 
заштите и спашавања људи и мате-
ријалних добара од природних и 
других несрећа.  

 
(2) Службе заштите и спашавања пре-

двиђене овом Уредбом намијењене 
су да дјелују на подручју цијелог 
Кантона, у свим случајевима када 
службе заштите и спашавања, једи-
нице цивилне заштите и друге ор-
ганизоване снаге цивилне заштите 
града/општине на чијем подручју 
је настала природна и друга несре-
ћа, нису довољне да брзо и ефикас-
но изврше све задатке на заштити 
и спашавању угрожених људи и 
материјалних добара у односу на 
послове за које су надлежне те слу-
жбе и јединице, а у складу са наре-
дбама Штаба цивилне заштите Бо-
санско-подрињског кантона Гораж-
де (у даљњем тексту: Штаб).   
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Члан 3. 
(Полазиште за формирање служби 
заштите и спашавања и јединица) 

 
Приликом одлучивања о фор-

мирању служби заштите и спашавања 
полази се од Процјене угрожености 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де од природних и других несрећа (у 
даљем тексту: Процјена угрожености) 
у којој је утврђено да је на нивоу Ка-
нтона потребно формирати службе за-
штите и спашавања само у областима 
у којима општине због непостојања ус-
лова, не могу формирати те службе 
или не могу формирати довољан број 
тих служби. 
 
 
ПОГЛАВЉЕ  II   
ОРГАНИЗОВАЊЕ СЛУЖБИ ЗАШТ-
ИТЕ И СПАШАВАЊА, ЊИХОВИ 
ПОСЛОВИ И ЗАДАЦИ И НАЧИН 
РАДА   
 

Члан 4. 
(Услови за формирање служби 

заштите и спашавања) 
 
(1) Службе заштите и спашавања пре-

двиђене овом Уредбом формирају 
се у правним лицима и у удруже-
њима грађана која испуњавају сље-
деће услове:   

 
a) да је њихова дјелатност или дио 

дјелатности такве врсте која је 
од значаја за заштиту и спаша-
вање људи и материјалних доб-
ара од природних и других нес-
рећа,   

б)   да имају стручне кадрове и од-  
говарајућу опрему, техничка и 
друга средства која омогућавају  
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вршење послова из надлежнос-
ти службе заштите и спашава-
ња,   

ц)  да имају могућност пружити ис- 
помоћ службама заштите и спа-
шавања које формира општина 
када се нареди њихово ангажо-
вање на тим задацима.   

 
(2) Формирање служби заштите и спа-

шавања у правним особама, које 
испуњавају услове из ставка (1), мо-
же се извршити на сљедеће начине: 
  
a) да се у правној особи формира 

посебан организациони дио, ко-
ји би вршио функцију службе 
заштите и спашавања или  

б) да се цијела правна особа одреди  
    за службу заштите и спашавања.  

 
(3) Формирањем службе заштите и 

спашавања не мијења се унутарња 
организација и начин рада       пра-
вне особе, односно удруге, која је 
утврђена за обављање њихове ре-
довне дјелатности. 

 
Члан 5. 

(Правна лица и удружења грађана  
у којима се организују службе 

заштите и спашавања) 
 

Полазећи од критерија из члана 
4. ове Уредбе, а у складу са потребама 
које су утврђене у Процјени угрожено-
сти, сагласно одредбама члана 8. Пра-
вилника о организовању служби заш-
тите и спашавања и јединица цивилне 
заштите, њиховим пословима и начи-
ну рада („Службене новине Федераци-
је БиХ“, број: 77/06), службе заштите и 
спашавања на подручју Кантона орга-
низују се у слиједећим правним лици- 
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ма и удружењима грађана:   
 

a) Служба за хигијенско-епидеми-
олошку заштиту и унапређење 
животне средине формира се у 
ЈУ Завод за јавно здравство Бо-
санско-подрињског кантона Го-
ражде, 

б)   Служба за медицинску помоћ  
формира се у ЈУ Кантонална  
болница Горажде, 

ц)   Служба за заштиту од пожара у  
шумама формира се у ЈП Боса-
нско-подрињске шуме д.о.о. Го-
ражде,  

 
Члан 6. 

(Послови и задаци служби  
заштите и спашавања) 

 
ОДЈЕЉАК А.  
СЛУЖБА ЗА ХИГИЈЕНСКО-ЕПИДЕ-
МИОЛОШКУ ЗАШТИТУ И УНАП-
РЕЂЕЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ  
 

Ова сужба ће вршити оператив-
не мјере и радње заштите и спашава-
ња ради спречавања, ублажавања и от-
клањања посљедица од дјеловања епи-
демиолошке ситуације на погођеном 
подручју и то:  
 

a) У фази спашавања:  
 

1) лабораторијску анализу узо-
рака у случају масовних еп-
идемија и тровања,  

2) организовати и проводити 
противепидемијске мјере,  

3) обављати јавноздравствене 
микробиолошке 
дјелатности  

4) прати, предлаже и проводи 
противепидемиолошке  
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мјере, те надзире провођење 
обавезних имунизација, 

5) правовремено обавјештава 
грађане о настанку несреће 
и мјерама које треба подузи-
мати на заштити људи и ма-
теријалних добара; 

6) стално прати и утврђује сте-
пен контамината, као и ме-
теоуслове и кретање конта-
мината, те обавјештава ста-
новништво о томе.  

 
        б)  У фази отклањања посљедица:  
 

1) заштита од зрачења и лабо-
раторијску обраду и утврђи-
вање налаза прикупљених 
узорака, обавља контролу 
радиоактивних материјала 
на и у животињама, месу, 
млијеку и производима жи-
вотињског поријекла, храни 
и води за животиње и друге 
послове који се односе на 
било коју врсту радиолошке 
заштите на подручју Канто-
на, 

2) пратити, проучавати и оцје-
њивати хигијенску исправн-
ост воде за пиће, површин-
ских и отпадних вода и ста-
ње водоопскрбе на терену и 
контролу здравствене исп-
равности намирница и пре-
дмета опште употребе,  

3) пратити, анализирати и оц-
јењивати утицај околине (зр-
ак, тло, бука) на здравствено 
стање људи на подручју Ка-
нтона у сарадњи са екипама 
црвеног крста, грађанима и 
станицом хитне помоћи, 

4) врши дезинфекцију, дезин- 
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секцију и дератизацију на 
погођеном подручју. 

 
 
ОДЈЕЉАК Б.  
СЛУЖБА ЗА МЕДИЦИНСКУ ПОМОЋ  
 

Сужба за медицинску помоћ ће 
вршити оперативне мјере и радње за-
штите и спашавања  ради спречавања, 
ублажавања и отклањања посљедица 
када природне и друге несреће изазо-
ву велике губитке у људству са велик-
им бројем повријеђених, које превази-
лазе капацитете локалних здравствен-
их установа на погођеном подручју и 
то: 
 

a) У фази спашавања:  
 

1) пружање услуга специјалис-
тичко-консултативне здрав-
ствене заштите, која обухва-
та здравствене услуге у слу-
чају ургентних стања, 

2) пружа хитну стручну и орг-
анизовану медицинску пом-
оћ повријеђеним или нагло 
обољелим људима на мјесту 
повреде и обољења, однос-
но на мјесту настанка при-
родне или друге несреће и 
врши њихов транспорт до 
здравствене установе на по-
дручју кантона.  

3) врши лабораторијску, ради-
олошку и другу дијагности-
ку, опскрбу лијековима, крв-
љу, крвним компонентама, 
те хоспитализацију тешко 
обољелих и повријеђених 

 
      б)   У фази отклањања посљедица:  
 

1) врши прикупљање података  
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и утврђивање обима посље-
дица које су настале дјелова-
њем природне или друге 
несреће на погођеном под-
ручју. 

2) пружа помоћ другим служ-
бама и правним лицима у 
санирању посљедица. 

 
 
ОДЈЕЉАК Ц.   
СЛУЖБА ЗА ЗАШТИТУ  
ОД ПОЖАРА У ШУМАМА  
 

Служба за заштиту од пожара у 
шумама врши оперативне мјере заш-
тите и спашавања, које се првенствено 
односе на заштиту шума  и усјева, 
објеката и друге имовине од пожара 
на погођеном подручју и то:   
 

a) У фази спашавања:  
 

1) организује дојаву и извјеш-
тавање о мјестима гдје је до-
шло до појаве пожара, 

2) утврђује правац кретања по-
жара и одређује снаге и сре-
дства потребна за гашење 
пожара, 

3) одређује најпогодније прав-
це кретања противпожар-
них (ватрогасних јединица) 
до мјеста пожара;  

4) врши евакуацију машина и 
уређаја, као и животиња, ко-
је се у том тренутку налазе 
на угроженом подручју;  

5) у складу са могућностима 
врши гашење пожара; 

6) сарађује с другим снагама 
ангажованим на гашењу по-
жара;  

7) врши надзор и организова- 
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ње гашења пожара свих сна-
га на гашењу пожара;  

8) врши спашавање људи из 
задимљених и запаљених 
просторија и евакуише људе 
из објеката који се налазе ис-
пред фронта пожара;  

9) врши спречавање преноше-
ња ватре на околне објекте;  

10) у вршењу послова остварује 
сарадњу с ватрогасним једи-
ницама које дјелују на под-
ручју пожара.  

 
      б)   У фази отклањања посљедица:  
 

1) утврђује обим насталих шт-
ета на подручју које је захва-
ћено пожаром, у сарадњи с 
комисијама за процјену шт-
ета;   

2) након гашења пожара оси-
гурава простор на којем је 
био пожар;  

3) учествује у уклањању униш-
теног растиња на подручју 
које је захваћено пожаром. 

 
Члан 7. 

(Организација служби заштите и 
спашавања у удружењима грађана и 

невладиним организацијама) 
 
(1) Поред служби из члана 5. ове Уре-

дбе, Кантонална управа цивилне 
заштите (у даљем тексту: Управа) 
одређује удружења грађана и нев-
ладине организације чија је дјела-
тност од значаја за заштиту и спа-
шавање и са тим удружењима и 
организацијама може закључити 
споразум о начину и условима њи-
ховог ангажовања на задацима за-
штите и спашавања на подручју  
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Кантона, које тиме имају статус сл-
ужбе заштите и спашавања.  

 
(2) У споразуму из става (1) овог члана 

утврђују се права и обавезе о међу-
собним односима у ангажовању 
тих удружења и невладиних орга-
низација на задацима заштите и 
спашавања, као и обавезе Управе 
према тим удружењима и органи-
зацијама које се односе на обезбје-
ђење одређених финансијских сре-
дстава за набавку опреме и других 
средстава рада која су потребна за 
рад тих удружења и организација 
на задацима заштите и спашавања.   

 
Члан 8. 

(Задаци руководилаца  
правних лица) 

 
Руководиоци правних лица, од-

носно удружења грађана из члана 5. 
ове Уредбе, у којима се формирају пр-
едвиђене службе заштите и спашава-
ња, у сарадњи са Управом врше сље-
деће послове:   
 

a) својим актом формирају служ-
бу, одређују руководиоца служ-
бе и број припадника службе,   

б)   попуну службе врше запосле- 
ницима који се налазе на раду у 
правном лицу, односно члано-
вима удружења грађана који су 
обучени и оспособљени за вр-
шење послова из надлежности 
службе,   

ц)   утврђују потребе у опреми, тех- 
ничким и другим средствима 
рада која су неопходна за рад 
службе заштите и спашавања и 
предузимају мјере за обезбјеђе-
ње те опреме и средстава,   
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д)  организују и проводе обучавање  
припадника службе за успјешно 
вршење послова заштите и спа-
шавања из надлежности службе,   

е)  у року од шест мјесеци од пот- 
писивања уговора из члана 12. 
ове Уредбе израђују властите 
процедуре рада за процесе дје-
ловања у случајевима ангажова-
ња на задацима заштите и спа-
шавања из надлежности службе.   

 
Члан 9. 

(Дјеловање служби заштите 
 и спашавања у три фазе) 

 
Службе заштите и спашавања 

из члана 5.  ове Уредбе, послове из сво-
је надлежности врше у фази настанка 
природне и друге несреће и у фази 
отклањања и санирања насталих по-
сљедица, а задатке који се односе на 
превентивну заштиту остварују у ок-
виру обављања редовне дјелатности у 
правном лицу, односно удружењу гра-
ђана у којима су формиране.   
 

Члан 10. 
(Извори и расподјела финансијских 

средстава за рад служби) 
 
(1) У циљу стварања услова да службе 

заштите и спашавања из члана 5.  
ове Уредбе могу вршити послове 
заштите и спашавања предвиђене 
овом Уредбом, Управа ће планира-
ти одговарајућа средства у Буџету 
Кантона, као и дио средстава из 
посебне накнаде за заштиту и спа-
шавање која припадају Кантону 
према члану 180. Закона о заштити 
и спашавању људи и материјалних 
добара од природних и других не-
срећа („Службене новине Федера-
ције БиХ“, бр. 39/03, 22/06 и 43/10  
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– у даљњем тексту: Закон о зашти-
ти и спашавању), која ће се кори-
стити за набавку опреме, техничк-
их и других средстава која су нео-
пходна за рад тих служби, за обу-
чавање и оспособљавање њихових 
чланова који обављају послове из 
надлежности службе заштите и 
спашавања.  

(2) Финансијска средства из става (1) 
овог члана обезбјеђују се само за 
финансирање оног дијела активно-
сти служби заштите и спашавања 
које ће оне вршити као дио дода-
тне дјелатности која се односи на 
заштиту и спашавање људи и мате-
ријалних добара од природних и 
других несрећа, који су овом Уред-
бом и уговором из члана 12. ове 
Уредбе, стављени у надлежност 
тих служби.  

(3) Расподјелу средстава из става (1) 
овог члана, на поједине службе за-
штите и спашавања, са подацима о 
врсти и количини средстава која 
треба набавити врши Управа на 
захтјев органа и правних лица из 
члана 5. ове Уредбе, а у оквиру за-
датака из става (2) овог члана и у 
складу са годишњим програмом 
развоја, годишњим финансијским 
планом и годишњим програмом 
рада тих служби. 

 
Члан 11. 

(Кориштење опреме  
и техничких средстава) 

 
Правна лица и удружења грађ-

ана из члана 5. ове Уредбе у којима су 
формиране службе заштите и спаша-
вања, опрему и техничка средства на-
бављена из средстава члана 10. ове Ур-
едбе могу користити за обављање своје  
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редовне дјелатности с тим да су дужни 
обезбиједити ефикасно функциониса-
ње служби заштите и спашавања када 
се нареди њихово ангажовање што се 
ближе уређује уговором из члана 12. 
ове Уредбе.    

 
Члан 12. 

(Закључивање уговора) 
 
(1) Управа ће са правним лицима и 

удружењима грађана из члана 5. 
ове Уредбе, закључити уговор о ме-
ђусобним правима и обавезама и 
утврдити конкретне задатке служ-
би у питањима заштите и спаша-
вања људи и материјалних добара 
од природних и других несрећа, 
као и начин дјеловања служби када 
Кантонални штаб донесе наредбу 
о њиховом ангажовању на задаци-
ма заштите и спашавања на подру-
чју Кантона.   

(2) Закључивање уговора из става (1) 
овог члана врши се онда када Уп-
рава утврди да је правно лице, одн-
осно удружење грађана испунило 
услове из члана 8. ове Уредбе, а пр-
авно лице и удружење грађана које 
не испуни те услове нема статус сл-
ужбе заштите и спашавања.   

 
Члан 13. 

(Ангажовање служби  
заштите и спашавања) 

 
(1) Ангажовање служби заштите и сп-

ашавања из члана 5. ове Уредбе на 
задацима заштите и спашавања, у 
условима из члана 9. ове Уредбе, у 
вријеме и мјесту за њихово дјело-
вање на подручју Кантона, наређу-
је директор Управе и Кантонални  
штаб, самоиницијативно или на 
приједлог Управе.  
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(2) Када директор Управе и Кантона-

лни штаб из става (1) овог члана 
нареди ангажовање служби зашти-
те и спашавања, руководиоци пра-
вних лица и удружења грађана из 
члана 5. ове Уредбе, у којима су 
формиране службе заштите и спа-
шавања, дужни су предузети све 
потребне мјере којима ће обезбије-
дити да службе правовремено дођу 
на мјесто одређено наредбом дире-
ктора Управе и Кантонални  штаб, 
а и да могу вршити задатке из своје 
надлежности.  

(3) Изузетно, у хитним случајевима ка-
да не постоји могућност да се у што 
краћем року одржи сједница Шта-
ба, ангажовање служби заштите и 
спашавања из члана 5. ове Уредбе, 
може да нареди командант однос-
но начелник Штаба, ако је коман-
дант одсутан, о чему је дужан бла-
говремено обавијестити командан-
та тог Штаба.  

(4) Службе заштите и спашавања из 
члана 5. ове Уредбе, ангажују се он-
да када Влада Босанско-подрињск-
ог кантона Горажде прогласи нас-
танак природне и друге несреће на 
подручју Кантона, а изузетно, ан-
гажовање тих служби може се изв-
ршити и прије проглашења приро-
дне и друге несреће, у случају када 
пријети непосредна опасност од 
настанка природне и друге несре-
ће у циљу предузимања одговара-
јућих мјера на спречавању настан-
ка те опасности или несреће или 
ублажавања њиховог дјеловања.   

 
Члан 14. 

(Обавезе Управе) 
 

Управа ће предузимати одгова- 
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рајуће активности на формирању сл-
ужби заштите и спашавања из члана 5. 
ове Уредбе, њиховој попуни људством 
и материјално-техничким средствима, 
обучавању и стручном оспособљавању 
и у тим питањима пружати одговара-
јућу стручну и другу помоћ и старати 
се да службе буду оспособљене за вр-
шење задатака за које су формиране, а 
правна лица и удружења грађана из 
члана 5. ове Уредбе, су дужна посту-
пити по захтјевима Управе.   

 
Члан 15. 

(Вријеме обављања послова и 
ситуације у којима се ангажују 

службе) 
 
(1) Службе  из члана 5. ове Уредбе пос-

лове заштите и спашавања за које 
су формиране врше у фази спаша-
вања људи и материјалних добара 
који су угрожени или настрадали 
дјеловањем природне и друге нес-
реће и у фази отклањања посљеди-
ца насталих од тих несрећа, а у сљ-
едећим ситуацијама:  

 
b) у којима се примијете опаснос-

ти или појаве које могу довести 
до настанка природне и друге 
несреће, које захтијевају прово-
ђење мјера и активности на сп-
речавању настанка те природне 
и друге несреће или ублажава-
њу њеног дјеловања,   

б)   од момента када надлежни орг- 
ан власти прогласи стање при-
родне и друге несреће, што зах-
тијева провођење акција зашти-
те и спашавања угрожених љу-
ди и материјалних добара, до 
отклањања посљедица које су 
настале дјеловањем те приро-
дне и друге несреће, односно  
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до момента када Штаб нареди 
престанак њиховог рада, однос-
но до дана када надлежни орг-
ан власти донесе одлуку о пре-
станку стања природне и друге 
несреће,     

ц)   за вријеме вјежби цивилне заш- 
тите и других облика обуке у 
цивилној заштити,    

д)  за вријеме ратног стања.    
 
(2) Изузетно од става (1) овог члана, 

одређене се јединице могу ангажо-
вати и у фази превентивне заштите 
када пријети непосредна опасност 
од настанка природне или друге 
несреће, када се оцијени да је нео-
пходно ангажовање одређене једи-
нице, ако такво ангажовање наре-
ди надлежни штаб цивилне зашти-
те.   

 
Члан 16. 

(Подручје на којем се могу 
ангажовати службе) 

 
Службе заштите и спашавања, 

предвиђене овом Уредбом, намијење-
не су да дјелују на подручју цијелог 
Кантона, у свим случајевима када сл-
ужбе заштите и спашавања, јединице 
и друге организоване снаге цивилне 
заштите града/општине, на чијем по-
дручју је настала природна и друга не-
срећа, нису довољне да брзо и ефика-
сно изврше све задатке на заштити и 
спашавању угрожених људи и матери-
јалних добара, у односу на послове за 
које су надлежне те службе, а у складу 
са одлукама и наредбама директора 
Управе и Кантоналног штаба. 
 

Службе из члана 5. ове Уредбе 
употребљавају се на задацима заштите  
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и спашавања на подручју Кантона, с 
тим да се те јединице могу употрије-
бити и на подручју другога кантона, о 
чему одлучује надлежни штаб цивил-
не заштите, који руководи акцијама 
заштите и спашавања на одређеном 
подручју.  
 
 
ПОГЛАВЉЕ  III 
ФОРМИРАЊЕ СЛУЖБИ ЗАШТИТЕ 
И СПАШАВАЊА У ОПШТИНАМА/ 
ГРАДУ  
 

Члан 17. 
(Формирање општинских/градских 

служби заштите и спашавања) 
 
(1) У складу с одредбом из члан 123. 

ставка (3) Закона, општине/град 
својим актом формирају службе за-
штите и спашавања за подручје оп-
штине/града на приједлог општи-
нске/градске службе цивилне заш-
тите.  

(2) Формирање служби заштите и спа-
шавања из става (1) овога члана, вр-
ши се у складу с потребама које су 
утврђене у Процјени угрожености 
подручја општине/града од пожа-
ра и природних и других несрећа, 
кадровским и материјалним усло-
вима којима располажу правна ли-
ца и удружења грађана у којима се 
формирају те службе.  

 
Члан 18. 

(Надлежно тијело за формирање 
општинских/градских служби 

заштите и спашавања) 
 

Формирање служби из члана 
17. ове Уредбе врши градо/начелник 
на приједлог општинске/градске слу-
жбе цивилне заштите.  
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Члан 19. 

(Увјети за формирање 
општинских/градских служби 

заштите и спашавања) 
 

Службе заштите и спашавања 
општине/града могу се формирати и 
у правним лицима и удружењима гра-
ђана из члана 4. ставови (2) и (3) Уред-
бе, ако у тим правним лицима и удру-
жењима грађана постоје услови за фо-
рмирање тих служби, с тим да се тиме 
не смије довести у питање организа-
ција и рад служби заштите и спашава-
ња из чланова 5, 6. и 7. Уредбе.  
 

Члан 20. 
(Права и обавезе) 

 
У општем акту градо/начелни-

ка којима се формирају службе зашти-
те и спашавања аналогно се уређују и 
питања из чланова од 8. до 16. Уредбе. 
 
 
ПОГЛАВЉЕ   IV    
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ  
 

Члан 21. 
(Рок за формирање служби заштите 

и спашавања и јединица) 
 

Службе заштите и спашавања 
из члана 5. ове Уредбе формираће се у 
року од шест мјесеци од дана ступања 
на снагу ове Уредбе.   
 

Члан 22. 
(Заједнички интерес) 

  
Управа је дужна пружити одго-

варајућу стручну помоћ градској/оп-
штинским службама цивилне заштите, 
ради правилног и благовременог фор- 
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мирања служби заштите и спашавања 
општине/града. 
 

Члан 23. 
(Ступање на снагу Уредбе) 

 
Ова Уредба ступа на снагу на-

редног дана од дана објављивања у 
„Службеним новинама Босанско-под-
рињског кантона Горажде“.   
 
Број:03-40-689/21                  П Р Е М И Ј Е Р 
23.04.2021.године                 Аида Обућа,с.р. 
      Г о р а ж д е 
 

383 
 

На основу члана 23. и члана 24. 
Закона о Влади Босанско-подрињског 
кантона Горажде („Службене новине 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де“, број 8/15), члана 183. Закона о за-
штити и спашавању од природних и 
других несрећа („Службене новине 
Федерације Босне и Херцеговине“, бр-
ој 39/03, 22/06 и 43/10), члана 6. Одлу-
ке о поступку и условима за додјелу 
једнократне новчане помоћи општи-
нама Босанско-подрињског кантона 
Горажде („Службене новине Босанско 
подрињског кантона Горажде“, број 
7/12), на приједлог Кантоналног шта-
ба цивилне заштите Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде, Влада Босанско-
подрињског кантона Горажде,  на  85. 
редовној сједници, одржаној дана 
23.04.2021. године, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
којом се додјељује појединачна 

аконтација за хитне интервенције 
које се тичу природне несреће која 

 је захватила дио општине 
 Фоча ФБиХ 
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I 

 

 Овом се Одлуком Општини Фо-
ча ФБиХ додјељује појединачна акон-
тација у износу од 5.000 КМ за хитне 
интервенције које се тичу природне 
несреће која је захватила дио општине 
Фоча ФБиХ. 
  

II 
 

 Задужује се Министарство за 
финансије да средства наведена у чла-
ну I ове Одлуке обезбиједи са посебног 
подрачуна за заштиту и спашавање од 
природних и других несрећа, број: 
1325002002184471 на терет Буџета Кан-
тоналне управе цивилне заштите Боса-
нско-подрињског кантона Горажде са 
економског кода 614100 – текући тран-
сфери другим нивоима власти за на-
сеља погођена елементарном непогод-
ом на рачун Општине Фоча ФБиХ от-
ворен код Привредне банке Сарајево  
екпозитура Горажде број: 101140000059 
5742. 
 

III 
 

 Обавеза је Општине Фоча ФБиХ 
да додијељену новчану помоћ користи 
искључиво за намјене наведене у чла-
ну I ове Одлуке. За намјенско кориш-
тење додијељене једнократне помоћи 
одговоран је начелник општине. 
 

IV 
 

 Општина Фоча ФБиХ дужна је 
у року од три мјесеца од дана уплате 
појединачне аконтације доставити из-
вјештај Кантоналном штабу цивилне 
заштите и Влади Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде, о утрошку до- 
дијељене помоћи, са валидном доку- 
ментацијом којом ће доказати утрошак 
исте. 
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V 
 
 По усвајању коначног извјешта-
ја о процјени штета на подручју опш-
тине Фоча ФБиХ, односно по доноше-
њу Одлуке о укупној помоћи Општи-
ни Фоча ФБиХ извршиће се умањење 
коначног износа помоћи за износ до-
дијељене аконтације.   
  

VI 
 

 Одлука ступа на снагу даном 
доношења, а накнадно ће да се објави 
у „Службеним новинама Босанско–по-
дрињског кантона Горажде“. 
 

Број:03–11-685/21                  П Р Е М И Ј Е Р 
23.04.2021.године                 Аида Обућа,с.р. 
     Г о р а ж д е  
 

384 
 

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 85. редовној сједни-
ци, одржаној дана 23.04.2021. године,  
д о н о с и: 
 
 

О  Д  Л  У  К  У 
о давању сагласности директору  

Дирекције робних резерви да 
изврши  интервенцију са 1.000 

литара лож-уља из робних резерви 
према  јавним установама Босанско-

подрињског кантона Горажде 
 

Члан 1. 
 
            Даје се сагласност директору Ди- 
рекције робних резерви Босанско-под- 
рињског кантона Горажде да изврши 
интервенцију са 1.000 литара лож-уља  
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из робних резерви према јавним уста-
новама  Босанско-подрињског кантона  
Горажде из резервоара ОШ „Прача“ 
Прача  1.000  литара  и додјели сљедећ-
им јавним установама Босанско-под-
рињског кантона Горажде: 
 
- ОШ „Мехмедалија Мак Диздар“ 

Витковићи........................600  литара 
- ОШ „Мехмедалија Мак Диздар“ 

Садба................................ 400  литара 
____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 У К У П Н О:                       1.000  литара 
 

Члан 2. 
 
           За реализацију ове Одлуке заду-
жује се Дирекција робних резерви. 
 

Члан 3. 
 
           Ова Одлука ступа на снагу дан-
ом објављивања на службеној огласној 
табли Кантона, а накнадно ће да се об-
јави у „Службеним новинама Босанс-
ко–подрињског кантона Горажде“. 
 

Број:03–25-688/21                  П Р Е М И Ј Е Р 
23.04.2021.године                 Аида Обућа,с.р. 
     Г о р а ж д е  
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  На основу члана 24. Закона о 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде (”Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде’’, број: 
8/15), Влада Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде, на 86. редовној сјед-
ници, одржаној дана 30.04.2021.године, 
д о н о с и: 
 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о именовању Комисије за надзор  

над пословањем Коморе магистара 
фармације Босанско–подрињског 

кантона Горажде 
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Члан 1. 
 

 Именује се Комисија за надзор 
над пословањем Коморе магистара 
фармације Босанско–подрињског кан-
тона Горажде, у саставу:  
 
1. Аида Шало-Џиханић - предсједник,    
2. Муамер Ухота           - члан, 
3. Аднан Имшировић     - члан.    
 

Члан 2. 
 
 Задатак Комисије из члана 1. 
овог Рјешења је да утврди сљедеће: 
 
- Пријављује ли Комора магистара 

фармације Босанско-подрињског 
кантона Горажде измјене и допуне 
статута, циљева и дјелатности, на-
зива, адресе сједишта и лица овла-
штених за заступање,  

- Користи ли Комора у правном про-
мету податке који нису уписани у 
Регистар, 

- Користи ли Комора назив под ко-
јим су уписани у Регистар,  

- Одржавају ли се сједнице скупшти-
не Коморе, 

- Доставља ли Комора финансијске 
извјештаје Министарству из члана 
5. став 5. Закона о удружењима и 
фондацијама ФБиХ, 

- Води ли Комора списак чланова 
удружења на начин прописан 
Законом о удружењима и фонда-
цијама ФБиХ, 

- Да ли Комора поступа у складу са 
Одлуком о оснивању Коморе број: 
ОПУ-ИП: 9/2013 посебно чланови-
ма Одлуке од члана 12. до члана 25, 

- Да ли је Комора успоставила орга-
не Коморе и то: секретара, Управ-
ни и Надзорни одбор и сталне ко- 
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мисије и да ли су се одржавали сас-
танци органа Коморе, 

- Да ли са стајалишта броја чланова 
Коморе и расположивих финансиј-
ских средстава постоје објективне 
могућности за успоставу сталних 
комисија и органа Коморе, 

- Ко је и на који начин користио пе-
чат Коморе магистара фармације 
БПК Горажде, 

- Које је лице обнашало функцију 
предсједника Коморе и на који на-
чин је бирано или реизабрано на 
ту позицију. 

 
Надзор треба да обухвати пери-

од од регистрације контролисаног су-
бјекта до дана вршења надзора. 

О извршеном прегледу и утврђе-
ном стању Комисија је дужна сачини-
ти записник, те исти доставити Мини-
старству на даље поступање.  

 
Члан 3. 

 
Рјешење ступа на снагу даном 

доношења и исто ће да се објави у “Слу-
жбеним новинама Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде”. 
 
Број:03–33-742/21        П Р Е М И Ј Е Р 
30.04. 2021.године                Аида Обућа,с.р. 
     Г о р а ж д е  
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На основу чланова 23. и 24. Зак-
она о Влади Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде (“Службене новине Бо-
санско-подрињског кантона Горажде”, 
број:8/15), а у складу са чланом 12. За-
кона о министарским, владиним и 
другим именовањима Федерације Бо-
сне и Херцеговине (“Службене новине 
ФБиХ”, број: 34/03 и 65/13), те чланом  
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64. став 3. Закона о здравственој заш-
тити (“Службене новине ФБиХ”, број: 
46/10), на приједлог Министарства за 
социјалну политику, здравство, расе-
љена лица и избјеглице Босанско–под-
рињског кантона Горажде, Влада Бо-
санско–подрињског кантона Горажде, 
на 86. редовној сједници, одржаној да-
на 30.04.2021. године, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о  приједлогу кандидата за  позицију 

члана у Управном  одбору  
Универзитетско-клиничког центра  

Сарајево, са подручја  Босанско-
подрињског Кантона Горажде 

 
Члан 1. 

 
 У Управни одбор Универзитет-
ско-клиничког центра Сарајево, са по-
дручја Босанско–подрињског кантона 
Горажде, предлаже се: 
 

1. Прим. др.  Нусрет  Поповић  
 

Члан 2. 
 

У надлежности Владе Федера-
ције БиХ је коначно именовање пре-
дсједника и чланова Управног одбора  
Универзитетско-клиничког центра Са-
рајево  у пуном саставу. 

Мандат предсједника и чланова  
Управног одбора Универзитетско-кли-
ничког центра Сарајево траје  четири 
(4) године, рачунајући од дана  имено-
вања Управног одбора од стране Владе 
Федерације БиХ.  
 

Члан 3. 
 
 Ова Одлука ступа на снагу дан-
ом  објављивања на службеној огласној  
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табли Кантона, а накнадно ће да се об-
јави у „Службеним новинама Босанско 
–подрињског кантона Горажде“. 
 

Члан 4. 
 
 Против ове Одлуке приговор 
може упутити заинтересирана стран-
ка. Приговор се подноси Влади Боса-
нско–подрињског кантона Горажде, а 
копија истог се доставља Омбудсмену 
за људска  права  БиХ.  
 
Број:03–04-725/21                  П Р Е М И Ј Е Р                                                                          
30.04.2021.године                 Аида Обућа,с.р.                                                                          
     Г о р а ж д е 
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На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско–подрињског кантона 
Горажде („Службене новине Босанско 
–подрињског кантона Горажде» број: 
8/15) и Закона о извршењу Буџета 
(„Службене новине Босанско–подри-
њског кантона Горажде“ број: 2/21), а 
у складу са Програмом утрошка сред-
става Министарства за борачка пита-
ња са економског кода 614300 - Текући 
трансфери непрофитним организаци-
јама, Влада Босанско–подрињског кан-
тона Горажде, на 86. редовној сједни-
ци, одржаној дана 30.04.2021. године,  
д о н о с и:    
 

О Д Л У К У 
о одобравању новчаних средстава  

на име обиљежавања „Дана шехида“ 
у Босанско-подрињском кантону 

Горажде за 2021.годину 
 

Члан 1. 
 

Овом се Одлуком одобравају 
новчана средства у износу од 500,00 
(словима: пет стотина) КМ на име  
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обиљежавања „Дана шехида“ у Босан-
ско-подрињског кантона Горажде за 
2021.годину. 
 

Члан 2. 
 

Средства из члана 1. ове Одлуке 
обезбиједити из Буџета Министарства 
за борачка питања Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде, економски код 
614300 - Текући трансфери непрофи-
тним организацијама – Обиљежава-
ње значајних датума. 
 

Члан 3. 
 

За реализацију ове Одлуке зад-
ужују се Министарство за финансије и 
Министарство за борачка питања Бо-
санско-подрињског кантона Горажде, 
а средства уплатити носиоцу актив-
ности, Организацији ПШиПБ Боса-
нско-подрињског кантона Горажде 
на жирорачун број: 1990540005249539, 
отво-рен код ШПАРКАСЕ БАНКЕ д.д. 
Сарајево, филијала Горажде. 
 

Члан 4. 
 

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

Члан 5. 
  

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

Члан 6. 
 

Ова Одлука  ступа на снагу дан-
ом објављивања на службеној табли 
Кантона, а накнадно ће  се објавити у 
“Службеним новинама Босанско-под-
рињског кантона Горажде”. 
 
Број:03–11-740/21                  П Р Е М И Ј Е Р 
30.04.2021.године                 Аида Обућа,с.р. 
     Г о р а ж д е 
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 На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско–подрињског кантона 
Горажде („Службене новине Босанско 
–подрињског кантона Горажде“, број: 
8/15), Влада Босанско–подрињског ка-
нтона Горажде, на 86. редовној сједни-
ци, одржаној дана 30.04.2021. године,  
д о н о с и:  
 
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности за укњижбу у 
власништво стана поклонопримцу  

у стамбено – пословном објекту 
„ЛАМЕЛА – Х“ у Горажду 

 
Члан 1. 

 
 Овом се Одлуком даје сагласно-
ст за укњижбу у власништво стана по-
клонопримцу Цагара (Салка) Адмиру 
– дјетету погинулог, умрлог и несталог 
браниоца без оба родитеља у стамбено  
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– пословном објекту „ЛАМЕЛА – Х“ на 
адреси ул. Ферида Диздаревића б.б. 
Горажде, а којем је Одлуком Министа-
рства за борачка питања Босанско–по-
дрињског кантона Горажде број: 11-41-
2066/06 од 10.07.2006.године, додијељ-
ен једнособан стан површине 44,00 м2. 
 
 Цагара (Салка) Адмир може, у 
складу са закљученим Уговором о пок-
лону број:03-23-1622-1/06 од 29.08.2006. 
године, стамбену јединицу из претход-
ног става укњижити у власништво са 
правом својине 1/1 дијела у земљишн-
ој књизи код надлежног суда у Гораж-
ду. 
 

Члан 2. 
 
 Ова Одлука ступа на снагу дан-
ом објављивања на службеној огласној 
табли Кантона, а накнадно ће да се об-
јави у „Службеним новинама Босанс-
ко–подрињског кантона Горажде“. 
 
Број:03–27-739/21                  П Р Е М И Ј Е Р 
30.04.2021.године                 Аида Обућа,с.р. 
     Г о р а ж д е 
 

389 
 

 На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско–подрињског кантона 
Горажде („Службене новине Босанско 
–подрињског кантона Горажде“, број: 
8/15), члана 156. Закона о допунским 
правима бранилаца и чланова њихов-
их породица у Босанско–подрињском 
кантону Горажде („Службене новине 
Босанско–подрињског канотна Гораж-
де“, број:9/13, 11/14 и 15/19) и Прог-
рама утрошка средставаМинистарства 
за борачка питања са економског кода 
614 200 – Текући трансфери поједин-
цима („Службене новине Босанско–по- 
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дрињског кантона Горажде“, број:3/21), 
Влада Босанско–подрињског кантона 
Горажде, на 86. редовној сједници, од-
ржаној дана 30.04.2021.год., д о н о с и:  
 
 

О Д Л У К У 
о одобравању новчаних средстава  
на име плаћања накнаде о разрезу 
пореза на наслијеђе и поклон ради 

укњижбе власништва стана у 
стамбено – пословном објекту 

„ЛАМЕЛА – Х“ у Горажду 
 

Члан 1. 
 
 Овом се Одлуком одобравају 
новчана средства на име плаћања на-
кнаде о разрезу пореза на наслијеђе и 
поклону износу од 2.420,00 (словима: 
двије хиљаде четири стотине двадесет) 
КМ Цагара (Салка) Адмиру - дијетету 
без оба родитеља.  
 

Члан 2. 
 
 Средства из члана 1. ове Одлуке 
обезбиједити из Буџета Министарства 
за борачка питања, економски код 614 
200 – Текући трансфери појединцима, 
БОР – 003 – Помоћ у стамбеном збрињ-
авању – „Право на накнаду трошкова 
(пореза) за промет непокретности с 
циљем укњижбе у власништво некрет-
нина – стамбених јединица додијељен-
их од стране Босанско–подрињског ка-
нтона Горажде у виду поклона  дјеци 
без оба родитеља“. 
 Средства из члана 1. ове Одлуке 
уплатити на депозитни рачун за при-
купљање јавних прихода Босанско–по-
дрињског канотна Горажде отворен 
код НЛБ Тузланске банке дд Тузла 
број 1327310410293154, врста прихода  
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број: 714121, општина: 033 – Општина 
Горажде. 
 

Члан 3. 
 
 За реализацију ове Одлуке зад-
ужују се Министарство за борачка пи-
тања и Министарство за финансије Бо-
санско–подрињског кантона Горажде. 
 

Члан 4. 
 
 Ова Одлука ступа на снагу дан-
ом објављивања на службеној огласној 
табли Кантона, а накнадно ће да се об-
јави у „Службеним новинама Босанс-
ко–подрињског кантона Горажде“. 
 
Број:03–11-738/21                  П Р Е М И Ј Е Р 
30.04.2021.године                 Аида Обућа,с.р. 
     Г о р а ж д е 
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 На основу чланова 23. и 24. Зак-
она о Влади Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде („Службене новине Бо-
санско-подрињског кантона Горажде“, 
број: 8/15) и члана 5. Закона о  инспек-
цији за образовање („Службене нови-
не Босанско-подрињског кантона Гор-
ажде“, број:17/99), Влада Босанско-по-
дрињског кантона Горажде, на 86. ред-
овној сједници, одржаној дана 30.04. 
2021. године, д о н о с и: 
 
 

П Р А В И Л Н И К 
О СЛУЖБЕНОЈ ЛЕГИТИМАЦИЈИ 

ИНСПЕКТОРА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ У 
БОСАНСКО-ПОДРИЊСКОМ 

КАНТОНУ ГОРАЖДЕ 
 

Члан 1. 
(Предмет) 

 
 Овим се Правилником пропи- 
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сује, садржај, образац и облик, израда 
и издавање, рок важења службене ле-
гитимације (у даљем тексту: легитима-
ција) инспектора за образовање у Бо-
санско-подрињском кантону Горажде 
(у даљем тексту: инспектор за образо-
вање). 
  

Члан 2. 
(Садржај легитимације) 

 
(1) Инспектору за образовање се изда-

је легитимација. 
(2) Легитимација садржи податке о 

идентитету инспектора за образо-
вање.  

 
Члан 3. 

(Доказна снага легитимације) 
 
(1) Легитимација је јавна исправа. 
(2) Инспектор за образовање је дужан 

носити легитимацију и показати је 
надлежном органу,  када се на ос-
нову легитимације користи правом 
које му припада по основу устава,  
закона и других прописа. 

 
Члан 4. 

(Образац и облик легитимације) 
 
(1) Образац легитимације  израђен је 

на пластифицираном материјалу. 
(2) Легитимација има облик картице, 

димензија 8,5 x 5,5 цм. 
(3) Предња страна легитимације садр-

жи: 
 

a) у горњем лијевом углу је прос-
тор за фотографију, 

б)   испод простора фотографије је  
       протоколарни број легитима- 
       ције, 
ц)   у горњем средњем дијелу испи- 
       сан је текст: 
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            „Босна и Херцеговина 

Федерација Босне и Херцеговине 
БОСАНСКО-ПОДРИЊСКИ 
КАНТОН ГОРАЖДЕ 
ИНСПЕКТОР ЗА ОБРАЗОВАЊЕ“, 

      д) испод текста тачке ц) овог става у  
    позадини је осликан грб Босанс- 
    ко-подрињског кантона Горажде,    
    преко којег је исписан текст „СЛ- 
    УЖБЕНА ЛЕГИТИМАЦИЈА ИН- 
    СПЕКТОРА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ“, 

 

e) испод текста из тачке д) овог ст-
ава налазе се двије црте на које 
се уписују подаци о: функцији, 
имену и презимену инспектора 
за образовање. 

 
(4) Задња страна легитимације садржи 

текст који гласи: 
 

a) „Ова службена легитимација је 
јавна исправа којом се доказује 
да је њен ималац инспектор за 
образовање у Босанско-подри-
њском кантону Горажде. Инс-
пектор за образовање ужива пр-
ава која му припадају на основу 
кантоналних закона и других 
прописа.“, 

б)   у лијевом доњем углу уписује се  
      датум издавања, 
ц)  у десном доњем углу је мјесто за  
      потпис овлаштеног лица, 
д)  у средњем доњем дијелу је мјесто  
     за печат. 

 
(5) Облик и садржај легитимације утв-

рђен је на Обрасцу број 1., који се 
налази у прилогу овог Правилника 
и чини његов саставни дио. 

 
Члан 5. 

(Израда и издавање летимације) 
 

Легитимацију издаје и потпи- 
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сује министар за образовање, младе, 
науку, културу и спорт Босанско-под-
рињског кантона Горажде. 
 

Члан 6. 
(Рок важења легитимације) 

 
Легитимација важи од дана изд-

авања до дана престанка обављања по-
слова инспектора за образовање.  
 

Члан 7. 
(Замјена и издавање нове 

легитимације) 
 

Нова легитимација се може изд-
ати уколико су наступиле промјене 
личног идентитета носиоца, битне с 
аспекта могућности његове идентифи-
кације, о чему одлучује министар за 
образовање, младе, науку, културу и 
спорт Босанско-подрињског  кантона 
Горажде. 

У случају губитка или знатнијег 
оштећења легитимације, инспектор за 
образовање је дужан у року од пет 
дана, у писаном облику обавијестити 
министра за образовање, младе, науку, 
културу и спорт Босанско-подрињског 
кантона Горажде, ради оглашавања 
неважећом старе и издавања нове ле-
гитимације.  
 

Члан 8. 
(Ступање на снагу) 

 
 Овај Правилник ступа на снагу 
наредног дана од дана објављивања у 
„Службеним новинама Босанско-под-
рињског кантона Горажде“. 
   
Број:03–34–737-1/21              П Р Е М И Ј Е Р 
30.04.2021.године                 Аида Обућа,с.р. 
     Г о р а ж д е 

........................... 
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Obrazac broj 1. 

 
 
 

Prednja strana legitimacije 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
PHOT

O 

Bosna i Hercegovina 
Federacija Bosne i Hercegovine 
BOSANSKO-PODRINJSKI KANTON 
GORAŽDE 
INSPEKTOR ZA OBRAZOVANJE 

SLUŽBENA 
LEGITIMACIJA 

INSPEKTORA ZA 
OBRAZOVANJE 

 
 

 
 

   
 
 
 

Broj: 
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Zadnja strana legitimacije 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ova službena legitimacija je javna isprava 
kojom se dokazujeda je njen imalac inspektor 
za obrazovanje. 
Za bilo koju radnju učinjenu u vršenju svoje 
funkcije inspektor za obrazovanje uživa 
prava koja mu pripadaju na osnovu 
kantonalnih zakona i drugih propisa. 

 
M.P. 

 
datum izdavanja potpis ovlaštene 
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 На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде (“Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде”, број: 
8/15), а у складу са Програмом утро-
шка средстава Министарства за обра-
зовање, младе, науку, културу и спорт 
са економског кода 614 100 (КАН 003) - 
Остали текући трансфери – Инфор-
мисање за 2021. годину, Влада Босанс-
ко-подрињског кантона Горажде, на 
86. редовној сједници, одржаној дана 
30.04.2021.године, д о н о с и:  
 
 

О Д Л У К У 
о одобравању новчаних средстава 
Јавном предузећу РТВ Босанско-

подрињског кантона Горажде д.о.о. 
на име IV (четврте) од укупно 

 XII (дванаест) редовних транши  
за 2021. годину 

 
I 

 
 Одобравају се новчана средства 
у износу од 41.383,08 КМ Јавном пре-
дузећу РТВ Босанско-подрињског кан-
тона Горажде д.о.о. на име уплате IV 
(четврте) од укупно XII (дванаест) ре-
довних транши за 2021. годину, нами-
јењене за исплату плата и доприноса.  
 

II 
 
 За реализацију ове Одлуке зад-
ужује се Министарство за финансије, а 
средства дозначити из Буџета Минис-
тарства за образовање, младе, науку, 
културу и спорт са економског кода 
614 100 (КАН 003) - Остали текући тра-
нсфери – Информисање. Новчана сре- 
дства дозначити на жирорачун Јавног 
предузећа РТВ Босанско-подрињског 
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кантона Горажде д.о.о. број: 132500200 
1666685, отворен код НЛБ Тузланске 
банке филијала Горажде, ИД број: 
4245030110002.  
 

III 
 
 Корисник средстава дужан је да 
Министарство за образовање, младе, 
науку, културу и спорт у року од 15 
(петнаест) дана од дана реализације 
средстава извијести и документује на-
ведени утрошак, те да захтјев за наре-
дну мјесечну траншу достави Минис-
тарству за образовање, младе, науку, 
културу и спорт првог радног дана на-
кон истека мјесеца за који се захтјев по-
дноси. 
 

IV 
 
  Одлука ступа на снагу даном 
објављивања на службеној огласној та-
бли Кантона, а накнадно ће да се обја-
ви у “Службеним новинама Босанско-
подрињског кантона Горажде”.  
 
Број:03–11-753/21                  П Р Е М И Ј Е Р 
30.04.2021.године                 Аида Обућа,с.р. 
     Г о р а ж д е 
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На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде (“Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде” број: 
8/15), Влада Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде, на 86. редовној сједни-
ци, одржаној дана 30.04.2021. године,  
д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о одобравању преноса средстава  

са посебног намјенског подрачуна  
за водне накнаде 
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Члан 1. 
 

Влада Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде одобрава пренос сред-
става у износу од 300.000,00 КМ са по-
себног намјенског подрачуна “за вод-
не накнаде”, број рачуна:132-010-20138 
70015 отворен код НЛБ банке д.д., на 
трансакциони рачун Министарства за 
финансије број:1327310410293057 отво-
рен код НЛБ банке д.д. 
 

Члан 2. 
 

Средства из члана 1. ове Одлуке 
преносе се као краткорочна позајмица 
и иста ће се  користити за реализацију 
Пројекта успоставе Хемодијализног це-
нтра у ЈЗУ Кантонална болница Гора-
жде. 

Поврат средстава ће се изврши-
ти до 31.12.2021.године. 
 

Члан 3. 
 

За реализацију ове Одлуке заду-
жује се Министарство за финансије. 
 

Члан 4. 
 

Ова одлука ступа на снагу дан-
ом објављивања на службеној табли 
Кантона, а накнадно ће да се објави  у 
“Службеним новима Босанско-подри-
њског кантона Горажде”. 
 
Број:03–11-752/21                  П Р Е М И Ј Е Р 
30.04.2021.године                 Аида Обућа,с.р. 
     Г о р а ж д е 
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На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско–подрињског кантона 
Горажде („Службене новине  Босанско 
-подрињског кантона Горажде“, број: 
8/15), Влада Босанско-подрињског ка- 
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нтона Горажде, на 86. редовној  сједни-
ци, одржаној дана 30.04.2021. године,  
д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о утврђивању основице  

за плату  и накнаде за топли оброк  
за мјесец април 2021. године 

 
Члан 1. 

 
Утврђује се основица за плату 

запослених лица у кантоналним орга-
нима управе, кантоналним установама 
и другим правним лицима која се фи-
нансирају из Буџета Босанско-подри-
њског кантона Горажде, за мјесец ап-
рил 2021. године, у износу од 371,00 
КМ. 
 

Члан 2. 
 
 Запосленим лицима из члана 1. 
ове Одлуке утврђује се накнада за исхра-
ну у току рада (топли оброк), за 
мјесец април 2021.године, у износу од 
9,00 КМ по једном радном  дану. 
 

Члан 3. 
 

Ова Одлука ступа на снагу дан-
ом објављивања на огласној табли Бо-
санско-подрињског кантона Горажде, 
а накнадно ће да се објави у „Службе-
ним новинама Босанско-подрињског 
кантона Горажде“. 
                                                                                               
Број:03–11-751/21                  П Р Е М И Ј Е Р 
30.04.2021.године                 Аида Обућа,с.р. 
     Г о р а ж д е 
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На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско–подрињског кантона 
Горажде („Службене новине Босанско- 
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подрињског кантона Горажде“, број: 
8/15), а у вези са чланом 114. став 2. 
Закона о организацији органа управе 
у Федерацији Босне и Херцеговине 
(„Службене новине ФБиХ“, број:35/05), 
Влада Босанско–подрињског кантона Го-
ражде, на 86. редовној сједници, одр-
жаној дана 30.04.2021.год., д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о давању моторног возила на 

привремено кориштење 
 

Члан 1. 
 
 Овом  се Одлуком даје сагласно-
ст шефу Кабинета министра  Минис-
тарства за унутрашње послове Босанс-
ко-подрињског кантона Горажде да мо-
же извршити уступање на привремено 
кориштење ЈУ Завод за јавно здравство 
Горажде моторно возило ОCTAVIА, 
број мотора: BJB212133, број шасије: 
TMBBS21Z38S150423, регистарских оз-
нака: А23-М-932, година производње: 
2007. 
 

Члан 2. 
 
 Трошкове који настану за врије-
ме кориштења возила из тачке 1. ове 
Одлуке, а који се односе на регистрац-
ију, поправке изазване редовном упо-
требом возила, трошкове употребе ус-
тупљеног возила као и евентуалне шт-
ете на истом сноси ЈУ Завод за јавно 
здравство Горажде. 
 

Члан 3. 
 
 Примопредаја моторног возила 
из тачке 1. ове Одлуке ће се извршити 
комисијски уз сачињавање одговарају- 
ћег записника. 
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Члан 4. 
 
 За реализацију ове Одлуке зад-
ужују се Министарство за унутрашње 
послове и ЈУ Завод за јавно здравство 
Горажде, свако из своје надлежности. 
 

Члан 5. 
 
 Одлука ступа на снагу даном 
об-јављивања на службеној огласној та-
бли Кантона, а накнадно ће да се об-
јави у „Службеним новинама Босанс-
ко–подрињског кантона Горажде“. 
 
Број:03–45-733/21                  П Р Е М И Ј Е Р 
30.04.2021.године                 Аида Обућа,с.р. 
     Г о р а ж д е 
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На основу чланова 23 и 24. Зак-
она о Влади Босанско–подрињског ка-
нтона Горажде („Службене новине Бо-
санско–подрињског кантона Горажде“, 
број: 8/15) а у складу са чланом 5. За-
кона о организацији пензијског и ин-
валидског осигурања ФБиХ („Службе-
не новине ФБиХ“, број: 32/01 и 18/05), 
као и члана 12. Закона о министарск-
им, владиним и другим именовањима 
Федерације Босне и Херцеговине („Сл-
ужбене новине ФБиХ“, број 34/03 и 
65/13), Влада Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде, на 86. редовној сједни-
ци, одржаној дана 30.04.2021. године,  
д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о  приједлогу кандидата за  члана  

Управног  одбора Федералног Завода  
за пензијско – инвалидско 

осигурање, испред Владе Босанско-
подрињског кантона Горажде 
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Члан 1. 
 

У Управни одбор Федералног 
Завода за пензијско–инвалидско осигу-
рање, испред Владе Босанско–подрињ-
ског кантона Горажде,  предлаже  се: 
 

1. Мухамед Рамовић 
 

Члан 2. 
 

У надлежности Владе Федера-
ције БиХ је именовање предсједника и 
чланова Управног одбора Федералног 
Завода за пензијско – инвалидско  оси-
гурање  у пуном саставу. 

Мандат  предсједника  и  члано-
ва Управног одбора Федералног Заво-
да за пензијско – инвалидско осигура-
ње, траје  двије (2) године, рачунајући  
од дана именовања од стране Владе 
Федерације БиХ. 
 

Члан 3. 
 

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

Члан 4. 
 

Против ове Одлуке приговор 
може упутити заинтересирана стран-
ка. Приговор се подноси Влади Босан-
ско–подрињског кантона Горажде, а 
копија истог се доставља Омбудсмену 
за  људска права БиХ.  
                                                                                                                
Број:03–04-748-1/21               П Р Е М И Ј Е Р 
30.04.2021.године                 Аида Обућа,с.р. 
       Г о р а ж д е 
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На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско–подрињског кантона 
Горажде („Службене новине Босанско 
–подрињског кантона Горажде“, број: 
8/15), Влада Босанско–подрињског ка-
нтона Горажде, на 86. редовној сједни-
ци, одржаној дана 30.04.2021. године,                            
д о н о с и:  
 
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности на Приједлог 

Правилника о измјенама и допунама 
Правилника о раду ЈУ Служба  за 

запошљавање Босанско-подрињског 
кантона Горажде 

 
Члан 1. 

 
 Овом се Одлуком даје сагласно-
ст на Приједлог Правилника о измјена-
ма и допунама Правилника о раду  ЈУ 
Служба за запошљавање Босанско-по-
дрињског кантона Горажде.  
  

Члан 2. 
 
 Одлука ступа на снагу даном 
објављивања на службеној табли Кан-
тона, а накнадно ће да се објави у “Сл-
ужбеним новинама Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде“. 
                                                                                                                 
Број:03–04-747/21                  П Р Е М И Ј Е Р 
30.04.2021.године                 Аида Обућа,с.р. 
     Г о р а ж д е 
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На основу члана 12. Закона о 
министарским, владиним и другим 
именовањима Федерације Босне и Хе-
рцеговине („Службене новине Феде- 
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рације Босне и Херцеговине“, број:                       
12/03, 34/03 и 65/13), а у складу са чла-
ном 23. Закона о Влади Босанско–под-
рињског кантона Горажде („Службене 
новине Босанско-подрињског кантона 
Горажде“, број 8/15), Влада Босанско-
подрињског кантона Горажде, на 86. 
редовној сједници, одржаној дана 30. 
04.2021. године, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о именовању директора  

Дирекције робних резерви  
Босанско–подрињског  

кантона Горажде 
 

I 
 
 Овом Одлуком за директора Ди-
рекције робних резерви Босанско–по-
дрињског кантона Горажде именује се 
Адмир Поздеровић, магистар економ-
ије на мандатни период од 5 (пет) година. 
 
 Именовање из става 1. овог чла-
на почиње тећи од 03.05.2021. године. 
 

II 
 
 Ова Одлука ступа на снагу дан-
ом објављивања на службеној огласној 
табли Кантона, а накнадно ће да се  
објави у „Службеним новинама Боса-
нско-подрињског кантона Горажде“.  
 
ПРАВНА ПОУКА: Против ове Одлуке 
може упутити приговор заинересова-
на страна. Приговор се подноси Влади 
Босанско–подрињског кантона Гораж-
де, а копија истог се доставља Омбудс-
мену за људска права БиХ. 
 
Број:03–30-726/21                  П Р Е М И Ј Е Р 
30.04.2021године                  Аида Обућа,с.р. 
     Г о р а ж д е 
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 На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде („Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде“,  број: 
8/15), Влада Босанско-подрињског  ка-
нтона Горажде, на 86. редовној сједни-
ци, одржаној дана 30.04.2021. године,    
д о н о с и: 
 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о именовању Координационог 

тијела за праћење Џендер  
акционог плана Босанско–

подрињског кантона Горажде  
за период 2021 – 2024. године 

 
I 

 
 Овим се Рјешењем именује Ко-
ординационо тијело за праћење Џенд-
ер акционог плана Босанско–подрињ-
ског кантона Горажде за период 2021 – 
2024. године у саставу: 
 
1. Алдијана Дрљевић-Омановић, коо-

рдинатор Координационог тијела 
за праћење Џендер акционог пла-
на  

2. Аднан Имшировић, члан испред  
Министартсва за финансије, 

3. Муамер Ухота, члан испред Мини-
старства за правосуђе, управу и ра-
дне односе, 

4. Минела Башић, члан испред Мин-
истарства за привреду, 

5. Армин Зец, члан испред Министа-
рства за образовање, младе, науку, 
културу и спорт, 

6. Харис Дервишагић, члан испред 
Министарства за борачка питања, 

7. Аида Шало-Џиханић, члан испред 
Министарства за социјалну поли- 
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тику, здравство, расељена лица и 
избјеглице,  

8. Ервин Поповић, члан испред Мин-
истарства за унутрашње послове, 

9. Есма Дркенда, члан испред Удру-
жење жена „Сека“ и 

10. Емир Сијерчић, координатор за Ев-
ропске интеграције. 

 
 Административно технички по-
слови обављаће се у Уреду премијера 
и Владе Босанско–подрињског канто-
на Горажде, а испред Уреда Мелиха 
Субашић је техничка секретарка Коор-
динационог тијела за праћење Џендер 
акционог плана Босанско–подрињског 
кантона Горажде за период 2021 – 2024. 
године. 
 

II 
 
 Задаци Координационог тијела 
за праћење Џендер акционог плана Бо-
санско–подрињског кантона Горажде 
за период 2021 – 2024. године и обавезе 
ресорних министарстава утврђене су 
Џендер акционим планом Босанско–
подрињског кантона Горажде за пери-
од 2021 – 2024. године. 
 

III 
 
 Ово Рјешење ступа на снагу да-
ном доношења и објавиће се у „Служ-
беним новинама Босанско-подрињск-
ог кантона Горажде“. 
 
Број:03-04-746/21                   П Р Е М И Ј Е Р 
30.04.2021.године                 Аида Обућа,с.р. 
     Г о р а ж д е 
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На основу чланова 23. и 24. Зак-
она о Влади Босанско–подрињског ка- 
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нтона Горажде („Службене новине Бо-
санско–подрињског кантона Горажде“, 
број:8/15), Влада Босанско–подрињс-
ког кантона Горажде, на 86. редовној 
сједници, одржаној дана 30.04.2021.го-
дине, д о н о с и: 
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности на Правилник 

о кориштењу моторних возила  
за службене потребе Кантоналне 

управе цивилне заштите и 
Кантоналног штаба цивилне 

заштите Босанско-подрињског 
кантона Горажде 

 
Члан 1. 

 
Овом се Одлуком даје сагласно-

ст на Правилник о кориштењу мотор-
них возила за службене потребе Кант-
оналне управе цивилне заштите и Ка-
нтоналног штаба цивилне заштите Бо-
санско-подрињског кантона Горажде. 
 

Члан 2. 
 

Сасатавни дио ове Одлуке је 
Правилник о кориштењу моторних 
возила за службене потребе Кантонал-
не управе цивилне заштите и Канто-
налног штаба цивилне заштите Босан-
ско-подрињског кантона Горажде. 
 

Члан 3. 
 

Одлука ступа на снагу даном 
објављивања на службеној огласној та-
бли Кантона, а накнадно ће да се обја-
ви у„Службеним новинама Босанско–
подрињског кантона Горажде“. 
 
Број:03–45-757 /21                 П Р Е М И Ј Е Р 
30.04.2021.године                 Аида Обућа,с.р. 
     Г о р а ж д е 
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На основу члана 66. Закона о ор-
ганизацији органа управе у Федераци-
ји Босне и Херцеговине („Службене но-
вине Федерације Босне и Херцегови-
не”, број: 35/05), директор Кантоналне 
управе цивилне заштите Босанско-по-
дрињског кантона Горажде, д о н о с и: 

 
 

П Р А В И Л Н И К 
о кориштењу моторних возила  

за службене потребе Кантоналне 
управе цивилне заштите  

и Кантоналног штаба цивилне 
заштите Босанско-подрињског 

кантона Горажде 
 
 
I   ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1. 
(Предмет Правилника) 

 
Овим се Правилником регули-

шу услови и начин кориштења мото-
рних возила за службене потребе (у 
даљем тексту: службена возила), као и 
права, обавезе и поступање возача и 
осталих државних службеника и нам-
јештеника (у даљњем тексту: упосле-
ни), те команданта и чланова Кантона-
лног штаба цивилне заштите Босанско 
-подрињског кантона  Горажде, који 
управљају службеним возилима у вла-
сништву Кантоналне управе за циви-
лну заштиту Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде (у даљњемтексту: Уп-
рава). 
  

Члан 2. 
(Основни појмови) 

 
1) Службеним возилом у смислу  

07. мај/свибањ 2021. 
 
 
одредби овог Правилника смат-
ра се свако моторно возило чи-
ји је власник Управа или је по 
другом основу дато Управи на 
кориштење. 

2) Возач је упосленик у Управи ко-
ји обавља послове на рандом 
мјесту возача у складу са Пра-
вилником о унутрашњој орга-
низацији Управе. 

3) Упосленик је лице које је у ра-
ндом односу у Управи. 

4) Право управљања и кориштења 
службеног возила, поред воза-
ча, могу имати они упосленици 
у Управи који посједују важећу 
возачку дозволу одговарајуће ка-
тегорије по потреби и природи 
посла након проведене пропи-
сане процедуре за употребу у 
складу са одредбама овог Пра-
вилника. 

5) Возни парк чине сва службена 
моторна возила Управе. 

6) Паркинг простор/службени па-
ркинг за службена возила у сје-
дишту (након што се заврши њи-
хово кориштење) је онај парки-
нг простор који је обезбијеђен 
од стране Управе, или на други 
адекватан начин. 

 
 
II  НАЧИН И УСЛОВИ КОРИШТЕЊА  
     СЛУЖБЕНИХ ВОЗИЛА 
 

Члан 3. 
(Право кориштења  
службених возила) 

 
(1) Службена возила се користе за об-

ављање службених послова дирек-
тора и других упосленика Управе, 
те команданта и чланова Кантона- 
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лног штаба цивилне заштите Боса-
нско-подрињског кантона Гораж-
де, а на начини под условима про-
писаним овим Правилником. 

 
Члан 4. 

(Кориштење службених возила) 
 
1) Службена возила користе се за слу-

жбене потребе Управе и Кантона-
лног штаба цивилне заштите Боса-
нско-подрињског кантона  Гораж-
де. 

2) За службена путовања ван Босанс-
ко-подрињског кантона Горажде, 
као и у иностранство, службена во-
зила се могу користити само по од-
обрењу директора Управе за упос-
ленике, а за команданта, начелни-
ка и чланове Кантоналног штаба 
цивилне заштите Босанско-подри-
њског кантона Горажде само по од-
обрењу комаданта Кантоналног 
штаба цивилне заштите Босанско -
подрињског кантона Горажде а у 
његовој спријечености начелника 
Кантоналног штаба цивилне заш-
тите Босанско-подрињског кантона  
Горажде. 

3) Службеним возилом у правилу уп-
равља лице које има одговарајућу 
возачку дозволу и испуњава друге 
услове предвиђене прописима о 
сигурности саобраћаја. 

4) Сваки упосленик је дужан благо-
времено најавити кориштење слу-
жбеног возила прије кориштења, а 
у циљу успостављања потребне до-
кументације и добијања потребне                    
сагласности. 

5) Упосленик или лице из става 2. ов-
ог члана који користи, односно уп-
равља службеним возилом, лично 
одговара за задужено службено во- 
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зило, његово правилно и намјенско 
кориштење у складу са техничким 
упутствима произвођача. У ту свр-
ху је обавезан да прије почетка ко-
риштења возила визуелним прег-
ледом утврди да је возило без вид-
љивих недостатака и да је опрем-
љено обавезним прибором, алатом 
и опремом. 

6) По завршеном кориштењу службе-
ног возила, упосленик који управ-
ља службеним возилом  дужан је 
да, у писаној форми, укаже на сва 
запажања техничке неисправности                             
и оштећења возила ради њиховог 
отклањања. 

7) Начин кориштења службених во-
зила, дисциплинску одговомост, те 
одговоност за материјалну штету, 
регулише се у складу са важећим 
законским и подзаконским пропи-
сима, као и интерним правилни-
ком Управе који регулишу дисци-
плинску одговорност и одговорно-
ст за материјалну штету. 

8) У случају незгоде или настанка 
прекршаја или кривичног дјела ко-
је је изазвао упосленик или лице из 
става 2. овог члана кориштењем слу-
жбеног моторног возила, исти ли-
чно одговара у складу са важећим 
прописима о безбједности саобра-
ћаја на путевима у Босни и Херце-
говини или другим прописима из 
ове области. 

9) Код оштећења службених возила ко-
ја настају као посљедица саобраћа-
јне незгоде, возач и упосленик који 
је управљао службеним возилом 
дужан је сачинити службену заби-
љешку о незгоди и исту доставити 
директору Управе. Такођер, Упра-
ва службеним путем прибавља зап-
исник надлежне полицијске стани- 
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це о извршеном увиђају о  сабраћа-
јној незгоди, те предрачун радова 
на основу записника о процјени 
штете осигуравајућег друштва. За 
исплативост оправке службеног во-
зила код настанка већих штета, мје-
родавно је мишљење овлаштеног 
сервиса. 

 
Члан 5. 

(Путни налог) 
 
1) За кориштење службеног возила, 

користе се стандардизовани обрас-
ци путног налога, чији је садржај и 
начин попуњавања и издавања про-
писан важећим прописима. 

2) Путни налог се отвара/издаје за те-
кући мјесец и за свако службено во-
зило појединачно и исти попуњава 
лице које управља службеним воз-
илом у складу са ствамим стањем                           
(остварена километража, потрош-
ња горива и сл.) и одговара за исти-
нитост и тачност тих података у ск-
ладу са важећим прописима. 

3) Упосленик или лице из става 2. ов-
ог члана својеручним потписом ов-
јерава унијете податке у образац 
путног налога.  

4) Упосленик или лице из става 2. ов-
ог члана који је управљао возилом, 
раздужује попуњени путни налог и 
пратећу документацију овлаштен-
ом лицу у Управи. 

5) Управа може да успостави електро-
нску евиденцију преко које прати 
издавање путних налога, контролу 
утрошка горива и извјештавање о 
битним елементима кориштења   
возила. 
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Члан 6. 
(Набавка горива, одржавање и 
поправка службених возила) 

 
1) Службена возила морају бити 

увијек регистрована, осигурана 
и у технички исправном стању, 
ради потпуне сигурности у сао-
браћају корисника возила. 

2) Технички преглед исправности 
возила врши се једном годиш-
ње, а по потреби и чешће. 

3) Регистрација службених возила 
Управе врши се према пропи-
сима о регистрацији возила. Је-
динствену евиденцију регист-
рације службених возила Упра-
ве води Одсјек за опште,  прав-
не и материјалне послове. Еви-
денција садржи податке о врсти 
и типу возила, броју шасије и 
мотора, датуму прве регистра-
ције, регистарском броју вози-
ла, извршеним сервисима и по-
трошњи горива. 

4) Редовни технички прегледи, се-
рвиси, поправке, те замјене гу-
ма обављају се у сервисима, од-
носно вулканизерским радња-
ма, који су изабрани у складу са 
Законом о јавним набавкама 
Босне и Херцеговине. 

5) Сви корисници службених воз-
ила дужни су да доставе овлаш-
теном лицу овјерене рачуне о 
обављеним техничким прегле-
дима, сервисима и поправкама, 
ради ажурног вођења евиден-
ције о потрошњи средстава на 
одржавању и поправци служ-
бених возила. 

6) На основу закљученог уговора 
са добављачем изабраним у ск- 
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ладу са Законом о јавним набав-
кама Босне и Херцеговине, по-
јединачне испоруке горива за 
службена возила врше се на пу-
мпама за сипање горива у испо-
стави Горажде или на терито-
рији БиХ гдје имају своје испос-
таве. 

7) Директор Управе, посебном од-
луком, утврђује упослене који 
имају право на кориштење слу-
жбених возила, гдје се, у складу 
са ставом 6. овог члана, сипа је-
дан пун резервоар за свако слу-
жбено возило у мјесецу. 

8) Изузетно од одредби става 6. 
овог члана, у случају службеног 
путовања у иностранство, резе-
рвоар горива за службено вози-
ло се точи приликом поласка на 
службено путовање на пумпи за 
сипање горива у испостави Го-
ражде, док се даља куповина ев-
ентуалног потребног горива вр-
ши готовинским плаћањем на 
бензинским станицама, уз оба-
везу задржавања издатог рачу-
на од исте, који се при повратку                                             
предочава уз обрачун трошкова 
службеног путовања. 

 
Члан 7. 

(Осигурање службених возила) 
 
(1) Осигурање службених возила у вла-

сништву Управе врши се у складу 
са прописима о обавезном осигура-
њу моторних возила. 

(2) Осигурање службених возила у вл-
асништву Управе врши се  код оси-
гуравајућег друштва са којим је, у 
складу са процедурама Закона о 
јавним набавкама. 
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Члан 8. 
(Кориштење приватних возила) 

 
1) Службена возила се у правилу кор-

исте искључиво у службене сврхе. 
2) Изузетно, директор може одобри-

ти кориштење приватног возила у 
службене сврхе. 

 
 
III   ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ  
       ОДРЕДБЕ 
 

Члан 9. 
(Престанак важења  

ранијих аката) 
 
(1) Ступањем на снагу овог Правилни-

ка престаје да важи Закључак Ка-
нтоналног штаба цивилне заштите 
БПК  Горажде  број: 17/I-44-11-3/19 
од 28.06.2019.године. 

 
Члан 10. 

(Ступање на снагу  
Правилника) 

 
(1) Овај Правилник ступа на снагу да-

ном давања сагласности од стране 
Владе Босанско-подрињског канто-
на Горажде, а наканадно ће да се 
објави у „Службеним новинама Бо-
санско-подрињског кантона Гораж-
де“. 

 
Број: 17-40-124-5/21           Д И Р Е К Т О Р 
05.05.2021.године            Кенан Канлић,с.р.  
    Г о р а ж д е 
 
На овај Правилник Влада Босанско-по-
дрињског кантона Горажде је дала саг-
ласност актом број: 03-45-757/21 од 
30.04.2021.године. 
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Министарство за правосуђе, уп-
раву и радне односе Босанско–подри-
њског кантона Горажде, рјешавајући 
по захтјеву САВЕЗА РАТНИХ ВОЈ-
НИХ ИНВАЛИДА БОСАНСКО-ПО-
ДРИЊСКОГ  КАНТОНА  ГОРАЖДЕ  
„СИНОВИ ДРИНЕ“, на основу члана 
33. Закона о удружењима и фондаци-
јама („Службене новине Федерације 
БиХ”, број:45/02), д о н о с и: 
 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
 
1. У Регистар удружења Министар-

ства за правосуђе, управу и радне 
односе Босанско–подрињског кант-
она Горажде, под регистарским бр-
ојем Р-I-12/2000 у прву књигу Реги-
стра уписан је САВЕЗ РАТНИХ 
ВОЈНИХ ИНВАЛИДА БОСАНС-
КО-ПОДРИЊСКОГ КАНТОНА 
ГОРАЖДЕ „СИНОВИ ДРИНЕ”. 

 
2. Уписује се у Регистар удружења, 

који се води код Министарства за 
правосуђе, управу и радне односе 
Босанско-подрињског кантона Гор-
ажде, промјена чланова Предсјед-
ништва Савеза, тако што се досада-
шњи чланови Предсједништва Са-
веза разрјешавају дужности, на ос-
нову Одлуке Скупштине Савеза, 
број: 01-63/21 од 12.04.2021. године, 
а именују се нови чланови Пред-
сједништва Савеза на основу Одлу-
ке Скупштине Савеза, број:01-64/21 
од 12.04.2021. године. Продужен је 
мандат предсједнику и допредсјед-
нику Савеза, односно Сијерчић 
Сафет и даље остаје предсједник 
Савеза и Бездроб Ремзо – допред-
сједник Савеза. 
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3. Уписује се у Регистар удружења, 

који се води код Министарства за 
правосуђе, управу и радне односе 
Босанско-подрињског кантона Гор-
ажде, промјена чланова Скупшти-
не  Савеза, тако што се досадашњи 
чланови  Скупштине Савеза разрје-
шавају дужности, на основу Одлу-
ке Скупштине Савеза број: 01-62/21 
од 12.04.2021. године, а именују се 
нови чланови Скупштине Савеза 
на основу Одлуке Скупштине Сав-
еза, број: 01-61/21 од 12.04.2021. год-
ине. За предсједника Скупштине 
Савеза именован је Џамбеговић 
Едвин. 

 
4. Уписује се у Регистар удружења, 

који се води код Министарства за 
правосуђе, управу и радне односе 
Босанско-подрињског кантона Гор-
ажде, промјена чланова Надзорног 
одбора Савеза, тако што се досада-
шњи чланови Надзорног одбора 
Савеза разрјешавају дужности, на 
основу Одлуке Скупштине Савеза, 
број: 01-63/21 од 12.04.2021. године, 
а именују се нови чланови Надзо-
рног одбора Савеза на основу Одл-
уке Скупштине Савеза, број:01-64/ 
21 од 12.04.2021. године. 

 
5. Уписује се у Регистар удружења, 

који се води код Министарства за 
правосуђе, управу и радне односе 
Босанско-подрињског кантона Гор-
ажде, промјена чланова Суда час-
ти, тако што се досадашњи члано-
ви Суда части разрјешавају дужно-
сти, на основу Одлуке Скупштине 
Савеза, број: 01-63/21 од 12.04.2021. 
године, а именују се нови чланови 
Суда части на основу Одлуке Ску-
пштине Савеза, број: 01-64/21 од 
12.04.2021. године. 
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6. Уписује се у Регистар удружења, 

који се води код Министарства за 
правосуђе, управу и радне односе 
Босанско-подрињског кантона Гор-
ажде, именовање Статутарне коми-
сије,  на основу Одлуке Скупштине 
Савеза, број: 01-64/21 од 12.04.2021. 
године. 

 
7. Упис промјена  из  тачки 2, 3, 4, 5. и 

6. диспозитива овог Рјешења извр-
шен је дана 22.04.2021. године.  

 
О б р а з л о ж е њ е 

 
САВЕЗ РАТНИХ ВОЈНИХ ИН-

ВАЛИДА БОСАНСКО-ПОДРИЊСК-
ОГ КАНТОНА ГОРАЖДЕ  „СИНОВИ 
ДРИНЕ“ уписан је у Регистар удруже-
ња, који се води код Министарства за 
правосуђе, управу и радне односе, да-
на 06.06.2000.године, под регистарским 
бројем Р-I-12/2000 у прву књигу Реги-
стра. 

Захтјевом број: УП-1:05-04-52/21  
од 16.04.2021.године, обратио се САВ-
ЕЗ РАТНИХ ВОЈНИХ ИНВАЛИДА 
БОСАНСКО-ПОДРИЊСКОГ КАНТО-
НА ГОРАЖДЕ „СИНОВИ ДРИНЕ“ за 
упис у Регистар  промјене  чланова Ск-
упштине Савеза, промјене чланова 
Предсједништва, Надзорног одбора и 
Суда части. 

Уз захтјев је приложена  Одлука 
број: 01-58/21 од 01.04.2021. године, о 
одржавању ванредне изборне Скуп-
штине, Списак делегата који су иза-
брани по МО РВИ број: 01-59/51 од 
05.04.2021. године, Извод из Записника 
број: 01-60/21 од 12.04.2021. године, 
Одлука број: 01-61/21 од 12.04.2021. го-
дине, о верификацији чланова Скуп-
штине, Одлука број:01-62/21 од 12.04. 
2021.године, о престанку мандата чла- 
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нова Скупштине, Одлука број:01-63/21 
од 12.04.2021. године, о разрјешењу ор-
гана и Одлука број: 01-64/21 од 12.04. 
2021. године, о избору органа и функ-
ционера. 
  У поступку разматрања захтјева 
и приложених доказа, Министарство 
за правосуђе, управу и радне односе 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де је оцијенило да су испуњени услови 
за упис у Регистар промјена, стога је, 
на основу члана 33. Закона о удруже-
њима и фондацијама („Службене но-
вине ФБиХ”, број: 45/02), одлучено као 
у диспозитиву овог Рјешења.  
  

Ово је Рјешење коначно у уп-
равном поступку и против истог се  
не може изјавити жалба, али се може 
покренути управни спор тужбом код 
Кантоналног суда у Горажду у року 
од 30 дана од дана достављања Рјеше-
ња. Тужба се подноси у два истовјет-
на примјерка и уз исту се прилаже 
ово Рјешење у оригиналу или препи-
су.  
 

Странка је ослобођена од пла-
ћања административне таксе на захт-
јев за упис промјена у Регистар и на 
ово Рјешење, на основу члана 12.  Зак-
она о административним таксама („Сл-
ужбене новине Босанско–подрињског 
кантона Горажде“, број:12/13 и 12/15). 
 

Накнада за упис промјена у Ре-
гистар удружења у износу од 20,00  КМ 
уплаћена је на одговарајући рачун у 
складу са Рјешењем број: 05-14-120/14 
од 12.03.2014. године и доказ о  уплати 
налази се у спису предмета. 
 
Број:УП-1: 05-04-52/21 М И Н И С Т А Р 
22.04.2021.године Наташа Данојлић,с.р. 
    Г о р а ж д е 
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Министарство за правосуђе, уп-
раву и радне односе Босанско-подри-
њског кантона Горажде, рјешавајући 
по захтјеву УДРУЖЕЊА БОШЊАЧ-
КА ЗАЈЕДНИЦА КУЛТУРЕ „ПРЕ-
ПОРОД“ ГРАДСКО ДРУШТВО ГО-
РАЖДЕ, а на основу  члана 29. Закона 
о удружењима и фондацијама („Служ-
бене новине Федерације Босне и Хер-
цеговине“, број: 45/02),  д о н о с и: 
 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
 
1. Уписује се у Регистар удружења, 

који се води код Министарства за 
правосуђе, управу и радне односе 
Босанско-подрињског кантона Го-
ражде, УДРУЖЕЊЕ БОШЊАЧКА 
ЗАЈЕДНИЦА КУЛТУРЕ  „ПРЕПО-
РОД“ ГРАДСКО ДРУШТВО ГО-
РАЖДЕ. 

 
Скраћени назив удружења је: БЗК 
„Препород“ Горажде. 

 
2. Сједиште Удружења је у Горажду, 

у улици Ферида Диздаревића  бр. 
25е. 

 
3. Упис је извршен под регистарским 

бројем Р-I-3/2021 у прву књигу Ре-
гистра, дана 28.04.2021. године. 

 
4. УДРУЖЕЊЕ БОШЊАЧКА ЗАЈЕД-

НИЦА КУЛТУРЕ  „ПРЕПОРОД“  
ГРАДСКО ДРУШТВО ГОРАЖДЕ је 
добровољно, невладино, ванстра-
начко удружење са сљедећим прог-
рамским циљевима, дјелатностима 
и задацима: 

 
• развијање и снажење свијести  
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о укупности бошњачке култу-
ре у свјетској заједници култу-
ра; 

• истраживање и представљање 
свих садржаја бошњачке кул-
туре у оквиру настојања Бош-
њака да себи осигурају равно-
праван положај у свјетској за-
једници народа;  

• успостављање и развијање др-
уштава, организација и уста-
нова потребних за дјелотвор-
ну бошњачку културну цјело-
витост; 

• развијање и јачање патриотс-
ке свијести и знања о народној 
цјеловитости, посредством сн-
ажења осјећања одговорности 
сваког појединца према наци-
оналној цјеловитости те одго-
ворности националних орга-
низација, друштава и установа 
према сваком појединцу; 

• изградња услова националне 
организованости у којима ће 
Бошњаци преузети одговорн-
ост за све своје циљеве, гдје 
год је то могуће, уз уважавање 
свих права других у праведн-
ом међународном поретку;   

• повезивање свих бошњачких 
организација, друштава и уст-
анова у свјетску заједницу ко-
ја ће бити способна да истра-
жује и разрјешава најважније 
задаће бошњачке културе; 

• успостављање пријатељских 
веза са свим организацијама, 
друштвима и установама дру-
гих народа у земљи и свијету, 
у циљу сарадње и међусобног 
помагања; 

• развијање свијести и органи-
зационих облика који ће доп-
риносити да најугроженији  



07. мај/свибањ 2021. 
 
 
дио бошњачког народа буде 
штићен у оквиру организова-
не цјелине бошњачког наро-
да; 

• упознавање и спречавање дје-
ловања свих облика противбо-
шњачких идеологија и орга-
низација; 

• осигурање независности у св-
им подручјима културног жи-
вота гдје је то могуће и равно-
правне сарадње са свим наро-
дима у земљи и свијету, на те-
мељу међусобног поштивања 
и промицања праведног и ми-
рног дијалога; 

• преузимање и развој позитив-
них искустава свих других на-
рода, организација, друштава 
и установа, како би она поста-
јала саставни дио бошњачке 
културе; 

• представљање и тумачење св-
их постигнућа бошњачке кул-
туре који чине дио опште ку-
лтурне ризнице свијета; 

• истраживање и афирмирање 
свих постигнућа бошњачке 
културе, а посебно оних која 
чине дио опште културне ри-
знице свијета; 

• истраживање и представљање 
историјског, културног, књи-
жевног, умјетничког, тради-
ционалног и друштвеног раз-
воја Бошњака од најстаријих 
времена до данас те објављи-
вање и приказивање  резулта-
та овог дјеловања, а ради афи-
рмације и популаризације ис-
торије, културе, књижевнос-
ти, умјетности, традиције и 
друштвених вриједности Бош-
њака; 

• потицање развоја националн- 
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их научних дисциплина код 
Бошњака у Босни и Херцегов-
ини и домовинским земљама; 

• упознавање, путем организо-
ване издавачке дјелатности, 
широке јавности са свим кул-
турним, а посебно научним, 
књижевним, умјетничким и 
традицијским остварењима 
Бошњака кроз читаво  раздоб-
ље њиховог постојања; 

• истраживање у области исто-
рије Босне и Херцеговине и 
Бошњака, босанског народног 
и књижевног језика, укључу-
јући и његово стандардизира-
ње и нормирање, као и истра-
живање у области бошњачке 
усмене и писане књижевнос-
ти, фолклора, етнологије и ет-
нографије, антропологије, ку-
лтурологије и других сродних 
научних, а посебно хуманисти-
чких и друштвених дисцип-
лина; 

• истраживање остварења бош-
њачких аутора из области фи-
лозофије, социологије, поли-
тологије, права, економије и 
других, а посебно хуманистич-
ких и друштвених дисципли-
на, без обзира на којем су јези-
ку писана; 

• представљање Бошњака у ум-
јетничком животу наше зем-
ље и изван њених граница, а 
посебно у домену позоришта, 
филма, музике, сликарства и 
сл.; 

• организовање научних проје-
ката, научних скупова, књиж-
евних вечери, театарских пре-
дстава, изложби из подручја 
ликов-не умјетности, концера-
та итд.; 
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• истраживања, сакупљања и об-
јављивања података и докуме-
нтације о геноциду и злочи-
нима над Бошњацима; 

• оснивање и вођење организа-
ција и установа које су трајна 
или привремена потреба бош-
њачког народа ради проуча-
вања наведених области;   

• установљење и додјела награ-
да за најбоља научна, књижев-
на и умјетничка дјела, однос-
но културни рад унутар бош-
њачког културног круга; 

• установљење награда  за нај-
боље радове ученика и студе-
ната у вези с културом Босне и 
Херцеговине и Бошњака; 

• стипендирање или на други 
начин остварено помагање ус-
пјешних ученика, студената, 
истраживача и сл.; 

• окупљање и рад са дјецом и 
младим кроз успостављање дј-
ечијих и омладинских секција 
и клубова, а све у вези са упо-
знавањем културе и традици-
је Босне и Херцеговине и Бо-
шњака; 

• све оно што су и друге дјелат-
ности од значаја за бошњачку 
културу. 

 
5. Лица овлаштена за заступање и пр-

едстављање Удружења Бошњачка 
заједница културе „Препород“ Гра-
дско друштво Горажде, су: 

 
Куртовић Адмир  – предсједник 

Удружења и 
Шогољ Алмир – замјеник 
предсједника Удружења 

 
6. УДРУЖЕЊЕ БОШЊАЧКА ЗАЈЕД-

НИЦА КУЛТУРЕ  „ПРЕПОРОД“   
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ГРАДСКО ДРУШТВО ГОРАЖДЕ 
дјелује на подручју Босанско–под-
рињског кантона Горажде и  даном 
уписа код овог Министарства сти-
че својство правног лица, чији  над-
зор над радом врши надлежни кан-
тонални орган у чије подручје спа-
да праћење стања у области на коју 
се односи дјелатност Удружења. 

 
7. Удружење је обавезно пријавити 

овом  Министарству  сваку измјену 
акта на основу којих је регистрова-
но, у року од 30 дана након извр-
шене измјене. 

 
О б р а з л о ж е њ е 

 
Удружење Бошњачка заједница 

културе  „Препород“ Градско друштво 
Горажде поднијело је Министарству за 
правосуђе, управу и радне односе  Бо-
санско-подрињског кантона Горажде 
захтјев за упис у Регистар удружења, 
који се води код овог Министарства.   

Уз захтјев је приложена докуме-
нтација прописана чланом 28. Закона 
о удружењима и фондацијама („Служ-
бене новине Федерације Босне и Хер-
цеговине,“ број: 45/02“), и то: Одлука о 
оснивању Удружења, Статут Удруже-
ња (2x), Одлука о именовању лица овл-
аштеног за заступање и представљање 
Удружења, Списак чланова органа уп-
рављања и Рјешење градоначелника 
Града Горажда, број: 02-04-2-1230/21 од 
06.04.2021. године, којим се одобрава 
Удружењу Бошњачка заједница култу-
ре  „Препород“  Градско друштво Гор-
ажде, употреба Града Горажда у нази-
ву Удружења. 

Увидом у приложену докумен-
тацију Удружења Бошњачка заједница 
културе „Препород“ Градско друшт- 
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во Горажде, Министарство за правосу-
ђе, управу и радне односе Босанско-
подрињског кантона Горажде је оције-
нило да су испуњени услови за упис у 
Регистар удружења, стога је, сходно 
одговарајућим одредбама Закона о 
удружењима и фондацијама („Служ-
бене новине Федерације Босне и Хер-
цеговине“ број: 45/02), одлучено као у 
диспозитиву овог Рјешења.  

 
Ово је Рјешење коначно у уп-

равном  поступку и против истог  се 
може покренути управни спор туж-
бом код Кантоналног суда у Горажду 
у року од 30 дана од дана достављања 
Рјешења. Тужба се подноси у два ис-
товјетна примјерка и уз исту се при-
лаже ово Рјешење у оригиналу или 
препису. 
 

Административна такса у изно-
су од 2,00 КМ и 50,00 КМ  уплаћена је 
по Тарифном броју 1. и 83. Закона о 
административним таксама („Службе-
не новине Босанско–подрињског кант-
она Горажде“, број:12/13 и 12/15) и 
доказ о њеној уплати налази се у спису 
предмета. 
 

Накнада за упис у Регистар уд-
ружења у износу од 200,00 КМ упла-
ћена је на одговарајући рачун у складу 
са Рјешењем број:05-14-120/14 од 12.03. 
2014. године и доказ о уплати налази 
се у спису предмета. 
 
Број:УП-1:05-04-55/21  М И Н И С Т А Р 
28.04.2021.године      Наташа Данојлић,с.р. 
    Г о р а ж д е 
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Министарство за правосуђе, уп-
раву и радне односе Босанско-подри-
њског кантона Горажде, рјешавајући   
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по захтјеву  УДРУЖЕЊА СПОРТСКЕ 
РЕКРЕАЦИЈЕ „ЦЕНТАР ЗА СПОРТ И 
РЕКРЕАЦИЈУ ГОРАЖДЕ“, а на основу  
члана 29. Закона о удружењима и фо-
ндацијама („Службене новине Феде-
рације Босне и Херцеговине“, број: 
45/02),  д о н о с и: 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
 
1. Уписује се у Регистар удружења, 

који се води код Министарства за 
правосуђе, управу и радне односе 
Босанско-подрињског кантона Гор-
ажде, УДРУЖЕЊЕ СПОРТСКЕ 
РЕКРЕАЦИЈЕ „ЦЕНТАР ЗА СПО-
РТ И РЕКРЕАЦИЈУ ГОРАЖДЕ“. 

 
Скраћени назив Удружења је:  
„ЦЕНТАР ЗА СПОРТ И РЕКРЕА-
ЦИЈУ ГОРАЖДЕ“.  

 
2. Сједиште Удружења је у Горажду, 

ул. Селвера Сијерчића бр. 3А. 
   
3. Упис је извршен под регистарским 

бројем Р-I-4/2021 у прву књигу Ре-
гистра, дана 29.04.2021. године. 

 
4. УДРУЖЕЊЕ  СПОРТСКЕ РЕКРЕ-

АЦИЈЕ „ЦЕНТАР ЗА СПОРТ И 
РЕКРЕАЦИЈУ ГОРАЖДЕ“ је доб-
ровољно, невладино, ванстраначко 
удружење са сљедећим  програмск-
им циљевима, дјелатностима и за-
дацима: 

 
• Допринос у развоју, промоци-

ји и популаризацији спортске 
рекреације као гране спорта у 
Граду Горажду без обзира на 
узраст, пол, функционалне 
предиспозиције, расу, вјероис-
повјест и друге специфичнос-
ти; 
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• Окупљање грађана засновано 
на савременим методама и са-
држајима спортске рекреације 
као гране спорта са посебним 
освртом на корективну гим-
настику рекреативаца; 

• Да се промовише образовна и 
васпитна функција спорта, фер 
плеја, разумијевања, толеран-
ције и одговорности кроз бав-
љење спортском рекреацијом 
и спортом уопште; 

• Да спортска рекреација поста-
не животна потреба и свако-
дневна навика грађана за по-
бољшање укупне квалитете 
живота; 

• Представљање и афирмација 
Града Горажда, Босанско-под-
рињског кантона Горажде, Фе-
дерације БиХ и државе Босне 
и Херцеговине; 

• Обучавање; 
• Планирање и вођење физич-

ког вјежбања; 
• Изнајмљивање опреме и обје-

ката; 
• Послови стручног оспособља-

вања, усавршавања и инфор-
мисања; 

• Научно – истраживачки рад; 
• Савјетодавне и стручне услу-

ге. 
 
5. Лица овлаштена  за заступање и 

представљање УДРУЖЕЊА  СПО-
РТСКЕ РЕКРЕАЦИЈЕ „ЦЕНТАР ЗА 
СПОРТ И РЕКРЕАЦИЈУ ГОРАЖ-
ДЕ“, су: 

 
Џанан Обућа  – предсједник  

Удружења 
Мирза Делић – потпредсједник  

Удружења 
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6. УДРУЖЕЊЕ СПОРТСКЕ РЕКРЕА-

ЦИЈЕ „ЦЕНТАР ЗА СПОРТ И РЕ-
КРЕАЦИЈУ ГОРАЖДЕ“ дјелује на 
подручју Босанско–подрињског ка-
нтона Горажде  и  даном уписа код 
овог Министарства стиче својство 
правног лица, чији  надзор над ра-
дом врши надлежни кантонални 
орган у чије подручје спада праће-
ње стања у области на коју се одно-
си дјелатност Удружења. 

 
7. Удружење је обавезно пријавити 

овом  Министарству  сваку измјену 
акта на основу којих је регистрова-
но, у року од 30 дана након извр-
шене измјене. 

 
О б р а з л о ж е њ е 

 
УДРУЖЕЊЕ  СПОРТСКЕ РЕК-

РЕАЦИЈЕ „ЦЕНТАР ЗА СПОРТ И РЕ-
КРЕАЦИЈУ ГОРАЖДЕ“, поднијело  је 
Министарству за правосуђе, управу и 
радне односе Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде захтјев за упис у Регис-
тар удружења, који се води код овог 
Министарства.   

Уз захтјев је приложена докуме-
нтација прописана чланом 28. Закона 
о удружењима и фондацијама („Слу-
жбене новине Федерације Босне и Хе-
рцеговине,“ број: 45/02“), и то: Одлука 
о оснивању Удружења, Статут Удру-
жења (2x), Одлука о именовању лица 
овлаштеног за заступање и представ-
љање Удружења, Списак чланова ор-
гана управљања, Записник са оснива-
чке сједнице Скупштине Удружења 
управљања и Рјешење градоначелника 
Града Горажда, број: 02-04-2-1175/21 од 
29.03.2021. године, којим се одобрава 
Удружењу спортске рекреације „ЦЕН-
ТАР ЗА СПОРТ И РЕКРЕАЦИЈУ ГО- 
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РАЖДЕ“ употреба назива Града Гора-
жда у називу Удружења.  

Увидом у приложену докумен-
тацију УДРУЖЕЊА  СПОРТСКЕ РЕК-
РЕАЦИЈЕ „ЦЕНТАР ЗА СПОРТ И РЕ-
КРЕАЦИЈУ ГОРАЖДЕ“ Министарство 
за правосуђе, управу и радне односе 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де је оцијенило да су испуњени услови 
за упис у Регистар удружења,  стога је,  
сходно одговарајућим одредбама Зак-
она о удружењима и фондацијама  
(„Службене новине Федерације Босне 
и Херцеговине“ број: 45/02), одлучено 
као у диспозитиву овог Рјешења. 
  

Ово је Рјешење коначно у уп-
равном  поступку и против истог  се 
може покренути управни спор туж-
бом код Кантоналног суда у Горажду 
у року од 30 дана од дана достављања 
Рјешења. Тужба се подноси у два ис-
товјетна примјерка и уз исту се при-
лаже ово Рјешење у оригиналу или 
препису. 
 

Административна такса у изно-
су од 2,00 КМ и 50,00 КМ  уплаћена је 
по Тарифном броју 1. и 83. Закона о 
административним таксама („Службе-
не новине Босанско–подрињског кан-
тона Горажде“, број:12/13 и 12/15) и 
доказ о њеној уплати налази се у спису 
предмета. 
 

Накнада за упис у Регистар уд-
ружења у износу од 200,00 КМ уплаће-
на је на одговарајући рачун у складу 
са Рјешењем број:05-14-120/14 од 12.03. 
2014. године и доказ о  уплати налази 
се у спису предмета. 
 
Број:УП-1: 05-04-53/21 М И Н И С Т А Р 
29.04.2021.године Наташа Данојлић,с.р. 
     Г о р а ж д е 
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На основу члана 87. став 7. Зако-
на о средњем образовању и одгоју (“Сл-
ужбене новине Босанско-подрињског 
кантона Горажде”, број: 10/11, 5/16 и 
9/20), министар за образовање, младе, 
науку, културу и спорт Босанско-под-
рињског кантона Горажде, д о н о с и: 
 
 

П Р А В И Л Н И К 
О ПРАЋЕЊУ, ПРОВЈЕРАВАЊУ  

И ОЦЈЕЊИВАЊУ УЧЕНИКА 
СРЕДЊИХ ШКОЛА 

 
ДИО ПРВИ – ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1. 
(Предмет) 

 
Овим се Правилником утврђују 

начини, поступци и елементи вредно-
вања одгојно-образовних постигнућа 
ученика средњих школа те дефинишу 
права, дужности и одговорности нас-
тавника, ученика и њихових родите-
ља, односно старатеља (у даљем текс-
ту: родитељи) и ментора код послов-
них субјеката у поступку вредновања 
одгојно-образовних постигнућа учени-
ка средњих школа. 
 

Члан 2. 
(Употреба женског  
или мушког рода) 

 
Терминолошко кориштење же-

нског или мушког рода у овом Прави-
лнику подразумијева  укључивање оба 
спола.   
 

Члан 3. 
(Значење појмова) 

 
Поједини појмови у смислу ов- 
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ог Правилника имају сљедећа значе-
ња: 
 
(1) Вредновање је системско прикуп-

љање података о процесу учења и 
постигнутом нивоу остварености 
исхода учења, о компетенцијама, 
знањима, вјештинама, способнос-
тима, самосталности и одговорнос-
ти према раду, у складу с унапри-
јед дефинисаним и прихваћеним 
методама и елементима, а састоји 
се од праћења напредовања, пров-
јеравања и оцјењивања. 

(2) Праћење напредовања је уочава-
ње те биљежење запажања о учени-
ковом раду и напредовању у оства-
ривању очекиваних одгојно-обра-
зовних постигнућа дефинисаних 
наставним планом и програмом. 

(3) Провјеравање је мјерење постиг-
нутог нивоа знања, вјештина, спо-
собности и ставова у одређеном на-
ставном предмету, школском и из-
ваншколском раду ученика. 

(4) Оцјењивање је придавање бројча-
не или описне вриједности резул-
татима праћења и провјеравања 
одгојно-образовних постигнућа уч-
еника, а изражава се оцјеном у 
складу са Законом о средњем обра-
зовањуи одгоју (“Службене новине 
Босанско-подрињског кантона Гор-
ажде”, број: 10/11, 5/16 и 9/20), (у 
даљем тексту: Закон).  

(5) Технике оцјењивања подразумије-
вају различите поступке вреднова-
ња одгојно-образовних постигнућа 
ученика.Технике оцјењивања се ди-
јеле на опште и специфичне. Опш-
те се односе на све предмете и раз-
реде, док се специфичне односе на 
оне наставне области у којима је 
поједина техника примјенљива, као  
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што је код модуларних наставних 
планова и програма или слично. 

(6) Ментор код пословног субјекта (у 
даљем тексту: ментор) је лице за-
послено код пословног субјекта или 
лице које самостално обавља дјела-
тност, а које посједује доказ о зав-
ршеној обуци о основама педаго-
шко-дидактичких знања и вјешти-
на за рад са ученицима, одговорно 
за организацију, вођење и праћење 
практичне наставе која се изводи 
код пословног субјекта, у складу са 
правилником који уређује извође-
ње практичне наставе. 

 
Члан 4. 

(Начела вредновања) 
 

(1) Наставник вреднује ученикова 
одгојно-образовна постигнућа та-
ко да поштује личност ученика, 
дајући сваком ученику једнаку ва-
жност. 

(2) Наставник осигурава транспарен-
тност и јавност вредновања тако 
да: 

 
a) на почетку школске године све 

ученике упозна с начинима, ел-
ементима и временским план-
ом вредновања, 

б)   оцјену приопштава ученику јав- 
      но пред свим ученицима, 
ц)  оцјену попрати усменим обја- 

шњењем на часу пред свим уче-
ницима, 

д)  оцјену уписује у педагошку до- 
кументацију одмах након праћ-
ења и провјеравања. 

 
(3) Наставник у процесу вредновања 

потиче учениково напредовање и 
самопоуздање. 
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(4) Наставник у процесу вредновања 

даје ученицима благовремену по-
вратну информацију о поједина-
чним одгојно-образовним пости-
гнућима. 

(5) Наставник је обавезан извијести-
ти разредника о непостигнутом 
минималном очекивању сваког 
ученика, а разредник је обвезан о 
томе извијестити родитеља 
малољетног ученика. 

(6) Оцјене из свих наставних предме-
та морају бити потицај у личном 
развоју ученика на том подручју, 
а у поступцима праћења, провје-
равања и оцјењивања ученикових 
одгојно-образовних постигнућа 
морају се поштовати његове спо-
собности. 

(7) Ментор је дужан придржавати се 
одредаба ставова (1), (3), (4), (5) и 
(6) овог члана приликом учешћа у 
вредновању радних задатака из 
практичне наставе. 

 
 
ДИО ДРУГИ  
– ОПШТЕ ОДРЕДБЕ О ВРЕДНОВАЊУ   

ОДГОЈНО-ОБРАЗОВНИХ ПОСТИ-
ГНУЋА УЧЕНИКА СРЕДЊИХ 
ШКОЛА 

 
Члан 5. 

(Вредновање одгојно-образовних 
постигнућа ученика) 

 
(1) Одгојно-образовна постигнућа уче-

ника вреднују наставници, разред-
ници и стручни сарадницина нач-
ин предвиђен овим Правилником. 

(2) Ментор учествује у активностима 
процеса вредновања одгојно-обра-
зовних постигнућа ученика који из-
воде практичну наставу код посло- 
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вних субјеката на начин предвиђен 
овим Правилником. 

(3) У случају објективне спријечености 
ментора да учествује у процесу вре-
дновања из става (2) овог члана, 
школа и пословни субјекат доносе 
одлуку о начину наставка процеса 
вредновања одгојно-образовних по-
стигнућа ученика. 

 
Члан 6. 

(Врсте оцјењивања) 
 
(1) Оцјењивање је бројчано, а изража-

ва се оцјеном у складу са Законом. 
(2) Бројчане оцјене су: одличан (5), вр-

ло добар (4), добар (3), довољан (2) 
и недовољан (1).  

(3) Оцјена недовољан (1) није прола-
зна оцјена. 

(4) Изузетно, оцјењивање одгојно-об-
разовних постигнућа ученика са 
потешкоћама у развоју, уколико ће 
то боље изразити резултате у одно-
су на циљеве из плана, поред број-
чаног може бити и описно. 

 
Члан 7. 

(Критерији оцјењивања) 
 

Критерији вредновања одгојно-
образовних постигнућа ученика про-
излазе из: 
 

a) исхода учења којима се дефи-
нишу нивои знања ученика, 

б)   наставног плана и програма и 
ц)   овог Правилника.  

 
Члан 8. 

(Оцјене) 
 
(1) Оцјену одличан (5) може добити 

ученик ако је савладао програмске  
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садржаје и влада знањем и вјешти-
ном на нивоу стваралачког односа 
према наученом и примјене стече-
ног знања у пракси. 

(2) Оцјену врлодобар (4) може добити 
ученик ако је програмске садржаје 
савладао до нивоа критичког одно-
са и самосталне примјене стеченог 
знања уз мању помоћ наставника. 

(3) Оцјену добар (3) може добити уче-
ник који је савладао програмске са-
држаје на нивоу разумијевања, ако 
зна да примијени стечено знање те 
да повезује теоријско с практичним 
знањем уз помоћ наставника. 

(4) Оцјену довољан (2) може добити 
ученик ако је програмске садржаје 
савладао до нивоа препознавања и 
репродукције те се уз помоћ наста-
вника сналази у репродуковању ст-
еченог знања. 

(5) Оцјену недовољан (1) ученик може 
добити ако није удовољио крите-
ријима и захтјевима за оцјену дово-
љан. 

(6) Описне оцјене из члана 6. став (4) 
овог Правилника су: истиче се, до-
бар, задовољава и не задовољава. 

 
Члан 9. 

(Технике оцјењивања) 
 
(1) Опште технике оцјењивања:  
 

a) Усмено провјеравање – облик 
провјере постигнутог нивоа ко-
мпетенција код ученика, који се 
састоји од постављања питања 
наставника и учениковог усме-
ног одговора. 

б)   Писано провјеравање – облик  
провјере постигнутог нивоа ко-
мпетенција код ученика који ре-
зултира оцјеном учениковог пи- 
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саног рада, а које се врши из 
предмета за које је то предвиђе-
но наставним планом и програ-
мом.  

ц)   Практично провјеравање – сви  
практични облици провјере по-
стигнутог нивоа компетенција 
ученика који резултирају оцјен-
ом. 

д)   Оцјењивање групног рада уче- 
ника – техника оцјењивања која 
се користи да би се оцијенила 
цијела група или појединац уну-
тар групе те оваквом начину оц-
јењивања треба да претходи јас-
ан задатак и критерији оцјењи-
вања унутар групе. 

е)   Оцјењивање пројектног задатка  
који рјешава ученик или група 
ученика – техника оцјењивања 
која уводи ученике у истражи-
вање и проналажење, те писано 
или вербално извјештавање о 
урађеном. 

ф)  Оцјењивање ученичке свеске –  
оцјењивање свеске у коју учен-
ик уноси биљешке и вјежбе из 
одређеног предмета. Оцјењује се 
ученикова марљивост, креатив-
ност, прегледност, одговорност 
и поступност.  

г)   Оцјењивање домаћих задаћа –  
оцјењивањем домаћих задаћа 
оцјењује се ученикова тачност, 
одговорност и труд. 

х)   Оцјењивање практичне наставе,  
у оним предметима гдје је то 
предвиђено наставним планом 
и програмом, оцјењује се ниво 
теоретског знања потребног за 
провођење техничких радњи, 
мануелне вјештине, способност 
за индивидуални и тимски рад. 
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(2) Специфичне технике оцјењивања 

су: 
 

a) Дневник практичне наставе пре-
дставља индивидуалне биљеш-
ке путем којих ученици средњ-
их школа за стручно образова-
ње описују своје искуство учења 
током практичне наставе и слу-
жи као доказ о стеченим одгој-
но-образовним постигнућима 
ученика у оквиру практичне на-
ставе која се изводи у школи и 
код пословног субјекта. 

б)   Задатак – задатком се врши  
провјера усвојених знања онога 
што су ученици стекли током 
наставе у школи са оним што су 
они способни урадити без пом-
оћи наставника, доприноси ра-
звијању мишљења, могућности 
провјеравања и примјене знања 
у самосталном раду, објективно 
показује степен самосталности 
ученика, са циљем утврђивања: 

 

а. тачности,  
б. аналитичког приступа (пос- 
    тупка),  
ц. креативности,  
д. поштовања времена израде,  
е. уредности и прегледности, 
ф. способности презентације. 
 

        ц) Портфолиј представља скуп ра- 
дова који је ученик направио у 
одређеном модулу уз надзор на-
ставника, а укључује:  

 

а. документацију, 
б. самоевалуације,  
ц. процесе израде радова, 
д. анализе искуства учења.  

 
        д) Тест практичних вјештина – оц- 

јена из ове технике је доказ раз- 
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умијевања и способности демо-
нстрације одређених вјештина 
ученика. 

 
(3) Оцјењивање знања и вјештина уче-

ника који похађају наставу по мо-
дуларним наставним плановима и 
програмима врши се на основу тех-
ника оцјењивања предвиђених мо-
дулима. 

(4) Наставници су обавезни да у окви-
ру једног модула изврше оцјењив-
ање са најмање двије технике. 

(5) Наставници су обавезни да током 
трајања наредног модула изврше 
оцјењивање претходног модула уко-
лико је он био оцијењен недовољн-
ом оцјеном и то примјењивањем 
технике која има највећу важност у 
претходном модулу (два пута, ако 
је потребно). 

 
Члан 10. 

(Усмено провјеравање) 
 
(1) Усмени облици провјеравања про-

воде се континуирано током цијеле 
наставне године. 

(2) Усмено провјеравање и оцјењива-
ње ученика може се проводити на 
сваком наставном часу. 

(3) Усмено провјеравање временски 
траје онолико колико процијени 
наставник, у складу са потребама и 
интересима ученика, а у правилу 
треба трајати до 15 минута.  

(4) Ученик може бити усмено провје-
раван из максимално два наставна 
предмета током једног дана, осим 
уколико у истом дану пише писану 
провјеру, када ученик може бити 
усмено провјераван из само једног 
наставног предмета. 

(5) Датум и оцјена сваке усмене пров- 
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јере морају бити унесени у одјеље-
нску књигу.  

 
Члан 11. 

(Практично провјеравање) 
 
(1) Практичним провјеравањем се оц-

јењује ниво знања потребног за про-
вођење техничких радњи, мануел-
не вјештине, способности за инди-
видуални и тимски рад. 

(2) Практичне провјере проводе се ко-
нтинуирано током цијеле наставне 
године за оне предмете за које је то 
предвиђено наставним планом и 
програмом 

 
Члан 12. 

(Дневник практичне наставе) 
 
(1) Ученик је дужан да током практич-

не наставе води дневник практич-
не наставе. 

(2) Дневник практичне наставе води 
се на обрасцу који је саставни дио 
овог Правилника.  

(3) Дневник практичне наставе служи 
као доказ о стеченим одгојно-обра-
зовним постигнућима ученика у 
оквиру практичне наставе која се 
изводи у школи и код пословног 
субјекта. 

(4) Наставник практичне наставе је ду-
жан на почетку школске године уче-
нику дати детаљна упутства за во-
ђење дневника практичне наставе. 

 
Члан 13. 

(Писано провјеравање) 
 
(1) Код писаног провјеравања број ос-

војених бодова претвара се у број-
чане оцјене по сљедећој скали: 

 
a) 0 – 40% (нула до четрдесет пос- 
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то) - недовољан (1);  

б)   41 – 55% (четрдесет један до пе- 
       десет пет посто) - довољан (2); 
ц)   56 – 70% (педесет шест до седа- 
       мдесет посто) - добар (3);  
д)   71 – 85% (седамдесет један до  
       осамдесет пет посто) - врло доб- 
       ар (4);  
е)   86 – 100% (осамдесет шест до сто  
      посто) - одличан (5). 

 
(2) Писани облици се, осим трајањем, 

могу разликовати формом и оби-
мом наставног садржаја, а могу би-
ти: 

 
a) писане задаће које могу да трају 

од 5, 10, 15 минута до једног или 
два школска часа, 

б)   контролни радови, 
ц)   тестови знања које састављају  

наставници или стручни актив 
школе, 

д)   тестови припремљени од стру- 
чних тимова или Педагошког 
завода. 

(3) Писано провјеравање врши се по-
слије обрађених и увјежбаних нас-
тавних садржаја, континуирано то-
ком цијеле наставне године.  

(4) Оцјене писаних провјера се уписују 
у одјељенску књигу са датумом ре-
ализације писане провјере.  

(5) Наставник је дужан упознати уче-
нике прије писане провјере о кри-
теријима, начину, и поступку вре-
дновања. 

(6) Наставник је дужан писану провје-
ру благовремено најавити.  

(7) У једном дану ученик може бити 
подвргнут максимално двјема пис-
аним провјерама, а у једној седми-
ци може имати највише три писане 
провјере, укључујући контролне ра- 
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дове и тестове, осим модуларних 
програма, што се не односи на слу-
чај предвиђен ставом (9) овог члана. 

(8) Распоред и динамику писања писа-
них провјера прате педагог, педа-
гог – психолог, помоћник директо-
ра и директор школе. 

(9) Уколико у одјељењу на писаној 
провјери (писане задаће, контрол-
ни радови, тестови) не задовољи 
50% (педесет посто) ученика, наста-
вник је дужан поништити писану 
провјеру, не уписивати оцјене у од-
јељенску књигу, утврдити и откло-
нити узроке неуспјеха, о томе оба-
вијестити разредника и педагога 
школе, поновити писану провјеру 
те назначити у напомени одјељен-
ске књиге да је писани рад поновљен.  

(10) У случају учесталости неуспјеха  
писане провјере, обавезно се треба-
ју подузети кораци предупређења 
понављања неуспјеха који подра-
зумијевају: анализу примјене свих 
елемената писане провјере, органи-
зацију допунске наставе, разговор 
педагога с ученицима, родитељима 
и наставником и евентуалну замје-
ну наставника код наредне писане 
провјере знања, а по одлуци наста-
вничког вијећа. 

(11) Писану провјеру из става (9) овог  
члана понављају само ученици ко-
ји су добили оцјену недовољан.  

 
Члан 14. 

(Мјере поводом лоше пролазности) 
 

Уколико на полугодишту или 
на крају школске године у неком од 
наставних предмета или одјељења 
пролазност буде испод 50% (педесет 
посто), школа је дужна да у сарадњи са 
Педагошким заводом открије узроке  
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неуспјеха и предузме адекватне мјере.  
 

Члан 15. 
(Завршетак два разреда  

у току једне школске године) 
 

Ученик који у току образовања 
показује изузетне способности и има 
одличан успјех може брже напредова-
ти, односно завршити два разреда у 
току једне школске године, у складу са 
посебним прописом. 
 

Члан 16. 
(Почетно или иницијално 

провјеравање) 
 
(1) Наставник и ментор на почетку на-

ставне године, с циљем увида у ни-
во постигнућа ученика у поједин-
ом разреду и наставном предмету, 
могу провести и почетно или ини-
цијално провјеравање.  

(2) Свако иницијално провјеравање мо-
ра бити благовремено најављено 
ученицима, а писане иницијалне 
провјере се не убрајају у број план-
ираних писаних провјера знања из 
члана 13. став (7) овог Правилника.  

(3) Резултати почетне или иницијалне 
провјере се не оцјењују, нити се уп-
исују у одјељенску књигу. 

(4) Почетно или иницијално провјера-
вање служи као повратна инфор-
мација наставнику, ментору, учени-
цима и родитељима о тренутним 
образовним постигнућима ученика 
из предмета из којег се врши про-
вјеравање. 

 
Члан 17. 

(Оквирни календар писаних 
провјера знања) 

 
(1) Оквирни календар писаних пров- 
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јера знања (у даљем тексту: кален-
дар) је школски документ који сва-
ка школа израђује за текућу школс-
ку годину. 

(2) Школа до краја треће седмице нас-
таве у сваком полугодишту објав-
љује календар писаних провјера 
знања за сва разредна одјељења на 
огласној табли или интернет стра-
ницама школе.  

(3) Календар се састоји од пописа ра-
зредних одјељења и календара нас-
тавних седмица те уписаних пла-
нираних писаних провјера, те се 
израђује према оперативном наста-
вном плану и програму и распоре-
ду сати појединих разредних одје-
љења.  

(4) У календар се не уписују кратке 
писане провјере већ само провјере 
које трају цијели наставни час. 

(5) Наставник је дужан и поред објав-
љеног календара најавити сваку 
писану провјеру знања најкасније 
пет наставних дана прије провођења.  

(6) Уколико постоји потреба да се ка-
лендар у току године мијења у од-
носу на оквирни календар из става 
(1) овог члана, календар се са дату-
мима реализације писаних провје-
ра знања доноси и објављује за сва-
ки наредни мјесец. 

(7) За ученика који је био одсутан са 
часа на којем је рађена писана про-
вјера знања која је предвиђена ка-
лендаром, предметни наставник 
процјењује да ли ће ученик радити 
пропуштену провјеру знања. Уко-
лико предметни наставник проци-
јени да ученик треба радити писа-
ну провјеру, то ће учинити по сље-
дећим критеријима: уколико је уч-
еник одсуствовао мање од три нас- 
тавна дана, писану провјеру ради 
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на сљедећем часу те се на таквог 
ученика не примјењује члан 13. ст-
ав (7) овог Правилника, с тим што 
такав ученик не може имати више 
од три писане провјере у једној сед-
мици, а уколико је ученик одсус-
твовао три или више наставних да-
на, писане провјере ради у року од 
четири седмице од дана повратка у 
школу након дужег одсуства, те се 
на таквог ученика не примјењује 
члан 13. став (7) овог Правилника, с 
тим што такав ученик не може им-
ати више од три писане провјере у 
једној седмици. 

(8) Календар предлажу наставници, а 
усваја наставничко вијеће.  

(9) Ако предметни наставник проци-
јени да је у интересу ученика, кале-
ндар у току наставне године, на ње-
гов приједлог и уз сагласност дире-
ктора школе, наставничко вијеће 
може промијенити. 

 
Члан 18. 

(Допунска настава) 
 
(1) За ученике који заостају у савлада-

вању наставног програма и имају 
недовољну оцјену из неког настав-
ног предмета треба организовати 
допунску наставу. 

(2) Допунска настава има интервентан 
карактер и за ученика траје док не 
савлада градиво из којег је заостајао. 

(3) Вријеме и начин организовања до-
пунске наставе регулишу се прави-
лима школе, годишњим програм-
ом рада школе и одлуком настав-
ничког вијећа. 

 
Члан 19. 

(Додатна настава) 
 
(1) Додатна настава организује се за  
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ученике који на редовној настави 
показују изразито занимање за пре-
дмет и посједују могућности које се 
могу још више развити интензивн-
им радом - за тзв. напредне ученике.  

(2) Ученици могу похађати додатну 
наставу током цијеле године или 
по потреби у договору с наставником. 

(3) Вријеме и начин организовања до-
датне наставе регулишу се прави-
лима школе, годишњим програм-
ом рада школе и одлуком настав-
ничког вијећа. 

 
Члан 20. 

(Закључна оцјена  
из наставних предмета) 

 
(1) Закључна оцјена из наставног пре-

дмета је израз нивоа ученикових 
образовних постигнућа у наставн-
ом предмету и резултат укупног 
процеса вредновања током настав-
не године, а изводи се на основу 
елемената вредновања.  

(2) Закључну оцјену из појединих нас-
тавних предмета утврђује одјељен-
ско вијеће на приједлог предметног 
наставника, водећи рачуна о кон-
тинуитету оцјењивања и структу-
ри оцјена. 

(3) Наставници утврђују елементе, на-
чине и поступке у процесу закљу-
чивања оцјене у складу са овим Пр-
авилником.  

(4) Наставник при закључивању оцје-
на мора бити објективан и неприс-
трасан и приједлог закључне оцје-
не саопштити ученицима у одјељењу. 

(5) Закључна оцјена из наставног пре-
дмета на крају наставне године не 
мора произлазити из аритметичке 
средине свих уписаних оцјена прв-
ог и другог полугодишта, већ се у  

Број 5 – страна 1179 
 

 
обзир узима општи утисак који је 
наставник стекао о ученику. 

(6) Закључна оцјена за успјех из наста-
вног предмета не може бити мања 
од: 

 
a) одличан (5), ако је аритметичка 

средина свих појединачних оц-
јена најмање 4,50  

б)   врло добар (4), ако је аритмети-   
чка средина свих појединачних 
оцјена од 3,50 до 4,49 

ц)   добар (3) ако је аритметичка  
средина свих појединачних оц-
јена од 2,50 до 3,49 

д)   довољан (2) ако је аритметичка  
средина свих појединачних оц-
јена од 1,50 до 2,49. 

 
(7) Како би била изведена закључна 

оцјена, ученик мора бити оцијењен 
са најмање двије оцјене из наставн-
их предмета у којима се настава ре-
ализује у једном часу седмично, од-
носно са најмање три оцјене из нас-
тавних предмета у којима се наста-
ва реализује у два или више часова 
седмично.  

(8) Оцјене из предмета у којима су на-
ставним плановима и програмима 
предвиђене писане провјере знања 
додају се броју оцјена из става (7) 
овог члана.  

(9) Ученику се из наставног предмета 
не може извести закључна оцјена 
недовољан (1) због недисциплине.  

(10) Ученику се не може извести зак- 
ључна оцјена недовољан (1) на ос-
нову само једне оцјене.  

 
Члан 21. 

(Приговор на закључну оцјену) 
 
(1) Ученик, његов родитељ, односно  
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старатељ ученика имају право при-
говора на закључну оцјену. 

(2) Поступак подношења приговора је 
уређен законом који регулише обл-
аст средњег образовања и одгоја. 

 
Члан 22. 

(Закључна оцјена из предмета 
Тјелесни и здравствени одгој) 

 
(1) Закључна оцјена из предмета Тјеле-

сни и здравствени одгој изводи се 
на основу постигнућа у савладава-
њу наставних садржаја, спортске 
активности, моторичких способно-
сти ученика у средњој школи и ре-
зултата на спортским такмичењи-
ма ван средње школе. 

(2) У извођењу закључне оцјене из 
предмета Тјелесни и здравствени 
одгој, на крају школске године, по-
ред елемената из претходног става, 
узимају се у обзир и све друге око-
лности које у оквиру укупног под-
ручја тјелесног и здравственог од-
гоја утичу на тјелесни и здравстве-
ни статус ученика од почетка до 
краја школске године. 

(3) Код закључне оцјене из предмета 
Тјелесни и здравствени одгој, у слу-
чају да здравствено стање ученика, 
његове тјелесне и здравствене спо-
собности не омогућују реализацију 
цјеловитог наставног програма, уч-
еник се не може оцијенити оцјеном 
недовољан (1). 

(4) Наставник је дужан да прилагоди 
захтјеве наставног плана и програ-
ма учениковим тјелесним и здрав-
ственим могућностима у случају из 
претходног става овог члана. 
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Члан 23. 

(Обавезе наставника у случају  
лошег успјеха ученика) 

 
(1) Ако ученик није постигао задово-

љавајући успјех, предметни настав-
ник је дужан да му укаже на недо-
статке у знању и практичним вјеж-
бама, те да га упути у начин рада 
који ће га довести до бољих резул-
тата. 

(2) Предметни наставник може орга-
низовати и рад ученика у којем 
слабијим помажу бољи ученици. 

(3) Разредник је дужан да у току нас-
тавне године, у сарадњи са предме-
тним наставницима, прати и ана-
лизира постигнуте резултате рада 
у напредовању ученика, као и уз-
роке лошег успјеха у појединим на-
ставним предметима и о томе бла-
говремено обавјештава родитеље, 
односно старатеље ученика, као и 
стручне органе школе. 

 
Члан 24. 

(Општи успјех ученика) 
 
(1) Општи успјех ученика утврђује се 

на основу закључених оцјена на 
крају оба полугодишта, а за учени-
ке упућене на поправни испит, по-
слије обављених поправних испи-
та.  

(2) За ученике за које се настава не из-
води по полугодиштима, општи ус-
пјех утврђује се на завршетку обра-
зовања.  

(3) Наставничко вијеће, након сваког 
полугодишта, утврђује постигнуће 
одјељења, разреда и школе. 
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Члан 25. 
(Начин утврђивања општег  

успјеха ученика) 
 
(1) Општи успјех ученика утврђује се 

на основу просјека пролазних оцје-
на из свих наставних предмета.   

(2) Ученик је завршио разред:  
 

a) одличним успјехом ако је пос-
тигао просјечну оцјену најмање 
4,50;  

б)  врло добрим успјехом ако је пос- 
тигао просјечну оцјену најмање 
3,50;  

ц)  добрим успјехом ако је постигао  
      просјечну оцјену најмање 2,50;  
д)  довољним успјехом ако има све  

пролазне оцјене и просјечну оц-
јену најмање 2,00.  

 
(3) Одјељенско, односно наставничко 

вијеће, утврђује постигнути успјех 
ученика на нивоу одјељења, разре-
да и школе.  

(4) Постигнути успјех утврђује се на 
основу просјечне оцјене на двије де-
цимале за одјељење, разред и школу. 

 
Члан 26. 

(Статус неоцијењених ученика) 
 
(1) Ако ученик није оцијењен из једн-

ог или више наставних предмета на 
полугодишту, из оправданих раз-
лога (болест, незгода и сл.), не ут-
врђује му се општи успјех и исказу-
је се као неоцијењен уз могућност 
настављања образовања у другом 
полугодишту.  

(2) Ако је ученик на крају наставне го-
дине, из оправданих разлога које 
утврђује наставничко вијеће шко-
ле, остао неоцијењен из појединих 
предмета, упућује се на полагање  
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предметног испита из предмета из 
којих је неоцијењен, уз обавезу орг-
анизације предметног испита до 
краја школске године.  

(3) Ако је ученик на крају наставне го-
дине, из оправданих разлога, које 
утврђује наставничко вијеће шко-
ле, остао неоцијењен из свих пред-
мета, упућује се на полагање разре-
дног испита, уз обавезу организа-
ције разредног испита до краја шко-
лске године.  

(4) Начин организације, временске ро-
кове и начин провођења накнадн-
ог полагања предмета утврђује на-
ставничко вијеће школе у складу са 
Законом и подзаконским актима, а 
водећи рачуна о најбољем интере-
су ученика.  

(5) Ако је ученик из неоправданог раз-
лога, који утврђује наставничко ви-
јеће, остао неоцијењен из више од 
два наставна предмета на крају на-
ставне године, упућује се на понав-
љање разреда.  

 
Члан 27. 

(Оцјењивање владања) 
 
(1) Владање ученика оцјењује се на ос-

нову његовог односа према раду, 
другим ученицима, наставницима 
и осталим радницима у школи, ме-
нтору, осталом особљу и клијенти-
ма, односно пословним партнери-
ма пословног субјекта код којег 
ученик обавља практичну наставу, 
на основу редовности похађања на-
ставе, извршавања обавеза и пош-
тивања ученичких дужности про-
писаних правилима школе и инте-
рним актима пословног субјекта 
код којег обавља практичну наста-
ву, те на основу опхођења према  
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школској и имовини пословног су-
бјекта, и током ваншколских акти-
вности (екскурзија, излети, школа у 
природи и сл.) 

(2) Уколико се ученик не придржава 
правила понашања, наставник или 
ментор може одређену педагошку 
мјеру предложити разреднику. 

(3) Оцјене из владања исказују се опи-
сно и то: примјерено, врло добро, 
добро, задовољава и лоше. 

(4) Оцјену из владања утврђује одјеље-
нско вијеће на приједлог разредни-
ка. 

(5) Уколико ученик након изречене 
педагошке мјере поправи понаша-
ње, на приједлог разредника, може 
му се поправити оцјена из владања 
осим у случајевима неоправданих 
изостанака. 

(6) Према ученику који перманентно 
неоправдано изостаје са наставе или 
прави разне дисциплинске прек-
ршаје може бити изречена једна од 
сљедећих педагошких мјера, која 
повлачи снижење оцјене из влада-
ња ученика: 

 
а) укор разредника (врло добро), 
б) укор одјељенског вијећа (добро), 
ц) укор директора школе (задово- 
    љава), 
д) укор наставничког вијећа (лоше), 
е) искључење из школе. 

 
(7) Педагошка мјера вриједи за школ-

ску годину у којој је изречена, а у 
току школске године може се убла-
жити или укинути. 

 
Члан 28. 

(Ученик генерације) 
 
(1) Из реда ученика завршних разреда 

средње школе који постижу наро- 
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чито успјешне резултате у одгојно-
образовном процесу и другим акт-
ивностима, школа бира ученика ге-
нерације. 

(2) Критерији за избор ученика гене-
рације регулирани су посебним 
прописом. 

 
 
ДИО ТРЕЋИ  
– ВРЕДНОВАЊЕ КОД МОДУЛАРНИХ  
   НАСТАВНИХ ПЛАНОВА И  
   ПРОГРАМА 
 

Члан 29. 
(Оцјењивање по модуларном 

програму) 
 
(1) Редовним ученицима се два пута 

утврђују закључне оцјене из свих 
завршених модула и свих наставн-
их предмета и то на крају првог по-
лугодишта и на крају школске год-
ине. 

(2) Оцјена из модула се утврђује на ос-
нову важности техника утврђених 
у модулу. 

(3) Оцјена из наставног предмета се 
утврђује на основу просјека оцјена 
из свих модула. 

(4) На полугодишту се оцјена из нас-
тавног предмета утврђује на осно-
ву просјека оцјена само оних моду-
ла који су завршени. 

(5) Оцјена општег успјеха утврђује се 
на основу просјека пролазних оцје-
на из свих наставних предмета у 
складу са чланом 24. овог Правил-
ника. 

(6) Ако ученик има једну или више 
недовољних оцјена, општи успјех је 
недовољан (1) без обзира на просје-
чну оцјену. 

(7) Ученику се на полугодишту утврђ- 
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ује оцјена из наставног предмета на 
основу просјека оцјена само оних 
модула који су завршени. 

(8) Ако наставни предмет има један 
модул, оцјена предмета на полуго-
дишту се утврђује на основу оства-
рених техника оцјењивања у том 
модулу.  

(9) Ако наставни предмет има непа-
ран број модула (три или више), за-
кључна оцјена предмета на полуго-
дишту се утврђује на основу прос-
јека пролазних оцјена претходно 
завршених модула.      

(10) Ако је ученик оцијењен оцјеном  
недовољан из одређеног модула, 
наставник је обавезан да током 
трајања наредних модула у окви-
ру предмета текуће школске годи-
не најмање два пута омогући оцје-
њивање модула оцијењеног оцјен-
ом недовољан, и то примјеном тех-
нике оцјењивања којом је ученик 
оцијењен или техником оцјењива-
ња која има највећу важност у мо-
дулу оцијењеном оцјеном недовољан. 

(11) Наставник не треба смањивати  
критерије оцјењивања одређене у 
модулу, него треба да технику оц-
јењивања прилагоди способности-
ма ученика.  

(12) Ако је ученик оцијењен пролазн- 
ом оцјеном из одређеног модула, а 
искаже жељу да поправи оцјену из 
тог модула, наставник је обавезан 
да током трајања наредних модула 
у оквиру предмета текуће школске 
године омогући поновно оцјењи-
вање тог модула, и то примјењива-
њем технике оцјењивања којом је 
ученик оцијењен или техником оц-
јењивања која има највећу важност 
у модулу оцијењеном пролазном 
оцјеном. 
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Члан 30. 

(Статус неоцијењених ученика  
код модуларних програма) 

 
(1) Ако ученик није оцијењен из једн-

ог или више наставних предмета, 
не утврђује му се општи успјех и 
исказује се као неоцијењен. 

(2) Ако је ученик на крају наставне го-
дине, из оправданих разлога, остао 
неоцијењен, упућује се на полага-
ње разредног испита. 

(3) Ако је ученик на крају наставне го-
дине, из неоправданих разлога, ос-
тао неоцијењен, упућује се да по-
нови разред. 

 
Члан 31. 

(Поправни испит код модуларних 
програма) 

 
(1) Уколико ученик има недовољну 

оцјену из одређеног модула у окви-
ру предмета, упућује се на поправ-
ни испит из тог (или тих) модула и 
исти се проводи примјеном техни-
ке која има највећу важност у мо-
дулу. 

(2) Ученик може бити упућен на поп-
равни испит из највише два пред-
мета (број модула у оквиру та два 
предмета није ограничен). 

(3) Уколико ученик није добио прола-
зну оцјену на поправном испиту, 
упућује се да понови разред. 

(4) Ученик који на крају наставне го-
дине није са успјехом завршио све 
модуле из предмета практична на-
става упућује се на поправни испит. 

 
Члан 32 . 

(Ограничење броја провјера знања у 
дану код модуларних програма) 

 
(1) Током једног наставног дана уче- 



Број 5 – страна 1184 
 
 
ник може бити оцијењен путем ус-
меног провјеравања знања највише 
из два наставна предмета. 

(2) Током једног наставног дана учен-
ик може радити највише један пис-
ани тест и једну провјеру знања, 
који су предвиђени наставним пла-
ном и програмом. 

(3) Уколико ученик полаже завршни 
тест из модула не може имати нити 
једну другу провјеру знања током 
тог наставног дана. 

 
 
ДИО ЧЕТВРТИ  
− ВРЕДНОВАЊЕ ОБРАЗОВНИХ 

ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА ИЗ 
ПРАКТИЧНЕ НАСТАВЕ  

 
Члан33. 

(Сходна примјена) 
 

На поступке праћења, провјера-
вања и оцјењивања образовних пости-
гнућа ученика из предмета практична 
настава примјењују се све одредбе овог 
Правилника уколико одредбама уну-
тар овог дијела Правилника није дру-
гачије предвиђено. 
 

Члан 34. 
(Учешће ментора у вредновању 
одгојно-образовних постигнућа 

ученика) 
 
(1) Ментор учествује у активностима 

процеса вредновања одгојно-обра-
зовних постигнућа ученика који 
изводе практичну наставу код пос-
ловних субјеката на начин предви-
ђен овим Правилником. 

(2) Ментор утврђује приједлоге оцјена 
из члана 35. ставови (5) и (6), члана 
36. ставови (3) и (4), члана 38. ставо- 
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ви (2) и (3) овог Правилника те их 
евидентира у дневник практичне 
наставе. 

 
Члан 35. 

(Вредновање радних задатака у 
оквиру практичне наставе) 

 
(1) Ментор и наставник практичне на-

ставе утврђују радне задатке који 
ће се вредновати у оквиру практи-
чне наставе код пословног субјекта. 

(2) Радни задаци из става (1) овог чла-
на евидентирају се у дневник пра-
ктичне наставе. 

(3) Уколико се практична настава изв-
оди у школским радионицама, ра-
дне задатке из става (1) овог члана 
утврђује и евидентира у дневник 
практичне наставе наставник пра-
ктичне наставе. 

(4) При вредновању радног задатка из 
практичне наставе узимају се у об-
зир сљедећи елементи:  

 
1. Извођење радног задатка: 

 
а. Оспособљеност ученика за  

извођење радног задатка (ни-
во усвојеног теоретског знања 
потребног за извођење задат-
ка, разумијевање задатка, раз-
мишљање и просуђивање, фле-
ксибилност, спретност, креа-
тивност) 

б. исказани интерес ученика у  
извођењу радног задатка (за-
лагање, марљивост, предано-
ст, иницијатива, мотивација) 

ц. квалитет и тачност у изво- 
ђењу радног задатка (квали-
тет и могућност употребе ре-
зултата рада, рационална уп- 

                 отреба енергије и материјала, 
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постизање циљева задатка) 

д. поступци и методе у извође- 
њу радног задатка (планира-
ње, утрошено вријеме за пла-
нирање и извођење задатка, 
самосталност, примјена мјера 
заштите на раду, чистоћа и 
уредност) 

 
2. Усвојене професионалне 

компетенције. 
 
(5) При вредновању радног задатка на-

ставник практичне наставе утврђу-
је појединачне оцјене, односно ме-
нтор утврђује појединачне пријед-
логе оцјена за сваки од елемената 
из става (4) тачке 1. и 2. овог члана. 

(6) За извођење радног задатка из ста-
ва (4) тачка 1. овог члана наставник 
практичне наставе утврђује укупну 
оцјену, односно ментор утврђује 
приједлог укупне оцјене у виду ар-
итметичке средине оцјена по поје-
диначним елементима из става (4) 
тачка 1. алинеје а. – д. 

(7) Коначну оцјену из радног задатка 
утврђује наставник практичне нас-
таве и она представља аритметич-
ку средину оцјена односно пријед-
лога оцјена из става (5) овог члана 
уколико приједлози буду прихва-
ћени од наставника практичне на-
ставе. 

(8) Оцјене, односно приједлози оцјена 
из става (5), (6) и (7) овог члана еви-
дентирају се у дневник практичне 
наставе. 

(9) Професионалне компетенције из 
става (4) тачка 2. овог члана које 
ученик треба стећи извођењем од-
ређеног радног задатка у оквиру 
практичне наставе код пословног 
субјекта утврђује наставник прак- 
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тичне наставе на основу исхода уч-
ења из наставног плана и програ-
ма, уз сагласност са ментором. 

(10) Коначну оцјену из става (7) овог  
члана наставник практичне наста-
ве је дужан уписати у рубрику за 
оцјене ученика у одјељенској књи-
зи. 

 
Члан 36. 

(Вредновање квалитета вођења 
дневника практичне наставе) 

 
(1) Квалитет вођења дневника практи-

чне наставе се вреднује полугоди-
шње. 

(2) При вредновању квалитета вођења 
дневника практичне наставе узи-
мају се у обзир сљедећи елементи: 

 
a) цјеловитост и уредност дневни-

ка практичне наставе, 
б)   редовно вођење дневника пра- 
       ктичне наставе, 
ц)   садржајна и језичка исправност  
       дневника практичне наставе. 

 
(3) За сваки од елемената наведених у 

ставу (2) овог члана наставник пра-
ктичне наставе односно ментор ут-
врђују оцјену односно приједлог 
оцјене. 

(4) Укупна оцјена, односно приједлог 
укупне оцјене, представља аритме-
тичку средину оцјена, односно при-
једлога оцјена из става (3) овог чла-
на. 

(5) Коначну оцјену утврђује наставник 
практичне наставе узимајући у 
обзир приједлог укупне оцјене да-
те од стране ментора.  

(6) Уколико се практична настава из-
води у школи, укупна оцјена из 
става (4) овог члана коју је утврдио  
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наставник представља и коначну 
оцјену из квалитета вођења днев-
ника. 

(7) Оцјене из ставова (3), (4), (5) и (6) 
овог члана наставник практичне 
наставе односно ментор евиденти-
ра у дневник практичне наставе. 

(8) Оцјену из става (5) односно става (6) 
овог члана наставник практичне на-
ставе је дужан уписати у рубрике 
за оцјене ученика у одјељенској књ-
изи. 

 
Члан 37. 

(Закључна оцјена из практичне 
наставе) 

 
(1) На сједници одјељенског вијећа ут-

врђује се закључна оцјена из прак-
тичне наставе на крају полугоди-
шта и на крају школске године на 
приједлог наставника практичне 
наставе. 

(2) Приједлог закључне оцјене из пра-
ктичне наставе наставник практич-
не наставе утврђује на основу: 

 
a) оцјена из радних задатака у ок-

виру практичне наставе из чла-
на 35. став (7) овог Правилника 
– процентуално учешће у зак-
ључној оцјени 90% (деведесет 
посто), 

б)   оцјене из квалитета вођења дне- 
вника практичне наставе – про-
центуално учешће у закључној 
оцјени 10% (десет посто). 

 
(3) Да би ученик добио пролазну зак-

ључну оцјену из практичне наста-
ве, оцјене из става (2) тачака а) и б) 
морају бити пролазне. 

(4) Ментор има право учешћа на сјед-
ници одјељенског вијећа из става 
(1) овог члана, на којој може изније- 
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ти своја опажања о одгојно-образо-
вним постигнућима које је ученик 
остварио током практичне наставе 
код пословног субјекта. 

 
Члан38. 

(Оцјена владања ученика код 
пословног субјекта) 

 
(1) Уколико се практична настава из-

води код пословног субјекта, прије-
длог оцјене из владања ученика ме-
нтор код пословног субјекта утврђ-
ује на основу: 

 
a) владања ученика према особљу 

пословног субјекта, 
б)   владања ученика према вањским  

сарадницима пословног субје-
кта (према муштеријама/клије-
нтима и пословним партнери-
ма) 

ц)  придржавања правила радне  
      етике и комуникације, 
д)  способности тимског рада. 

 
(2) За сваки од елемената из става (1) 

овог члана ментор утврђује пријед-
логе бројчаних оцјена којима одго-
варају описне оцјене како слиједи: 
 
(5) – примјерено, 
(4) – врло добро, 
(3) – добро, 
(2) – задовољава, 
(1) – лоше. 

 
(3) Приједлог укупне оцјене из влада-

ња код пословног субјекта предста-
вља аритметичку средину пријед-
лога оцјена по елементима из става 
(1) овог члана. 

(4) Коначан приједлог оцјене из влада-
ња је описан: примјерно, врло доб-
ро, добро, задовољава и лоше. 
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(5) Коначан приједлог оцјене из влада-

ња утврђује одјељенски старјешина 
узимајући у обзир приједлог из ста-
ва (4) овог члана. 

 
ДИО ПЕТИ  
– ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ДИРЕКТОРА, 
РАЗРЕДНИКА, НАСТАВНИКА, МЕ-
НТОРА, УЧЕНИКА И РОДИТЕЉА 
 

Члан 39. 
(Обавеза школе) 

 
Школа је обавезна да податке о 

успјеху и напредовању ученика у уче-
њу и владању на прописаним обрас-
цима достави оснивачу и Педагошком 
заводу у року од седам дана од зав-
ршетка првог полугодишта и заврше-
не школске године, послије обављених 
поправних испита. 
 

Члан 40. 
(Права и обавезе директора) 

 
(1) Директор школе дужан је инфор-

мирати све наставнике и стручне 
сараднике о одредбама овог Прави-
лника.  

(2) Директор и стручни сарадници 
школе дужни су током школске го-
дине пратити провођење овог Пра-
вилника.  

(3) Директор је дужан размотрити сва-
ку писану примједбу родитеља ко-
ји се односи на начине и поступке 
вредновања ученика и након кон-
султација с предметним наставни-
ком писано одговорити. 

 
Члан 41. 

(Права и обавезе разредника) 
 
(1) Разредник је дужан на првом роди- 
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тељском састанку информирати ро-
дитеље о одредбама овог Правил-
ника, а ученике на првом часу од-
јељенске заједнице.   

(2) Разредник је дужан током наставне 
године одржати најмање четири 
родитељска састанка на којима даје 
преглед постигнућа у претходном 
раздобљу, информише родитеље о 
активностима у разредном одјеље-
њу те осигурава размјену инфор-
мација између родитеља, настав-
ника и ментора, педагога, стручног 
тима и директора.  

(3) План одржавања родитељских са-
станака и индивидуалних инфор-
мативних разговора израђује раз-
редник уз договор с директором, о 
чему обавјештава родитеље учени-
ка.  

(4) Разредник је дужан једном седмич-
но организовати индивидуални ин-
формативни разговор за родитеље, 
на којему упознаје родитеља о оцје-
нама његовог малољетног дјетета, 
изостанцима и владању, а о терми-
нима информативних разговора 
разредник упознаје ученике, роди-
теље, директора и педагога школе 
на почетку школске године.  

(5) Разредник је дужан на захтјев ро-
дитеља договорити информативни 
разговор с предметним наставни-
ком и ментором.  

 
Члан 42. 

(Права и обавезе наставника) 
 
(1) Наставник је обавезан редовно и 

уредно водити педагошку евиден-
цију и документацију у складу са 
прописом који регулише вођење 
педагошке евиденције и докумен-
тације. 
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(2) Наставник оцјењује јавно у разред-

ном одјељењу, осим у изнимним 
случајевима (настава у болници, у 
кући и сл.) 

(3) Наставник је обавезан сваку оцјену 
јавно саопштити, образложити уче-
нику и уписати у рубрике за оцјене 
ученика у одјељенској књизи, на 
начин да се упише датум и оцјена, 
која је унутар заграде. 

(4) Оцијењени писани рад, наставник 
је дужан дати ученику на увид, а 
родитељима малољетног ученика 
на њихов захтјев, и чувати га у шк-
оли до краја школске године.  

(5) Наставник практичне наставе је од-
говоран за редовно уношење одго-
варајућих оцјена у дневник практ-
ичне наставе за ученике на начин 
предвиђен овим Правилником. 

(6) Оцјене из става (5) овог члана наст-
авник је дужан уписати у рубрике 
за оцјене ученика у одјељенској књ-
изи. 
 

Члан 43. 
(Права и обавезе координатора 

практичне наставе) 
 
(1) Координатор је дужан информиса-

ти менторе и друга овлаштена ли-
ца код пословног субјекта о одред-
бама овог Правилника.  

(2) Координатор је обавезан да учеств-
ује на сједницама одјељенског вије-
ћа на којима се утврђује закључна 
оцјена из практичне наставе. 

(3) Координатор је обавезан редовно и 
уредно водити педагошку евиден-
цију и документацију у складу са 
прописом који регулише вођење 
педагошке документације и евиде-
нције. 
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Члан 44. 
(Права и обавезе ментора) 

 
(1) Ментор је дужан да учествује у пр-

оцесу вредновања одгојно-образов-
них постигнућа ученика током пра-
ктичне наставе код пословног суб-
јекта у складу са одредбама овог 
Правилника. 

(2) Ментор има право да учествује на 
сједницама одјељенског вијећа на 
којима се утврђује закључна оцјена 
из практичне наставе. 

(3) Ментор има право да учествује на 
информативним разговорима које 
организује разредник са родитељи-
ма ученика који изводе практичну 
наставу под његовим менторством. 

(4) Ментор је обавезан редовно и уре-
дно водити евиденцију и докумен-
тацију у вези са практичном наста-
вом код пословног субјекта у скла-
ду са прописом који регулише во-
ђење предагошке документације и 
евиденције. 

 
Члан 45. 

(Права и обавезе ученика) 
 
(1) Ученик има право да буде упознат 

с елементима и критеријима оцје-
њивања, као и начинима и посту-
пцима вредновања за сваки наста-
вни предмет на почетку школске 
године. 

(2) Ученик је дужан уредно водити дн-
евник практичне наставе. 

(3) Ученик има право увида у све пи-
сане радове.  

(4) Ученик има право да му оцјена ко-
ју добије буде образложена.  
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Члан 46. 
(Права и обавезе родитеља) 

 
(1) Родитељ има право да се упозна са 

елементима и критеријима оцјењи-
вања, као и начинима и поступци-
ма вредновања за сваки наставни 
предмет.  

(2) Разредник на родитељским састан-
цима и индивидуалним информа-
тивним разговорима информише 
родитеље о успјеху, изостанцима и 
владању ученика, а о начинима и 
поступцима вредновања и оцјењи-
вања родитеља информишу пред-
метни наставници. 

(3) Родитељ је дужан редовно долази-
ти на родитељске састанке и инд-
ивидуалне информативне разгово-
ре с разредником. 

(4) Родитељ има право увида у писане 
и друге радове и оцјене малољет-
ног дјетета на организованим инд-
ивидуалним информативним раз-
говорима с разредником или пред-
метним наставником. 

(5) Родитељ има право од разредника 
затражити и индивидуални инфо-
рмативни разговор с предметним 
наставником и ментором. 

(6) Родитељ има право извијестити ди-
ректора писаним путем ако му ра-
зредник или предметни наставник 
одбија дати благовремено и по-
требно обавјештење о успјеху њег-
овог малољетног дјетета.  

(7) Родитељи имају право на писане 
примједбе, коментаре и сугестије о 
вредновању ученика које подносе 
директору уколико је томе претхо-
дио разговор с разредником и пре-
дметним наставником. 

(8) У посљедње двије седмице оба по-
лугодишта не организују се роди- 
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тељски састанци и индивидуални 
информативни разговори.  

 
 
ДИО ШЕСТИ – ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 47. 
(Престанак примјене  

ранијих прописа) 
 

Ступањем на снагу овог Прави-
лника престаје да важи Правилник о 
напредовању, вредновању и оцјењива-
њу ученика средњих школа Босанско-
подрињског кантона Горажде (“Служ-
бене новине Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде”, број: 15/12) и Прави-
лник о оцјењивању ученика средњих 
стручних и техничких школа које раде 
по модуларним наставним плановима 
и програмима (“Службене новине Бо-
санско-подрињског кантона Горажде”, 
број: 15/12). 
 

Члан 48. 
(Ступање на снагу) 

 
Овај Правилник ступа на снагу 

осмог дана од дана објављивања у „Сл-
ужбеним новинама Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде“. 
 

Члан 49. 
(Почетак примјене) 

 
Овај Правилник се примјењује 

од школске 2021/2022. године. 
 
Број:10-34-1282/21          М И Н И С Т А Р   
26.04.2021. године         Арман Бешлија,с.р. 
    Г о р а ж д е 
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На основу члана 97. став 6, чла-
на 98. став 4. и члана 99. став 2. Закона 
о средњем образовању и одгоју (“Слу-
жбене новине Босанско-подрињског 
кантона Горажде”, број: 10/11, 5/16 и 
9/20), министар за образовање, младе, 
науку, културу и спорт Босанско-под-
рињског кантона Горажде, д о н о с и:  
 
 

П Р А В И Л Н И К 
О ПОЛАГАЊУ МАТУРЕ И 

ЗАВРШНОГ ИСПИТА  
У СРЕДЊОЈ ШКОЛИ 

 
 
ДИО ПРВИ – ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 
  

Члан 1. 
(Предмет) 

 
Овим се Правилником утврђују 

циљ и услови, мјесто и начин пола-
гања матуре и завршног испита, испи-
тни одбор и испитне комисије, садржај 
и ток матуре и завршног испита, усло-
ви за именовање и учешће предста-
вника привреде у испитној комисији 
за полагање завршног испита и друга 
питања у вези са полагањем матуре и 
завршног испита у средњој школи.  
 

Члан 2. 
(Значење појмова) 

 
Поједини појмови у смислу ов-

ог Правилника имају сљедећа значе-
ња: 
 
(1) Пословни субјекат је привредно 

друштво, установа или лице које 
самостално обавља дјелатност, које 
испуњава прописане услове за из- 
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вођење практичне наставе и посје-
дује одговарајућу потврду Минис-
тарства за образовање, младе, нау-
ку, културу и спорт Босанско-под-
рињског кантона Горажде (у даљем 
тексту: Министарство) о испуњено-
сти услова за извођење практичне 
наставе, у складу са правилником 
који уређује извођење практичне 
наставе. 

(2) Ментор код пословног субјекта је 
лице које је запослено код послов-
ног субјекта или лице које самоста-
лно обавља дјелатност и које посје-
дује доказ о завршеној обуци о ос-
новама педагошко-дидактичких 
знања и вјештина за рад са учени-
цима, одговорно за организацију, 
вођење и праћење практичне нас-
таве која се изводи код пословног 
субјекта, у складу са правилником 
који уређује извођење практичне 
наставе. 

(3) Наставник ментор је наставник под 
чијим стручним надзором и уз чију 
подршку ученик израђује матурс-
ки рад и изводи практичан рад као 
дио завршног испита у школи. 

(4) Симулирани задатак из праксе је 
облик практичног рада у оквиру 
завршног испита који ученик изво-
ди у школи или код пословног су-
бјекта пред испитном комисијом, а 
састоји се од израде одређеног пре-
дмета или рада на оправкама или 
на одржавању одређеног произво-
да или уређаја или пружању услу-
ге, односно обављању стручних по-
слова и радних задатака који се по-
стављају пред квалификоване рад-
нике одређене струке и занимања. 
По својој сложености овај облик 
практичног рада је једноставнији 
од пројекта. 
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(5) Пројекат код пословног субјекта 

је облик практичног рада који уче-
ник изводи код пословног субјекта 
под реалним материјалним и вре-
менским условима, а на основу ре-
алног радног налога (налог који 
пословни субјекат заприми од свог 
клијента) и са расположивим ресу-
рсима пословног субјекта. Састоји 
се од израде одређеног предмета 
или рада на оправкама или на од-
ржавању одређеног производа или 
уређаја или пружању услуге, одно-
сно обављању стручних послова и 
радних задатака који се постављају 
пред квалификоване раднике од-
ређене струке и занимања. По сво-
јој сложености, овај облик практи-
чног рада је комплекснији од симу-
лираног задатка из праксе и траје 
дужи временски период. 

 
Члан 3. 

(Употреба женског  
или мушког рода) 

 
Терминолошко кориштење же-

нског или мушког рода у овом Прави-
лнику подразумијева  укључивање оба 
спола. 
 

Члан 4. 
(Матура и завршни испит) 

 
(1) Матуру и завршни испит полажу 

редовни и ванредни ученици који 
су успјешно окончали завршни ра-
зред за одређени образовни проф-
ил. 

(2) Матура се полаже у средњим шко-
лама у којима се ученици образују 
по наставним плановима и програ-
мима за четврти степен стручне сп-
реме. 
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(3) Завршни испит се полаже у средњ-

им школама у којима се ученици 
образују по наставним плановима 
и програмима за трећи степен стру-
чне спреме. 

 
Члан 5. 

(Једнаке могућности  
и забрана дискриминације) 

 
Сваки ученик има право на јед-

наке могућности у приступу полагању 
матуре и завршног испита, у складу са 
овим правилником, без дискримина-
ције на основу спола или по било ко-
јем другом основу. 
 
ДИО ДРУГИ  
– ЦИЉ И УСЛОВИ ЗА ПОЛАГАЊЕ  
   МАТУРЕ И ЗАВРШНОГ ИСПИТА 
 

Члан 6. 
(Циљ матуре и завршног испита) 

 
(1) Ученик на завршном испиту и ма-

тури треба да покаже да је у усва-
јању знања, стицању вјештина и 
компетенција достигао ниво који је 
одређен као циљ образовања за од-
говарајући образовни профил. 

(2) Ученик који није положио матуру 
односно завршни испит није зав-
ршио образовање за одређени об-
разовни профил. 

 
Члан 7. 

(Услови за полагање матуре  
и завршног испита) 

 
(1) Ученик приступа полагању мату-

ре, односно завршног испита нак-
он успјешно окончаног завршног 
разреда у средњој школи. 

(2) Ученик који је на крају завршног  
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разреда упућен на поправни испит 
из једног предмета, поправни исп-
ит може полагати у јунском испи-
тном року, а након што положи ис-
пит може полагати матуру, однос-
но завршни испит у истом року. 

(3) Ученик који се школовао по моду-
ларном наставном плану и програ-
му може приступати полагању ма-
туре, односно завршног испита ук-
олико има положене све модуле. 

(4) Ученик који не испуњава услове из 
става (3) овог члана има право да 
као ванредни ученик полаже моду-
ле које није положио у току редов-
ног школовања и након положених 
свих модула може, такође као ван-
редни ученик, приступити полага-
њу матуре, односно завршног исп-
ита. 

 
ДИО ТРЕЋИ  
– МЈЕСТО И НАЧИН ПОЛАГАЊА  
   МАТУРЕ И ЗАВРШНОГ ИСПИТА 
 

Члан 8. 
(Упознавање ученика са обавезама) 

 
Разредник одјељења завршног 

разреда на почетку школске године 
упознаје ученике о садржају матуре и 
завршног испита, односно о правима и 
обавезама прописаним овим Правил-
ником. 
 

Члан 9. 
(Испитни рокови) 

 
(1) Матура и завршни испит, односно 

дијелови матуре и завршног испи-
та, могу се полагати у три узастоп-
на редовна испитна рока, након 
стицања права на полагање. 

(2) Утврђени испитни рокови из става  
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(1) овог члана су: јунски, августовс-
ко-септембарски и јануарско-феб-
руарски испитни рок.  

 
Члан 10. 

(Пријава матуре и завршног испита) 
 
(1) Ученик је дужан полагање матуре, 

односно завршног испита пријави-
ти најкасније седам дана прије ро-
ка одређеног за почетак полагања 
матуре, односно завршног испита. 

(2) Пријаву из става (1) овог члана уче-
ник доставља разреднику који ин-
формише директора о поднесеним 
пријавама за полагање матуре, од-
носно завршног испита. 

(3) Уз пријаву за полагање матуре и 
завршног испита ученик прилаже 
свједочанство о завршеном разреду 
средње школе. 

(4) Пријава за полагање матуре, однос-
но завршног испита подноси се пу-
тем образаца прописаних правил-
ником који регулише вођење педа-
гошке документације и евиденције. 

(5) Директор школе, након што утвр-
ди да кандидат испуњава услове за 
полагање матуре, односно завршн-
ог испита, у складу са Законом и 
овим Правилником, одобрава по-
лагање матуре, односно завршног 
испита. 

 
Члан 11. 

(Мјесто одржавања матуре 
изавршног испита) 

 
(1) Испити се одржавају, по правилу, у 

просторијама школе или другим 
просторијама које одреди настав-
ничко вијеће школе. 

(2) Практичан рад као дио завршног 
испита се изводи у школским ра- 
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дионицама или код пословног суб-
јекта који одреди наставничко вије-
ће. 

(3) У једној просторији може радити 
само једна испитна комисија. 

(4) Ученик који је започео полагање 
матуре, односно завршног испита 
у једној школи не може наставити 
полагање дијелова матуре, односно 
завршног испита у другој школи у 
истом испитном року. 

(5) Приликом одређивања мјеста од-
ржавања матуре и завршног испи-
та, наставничко вијеће ће водити 
рачуна о потребама ученика са ин-
валидитетом те ће предвидјети мје-
ре разумног прилагођавања. 

 
Члан 12. 

(Трајање матуре и завршног испита) 
 
(1) Практичан рад у оквиру завршног 

испита траје најмање 7, а најдуже 
20 сати. 

(2) Изузетно од одредби става (1) овог 
члана, практични рад може трајати 
дуже од 20 сати у случају извођења 
пројекта код пословног субјекта. 

(3) Изузетно од одредби ставова (1) и 
(2) овог члана, практичан рад из об-
ласти услуга може трајати и краће.   

(4) Усмена одбрана матуре, односно 
практичног рада, траје најдуже 30 
минута по ученику. 

(5) Писани рад (есеј) из босанског/хр-
ватског/српског језика и књижев-
ности се пише у трајању од два шко-
лска часа. 

 
Члан 13. 

(Ток матуре и завршног испита) 
 
(1) Прије почетка полагања матуре, од-

носно завршног испита, предсједн- 
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ици испитних комисија провјера-
вају идентитет ученика и податке 
уносе у записник прописан прави-
лником који уређује вођење педа-
гошке документације и евиденције. 

(2) Предсједници испитних комисија 
упознају ученика с правилима по-
нашања на испиту прије самог при-
ступања полагању матуре, односно 
завршног испита. 

(3) Уколико је матурски рад, односно 
практичан рад оцијењен пролазн-
ом оцјеном, ученик приступа усме-
ној одбрани. 

(4) Након саопштавања резултата ис-
пита из става (3) овог члана, уколи-
ко је ученик добио пролазну оцје-
ну, приступа изради писаног рада 
(есеја) из босанског/хрватског/срп-
ског језика и књижевности. 

(5) Ученик не може истог дана усмено 
бранити матурски рад/практичан 
рад и радити писани рад (есеј) из 
босанског/хрватског/српског јези-
ка и књижевности. 

 
Члан 14. 

(Одгађање полагања матуре и 
завршног испита) 

 
(1) У оправданим околностима које 

спречавају присуство или отежава-
ју, односно ограничавају способ-
ност ученика (болест, смртни слу-
чај у породици и сл.), наставничко 
вијеће школе може донијети одлу-
ку о одгађању термина за полагање 
матуре, односно завршног испита 
и ученику утврдити други термин 
у истом или другом испитном року. 

(2) Доказе о околностима из става (1) 
овог члана ученик доставља испит- 
ној комисији, прије, у току или на- 
кон испитног рока. 
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(3) Ако ученик из неоправданих раз-
лога одустане од испита који је за-
почео, сматра се да испит није по-
ложио. 

(4) Оправданост разлога из става (3) 
овог члана процјењују испитне ко-
мисије те разлоге уносе у записник, 
а о својој одлуци обавјештавају уче-
ника. 

 
Члан 15. 

(Ослобађање од полагања матуре  
и завршног испита) 

 
(1) Ученик који у току средњег образо-

вања у свим разредима постигне 
одличан општи успјех, има прим-
јерено владање и просјечну оцјену 
пет (5) из наставног предмета боса-
нски/хрватски/српски језик и књи-
жевност, ослобађа се писања писа-
ног рада (есеја) из босанског/хрва-
тског/српског језика и књижевнос-
ти. 

(2) У случају предвиђеном ставом (1) 
овог члана, у диплому о завршеној 
средњој школи из писаног рада (ес-
еја) из босанског/хрватског/српск-
ог језика и књижевности уписује се 
оцјена “одличан (5)”. 

 
Члан 16. 

(Поправни испит) 
 
(1) Матурски и практичан рад, те ус-

мена одбрана матурског и практи-
чног рада су елиминаторни дијело-
ви матуре и завршног испита. 
У случају да ученик добије оцјену 
недовољан (1) из елиминаторних 
дијелова матуре, односно завршног 
испита из става (1) овог члана, дуж-
ан је да матурски рад/практичан 
рад ради на нову тему. 

07. мај/свибањ 2021. 
 
 

(2) У случају да ученик добије оцјену 
недовољан (1) из писаног рада (ес-
еја) из босанског/хрватског/српск-
ог језика и књижевности, матурски 
рад односно практичан рад и усме-
на одбрана матурског рада однос-
но практичног рада му се признају 
на поправном испиту у наредном 
испитном року. 

(3) Уколико такав ученик на поправ-
ном испиту добије оцјену недовољ-
ан (1), упућује се на полагање ма-
туре, односно завршног испита у 
цјелости. 

 
Члан 17. 

(Тема писаног рада (есеја)  
из босанског/хрватског/српског 

језика и књижевности) 
 
(1) Комисија из члана 27. овог Правил-

ника предлаже испитном одбору 
десет тема за писани рад (есеј) из 
босанског/хрватског/српског јези-
ка и књижевности од којих испит-
ни одбор бира три и саопштава их 
комисији непосредно прије почет-
ка испита. 

(2) Одобрене теме се стављају у запе-
чаћене коверте, како би се зашти-
тиле од злоупотребе. 

(3) Теме за писани рад (есеј) из босан-
ског/хрватског/српског језика и 
књижевности предсједник комиси-
је из члана 27. овог Правилника 
ученицима саопштава непосредно 
прије почетка испита. 

(4) Испитивач може ученицима дати и 
краће упуте за израду писаног рада 
(есеја) из босанског/хрватског/срп-
ског језика и књижевности. 

(5) Писани рад (есеј) из босанског/хр-
ватског/српског језика и књижев- 
ности се израђује у присуству нај- 
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мање два члана комисије из члана 
27. овог Правилника. 

(6) Ученик пише писани рад (есеј) из 
босанског/хрватског/српског јези-
ка и књижевности на једну од одо-
брених тема по слободном избору 
на каро папиру А4 формата, овје-
реном печатом школе. 

 
Члан 18. 

(Надзор над извођењем матурског  
и практичног рада) 

 
(1) Матурски рад ученик изводи под 

стручним надзором и уз подршку 
наставника ментора. 

(2) Практичан рад ученик изводи под 
стручним надзором и уз подршку 
наставника ментора односно мент-
ора код пословног субјекта уколи-
ко се практичан рад изводи као пр-
ојекат код пословног субјекта. 

(3) У случају да ученик изводи проје-
кат код пословног субјекта у окви-
ру завршног испита, кофмисија из 
члана 26. овог Правилника је дуж-
на да, након претходне најаве, пос-
јети ученика код пословног субјек-
та у циљу надзора над извођењем 
пројекта, а у складу са чланом 42. 
став (8) овог Правилника. 

 
 
ДИО ЧЕТВРТИ  
– ИСПИТНИ ОДБОР И ИСПИТНЕ    
   КОМИСИЈЕ 
 

Члан 19. 
(Именовање и састав  

испитног одбора) 
 
(1) Наставничко вијеће на почетку 

школске године именује испитни 
одбор и испитне комисије за пола- 
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гање матуре, односно завршног ис-
пита. 

(2) У случају пријаве матуре, односно 
завршног испита од стране ванред-
них кандидата, наставничко вијеће 
ће именовати испитне комисије за 
полагање матуре, односно завршн-
ог испита најкасније 15 дана прије 
почетка испитног рока. 

(3) Испитни одбор чине: предсједник, 
замјеник предсједника, секретар и 
испитивачи у испитним комисија-
ма. 

(4) Предсједник испитног одбора је 
директор школе, а замјеник и сек-
ретар се бирају из реда чланова на-
ставничког вијећа школе. 

(5) За законит и ефикасан рад испит-
ног одбора одговоран је предсједн-
ик. 

(6) Предсједник испитног одбора ру-
ководи и предсједава сједницама, а 
у случају његове одсутности, замје-
ник предсједника. 

(7) Секретар испитног одбора обавља 
сљедеће послове: 

 
a) води записник испитног одбора 

о току полагања матуре, однос-
но завршног испита, 

б)   брине се о благовременом про- 
вођењу свих активности веза-
них за полагање матуре, однос-
но завршног испита, 

ц)   припрема потребан број запис- 
ника за полагање матуре, одно-
сно завршног испита, благовре-
мено их доставља предсједни-
цима испитних комисија и вр-
ши контролу исправности уне-
сених података. 

 
(8) Наставничко вијеће ће водити рач-

уна о равноправној заступљености  
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сполова приликом именовања исп-
итног одбора и испитних комисија 
у складу са законом који регулише 
равноправност сполова у Босни и 
Херцеговини.  

(9) Ако се испитна комисија састоји од 
три члана, равноправна заступље-
ност постоји када је бар један члан 
комисије из мање заступљеног спо-
ла. 

 
Члан 20. 

(Одговорност испитног одбора) 
 

Испитни одбор одговоран је за 
законито провођење матуре и заврш-
ног испита и рад испитних комисија. 
 

Члан 21. 
(Рад испитног одбора) 

 
(1) Испитни одбор ради по пословни-

ку о раду. 
(2) Пословник из става (1) овог члана 

доноси се на конститутивној сјед-
ници испитног одбора, а њиме се 
одређују сва питања битна за рад 
испитног одбора и испитних коми-
сија. 

(3) Рад у испитном одбору спада у ре-
довне послове и радне задатке у ок-
виру четрдесетчасовне радне седм-
ице према педагошким стандарди-
ма и нормативима. 

 
Члан 22. 

(Надлежности испитног одбора) 
 
(1) Испитни одбор утврђује приједлог 

распореда полагања испита и при-
једлог састава испитних комисија 
за полагање завршног испита и ма-
туре и доставља га наставничком 
вијећу школе на усвајање. 

07. мај/свибањ 2021. 
 
 

(2) Испитни одбор доноси одлуку о 
организацији и даљем току матуре 
и завршног испита у случају оправ-
дане спријечености наставника ис-
питивача да присуствује неком од 
дијелова матуре и завршног испи-
та. 

(3) У случају издвојеног мишљења чл-
ана испитне комисије, коначну оц-
јену из матуре, односно завршног 
испита утврђује испитни одбор. 

(4) Испитни одбор се стара о осигура-
вању једнаких могућности и разу-
мној прилагодби матуре и заврш-
ног испита за ученике са инвали-
дитетом. 

 
Члан 23. 

(Испитне комисије  
за полагање матуре) 

 
(1) Испитне комисије за полагање ма-

туре именује наставничко вијеће из 
реда наставника школе, а чине их 
комисија за оцјењивање матурског 
рада и усмене одбране матурског 
рада и комисија за оцјењивање пи-
саног рада (есеја) из босанског/ хр-
ватског/српског језика и књижев-
ности. 

(2) Рад у испитним комисијама из ста-
ва (1) овог члана спада у редовне 
по-слове и радне задатке у оквиру 
четрдесетчасовне радне седмице 
према педагошким стандардима и 
нормативима. 

(3) За законит и ефикасан рад испи-
тних комисија одговорни су пред-
сједници. 

(4) Комисије из става (1) овог члана ра-
де у пуном саставу. 

(5) Стални члан комисија из става (1) 
овог члана за сваког ученика води 
записник прописан правилником  
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који уређује вођење педагошке до-
кументације и евиденције. 

 
Члан 24. 

(Комисија за оцјењивањематурског 
рада и усмене одбране матурског 

рада) 
 
(1) Комисију за оцјењивање матурског 

рада и усмене одбране матурског 
рада сачињавају  три члана и то: 
предсједник, наставник испитивач 
и стални члан. 

(2) Предсједник комисије из става (1) 
овог члана је наставник који има 
исту, одговарајућу или сродну стру-
чну спрему за предмет за који је 
изабран матурски рад. 

(3) Наставник испитивач је наставник 
предмета из којег је изабран матур-
ски рад, односно наставник мент-
ор. 

(4) Рад у испитној комисијииз става (1) 
овог члана спада у редовне послове 
и радне задатке у оквиру четрде-
сетчасовне радне седмице према 
педагошким стандардима и норма-
тивима. 

(5) Комисија из става (1) овог члана ра-
ди у пуном саставу. 

 
Члан 25. 

(Испитне комисије за полагање 
завршног испита) 

 
(1) Испитне комисије за полагање зав-

ршног испита именује наставнич-
ко вијеће, а чине их комисија за оц-
јењивање практичног рада и усме-
не одбране практичног рада и ко-
мисија за оцјењивање писаног рада 
(есеја) из босанског/хрватског/срп-
ског језика и књижевности. 

(2) Рад у испитним комисијама за по- 
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(3) лагање завршног испита спада у 
редовне послове и радне задатке у 
оквиру четрдесетчасовне радне се-
дмице према педагошким стандар-
дима и нормативима. 

(4) За законит и ефикасан рад испит-
них комисија одговорни су предсје-
дници. 

(5) Комисије из става (1) овог члана ра-
де у пуном саставу. 

(6) У случају објективне спријечености 
наставника испитивача да учеству-
ју у раду комисијама из става (1) ов-
ог члана, одлуку о организацији и 
даљем току испита доноси испит-
ни одбор. 

(7) Стални члан комисија из става (1) 
овог члана за сваког ученика води 
записник прописан правилником 
који уређује вођење педагошке до-
кументације и евиденције. 

 
Члан 26. 

(Комисија за оцјењивање 
практичног рада и усмене одбране 

практичног рада) 
 
(1) Комисију за оцјењивање практич-

ног рада и усмене одбране практи-
чног рада сачињавају четири чла-
на, и то: предсједник, наставник ис-
питивач, стални члан и представ-
ник привреде. 

(2) Предсједник, наставник испитивач 
и представник привреде су члано-
ви комисије са једнаким правом гл-
аса. 

(3) Стални члан из става (1) овог члана 
нема право гласа. 

(4) Предсједник комисије из става (1) 
овог члана је наставник који има 
исту, одговарајућу или сродну ст-
ручну спрему за предмет из којег 
се изводи практичан рад.  
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(5) Наставник испитивач је наставник 

предмета из којег се изводи пра-
ктичан рад. 

(6) Представника привреде у комисију 
из става (1) овог члана наставничко 
вијеће именује са листе из члана 28. 
став (4) овог Правилника. 

(7) Наставничко вијеће не може име-
новати у комисију из става (1) овог 
члана лице које: 

 
a) је близак сродник ученика који 

полаже завршни испит, 
б)   је обављало дужности ментора  

конкертног ученика-кандидата 
током практичне наставе. 

 
(8) Блиским сродником из става (7) 

овог члана сматрају се брачни или 
изванбрачни друг ученика, његови 
сродници по крви у равној линији, 
усвојитељ и усвојеник, сродници у 
побочној линији до трећег степена 
и сродник по тазбини до другог 
степена. 

(9) У случају објективне немогућности 
именовања представника привреде 
у комисију из става (1) овог члана, 
стални члан добија право гласа те 
се додатни члан комисије неће им-
еновати. 

 
Члан 27. 

(Комисије за оцјењивање писаног 
рада (есеја) из босанског/хрватског/ 

српског језика и књижевности) 
 
(1) Комисије за оцјењивање писаног 

рада (есеја) из босанског/хрватског 
/српског језика и књижевности из 
члана 23. став (1) и 25. став (1) овог 
Правилника сачињавају три члана 
и то: предсједник, наставник испи-
тивач и стални члан. 
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(2) Предсједник комисије из става (1) 
овог члана је наставник који је про-
фесор босанског/хрватског/српског 
језика и књижевностиили који има 
исту, одговарајућу или сродну стру-
чну спрему. 

(3) Наставник испитивач је наставник 
босанског/хрватског/српског јези-
ка и књижевности, односно настав-
ник ментор. 

(4) Стални члан комисије из става (1) 
овог члана за сваког ученика води 
записник који је прописан правил-
ником који уређује вођење педаго-
шке документације и евиденције. 

 
Члан 28. 

(Представник привреде у комисији 
за оцјењивање практичног рада и 
усмене одбране практичног рада) 

 
(1) Представник привреде у комисији 

за оцјењивање практичног рада и 
усмене одбране практичног рада је 
лице које: 

 
a) је запослено у грани привреде 

одговарајућој за занимање за 
које се проводи завршни испит 
или лице које самостално обав-
ља дјелатност у тој грани прив-
реде, 

б)   има минимално пети степен  
образовања у истој или сродној 
струци, 

ц)   посједује радно искуство у истој  
или сродној струци у трајању 
од најмање пет година, 

д)   има развијене комуникационе  
јештине, изражен педагошки 
осјећај и способност просуђива-
ња, 

е)   пожељно обавља функцију ме- 
      нтора код пословног субјекта. 
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(2) Изузетно од одредби става (1) та-

чке б) овог члана, министар може 
донијети одлуку да као представн-
ик привреде у комисију из става (1) 
овог члана буде именовано и лице 
са нижим степеном образовања, 
уколико за то постоје оправдани 
разлози. 

(3) Министарство објављује јавни поз-
ив за пријаву представника прив-
реде за учешће у комисији за оцје-
њивање практичног рада и усмене 
одбране практичног рада. 

(4) Представници привреде за које Ми-
нистарство утврди да испуњавају 
услове за учешће у комисији из ста-
ва (1) овог члана, прописане овим 
Правилником и јавним позивом 
биће уписани на листу представ-
ника привреде у комисији за оцје-
њивање практичног рада и усмене 
одбране практичног рада. 

(5) Листа из става (4) овог члана је јав-
на и биће учињена доступном сре-
дњим стручним школама. 

(6) Правила и поступак подношења 
пријава по јавном позиву из става 
(3) овог члана биће ближе уређени 
посебним актом Министарства. 

 
Члан 29. 

(Престанак мандата представника 
привреде и брисање са листе) 

  
(1) Мандат представника привреде као 

члана комисије из члана 26. овог 
Правилника престаје у сљедећим 
случајевима: 

 
a) смрћу, 
б)  на писани захтјев представника  
      привреде, 
ц)  разрјешењем од стране  
     наставничког вијећа. 
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(2) Наставничко вијеће је дужно раз-

ријешити представника привреде 
са функције члана испитне коми-
сије у случају да је представник 
привреде избрисан са листе из чла-
на 28. став (4) овог Правилника. 

(3) Министар ће брисати представни-
ка привреде са листе из члана 28. 
став (4) овог Правилника у сљеде-
ћим случајевима: 

 
a) смрти, 
б)   основаних притужби због неп- 

рофесионалног извршавања ак-
тивности,  

ц)  конфликтног понашања, 
д)  прибављања личне користи, 
е)  кршења одредби овог Правил- 
     ника и Закона. 

 
ДИО ПЕТИ  
– САДРЖАЈ И ТОК МАТУРЕ 
 

Члан 30. 
(Садржај матуре) 

 
Матура се састоји од: 

 
a) матурског рада, 
б)   усмене одбране матурског рада, 
ц)   писаног рада (есеја) из босан- 

ског/хрватског/српског језика 
и књижевности. 

 
Члан 31. 

(Тема матурског рада) 
 

Матурски рад у гимназији, оп-
штој гимназији, ученик ради на тему 
из предмета изборног подручја или 
првог односно другог изборног пред-
мета, а у осталим школама на тему из 
предмета или групе сродних предмета 
утврђених наставним планом и прог-
рамом, значајних за струку за коју се  
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ученик оспособљавао у току образова-
ња. 
 

Члан 32. 
(Поступак одабира теме 

 матурског рада) 
 
(1) Предметни наставник, најкасније 

до 20. новембра текуће школске го-
дине, даје ученицима на увид спис-
ак тема за израду матурских радо-
ва који садржи најмање 30% (три-
десет посто) нових тема у односу 
на претходну школску годину. 

(2) Ученик уз консултације са настав-
ником бира и најкасније до 20. де-
цембра пријављује изабрану тему 
матурског рада. 

(3) Наставничко вијеће школе до краја 
првог полугодишта разматра и ус-
ваја теме матурских радова које су 
ученици одабрали.  

(4) У оправданим случајевима, настав-
ничко вијеће школе може усвојити 
предложену тему за израду матур-
ског рада изван овог рока, с тим да 
рок за израду матурског рада не 
може бити краћи од 30 дана.                                                                                                       

(5) Предметни наставник је дужан у 
континуитету одржавати с учени-
ком консултације према распореду 
утврђеном годишњим планом и 
програмом рада наставника. 

 
Члан 33. 

(Обавеза израде и предаја писаног 
матурског рада) 

 
(1) Ученик је дужан да завршени мату-

рски рад у три примјерка достави 
наставнику ментору најкасније до 
завршетка редовне наставе. 

(2) У оправданим случајевима настав-
ничко вијеће може продужити рок  
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из става (1) овог члана. 

 
Члан 34. 

(Усмена одбрана матурског рада) 
 
(1) Матурски рад ученик усмено обра-

злаже пред члановима комисије из 
члана 24. овог Правилника. 

(2) На усменој одбрани матурског ра-
да ученик је дужан да: 

 
a) изложи концепт израде рада,  
б)   изложи објашњење теме рада,  
ц)   наведе литературу и друге из- 
       воре знања које је користио,  
д)   образложи посебне методе и  

поступке којима се руководио у 
току израде матурског рада те  

е)   изложи закључак на темељу 
анализа и информација које су 
обрађене. 

 
(3) У току одбране матурског рада уче-

ник треба да покаже знање из цје-
локупног садржаја предмета из ко-
јег брани рад. 

(4) Чланови комисије из члана 24. овог 
Правилника кандидату могу поста-
вити до три додатна питања ради 
додатног појашњења матурског ра-
да и провјере самосталности рада 
ученика, нивоа расуђивања и спо-
собности повезивања – интеграције. 

 
 
ДИО ШЕСТИ  
– САДРЖАЈ И ТОК ЗАВРШНОГ 

ИСПИТА 
 

Члан 35. 
(Садржај завршног испита) 

 
Завршни испит се састоји од: 

 

a) практичног рада (уз писани оп- 
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ис практичног рада) који учен-
ик ради у школи или код пос-
ловног субјекта, 

б)   усмене одбране практичног ра- 
       да, 
ц)   писаног рада (есеја) из босанск- 

ог/хрватског/српског језика и 
књижевности. 

 
Члан 36. 

(Задатак практичног рада) 
 

Практичан рад ученик ради из 
предмета или групе сродних предмета 
(области) утврђених наставним план-
ом и програмом, значајних за струку 
за коју се ученик оспособљава у току 
образовања.  
 

Члан 37. 
(Писани опис практичног рада) 

 
(1) Писани опис практичног рада сад-

ржи: опис и намјену предмета из-
раде, односно поправке или услу-
ге, опис технолошког процеса из-
раде и начин обраде, одређене про-
рачуне, техничке цртеже или ски-
це, листу материјала са цијенама, 
економску калкулацију и другу по-
требну документацију. 

(2) Писани опис практичног рада уче-
ник предаје наставнику ментору 
најкасније пет дана прије почетка 
испитног рока за завршни испит у 
три примјерка. 

 
Члан 38. 

(Усмена одбрана практичног рада) 
 
(1) Ученик усмено образлаже практи-

чни рад пред комисијом из члана 
26. овог Правилника. 

(2) Усмена одбрана практичног рада  
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састоји се од образложења практи-
чног рада које ученик презентира 
у складу са добијеним задатком те 
стручног разговора. 

(3) У току одбране практичног рада 
ученик треба да покаже знање из 
цјелокупног садржаја предмета из 
којег брани рад. 

(4) Чланови испитне комисије канди-
дату могу поставити до три дода-
тна питања ради појашњења прак-
тичног рада и провјере самостал-
ности рада ученика, нивоа расуђи-
вања и способности повезивања – 
интеграције. 

 
Члан 39. 

(Облици извођења практичног рада) 
 
(1) Практичан рад се може реализова-

ти као: 
 

a) симулирани задатак из праксе 
који се изводи у школи или код 
пословног субјекта или  

б) пројекат код пословног субјекта. 
 
(2) Ученик се опредјељује за један од 

облика практичног рада из става 
(1) овог члана на основу консулта-
ција са пословним субјектом и нас-
тавником ментором. 

(3) Најкасније 15 дана прије полагања 
завршног испита, наставничко ви-
јеће утврђује мјесто извођења пра-
ктичног рада из става (1) тачке а) 
овог члана, а ученика о томе обав-
јештава наставник ментор. 

 
Члан 40. 

(Утврђивање симулираног задатка из 
праксе) 

 
(1) Најкасније до 20. новембра текуће  
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школске године актив наставника 
стручних предмета и практичне 
наставе, уз консултације са послов-
ним субјектима, утврђује симули-
ране задатке из праксе и ближе од-
ређује њихов обим и садржај. 

(2) Задатак из става (1) овог члана мо-
ра бити одређен тако да пружа ши-
року могућност примјене каракте-
ристичних средстава за рад у одре-
ђеном занимању. 

(3) Ученици се најкасније до 20. деце-
мбра текуће школске године опре-
дјељују за симулирани задатак из 
праксе. 

(4) О одабраном задатку из става (2) 
овог члана ученик усмено упознаје 
предметног наставника, који ће му 
у изради задатка бити ментор. 

(5) Наставничко вијеће је дужно да 
донесе коначну одлуку о избору 
симулираних задатака из праксе 
најкасније до краја првог полуго-
дишта, који важе за три наредна 
узастопна испитна рока.  

(6) Израда симулираног задатка из 
праксе започиње почетком другог 
полугодишта и траје до завршетка 
редовне наставе.  

 
Члан 41. 

(Приједлог за извођење пројекта  
код пословног субјекта) 

 
(1) Ученик, уз договор са ментором, 

овлаштеним лицем код пословног 
субјекта и предметним наставник-
ом, подноси приједлог за извођење 
пројекта код пословног субјекта ак-
тиву наставника стручних предме-
та и практичне наставе најкасније 
до 20. октобра текуће школске го-
дине. 

(2) Приједлог за извођење пројекта се  
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подноси на обрасцу прописаном 
правилником који регулише вође-
ње педагошке евиденције и доку-
ментације, а састоји се од: 

 
a) кратког описа пројекта који са-

држи појашњење пословног про-
цеса, односно приказа пробле-
ма/пројектног задатка у посло-
вном субјекту, те циљ налога и 
приказ користи за корисника 
пројекта (клијента пословног су-
бјекта), 

б)   описа пројектног окружења у  
организационом и техничком 
смислу, 

ц)   пројектног плана у ком се наво- 
де пројектне фазе, фазе релева-
нтне за завршни испит, кључни 
радни кораци, укључујући таб-
еларни приказ пројектних фаза 
и њиховог временског оквира, 

д)   пратеће пројектне документа- 
ције (нпр. спецификација, рад-
ни налог односно наруџба кли-
јента пословног субјекта и сл.) 

 
(3) Уз приједлог за извођење пројекта 

из става (2) овог члана ученик је ду-
жан приложити протокол о прије-
му пројекта, потписан од стране 
ментора и одговорног лица код по-
словног субјекта. 

(4) Актив наставника стручних пред-
мета и практичне наставе је дужан 
да донесе одлуку о приједлогу из 
става (1) овог члана најкасније до 5. 
новембра текуће школске године. 

(5) Наставничко вијеће је дужно да до-
несе коначну образложену одлуку 
о приједлогу за извођење пројекта 
и достави је ученику најкасније до 
20. новембра текуће школске год-
ине. 
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(6) Одлука из става (5) овог члана до-

ставља се ученику и ментору код 
пословног субјекта. 

(7) Уколико наставничко вијеће не ус-
воји приједлог из става (1) овог чла-
на, ученик је у могућности да се 
опредијели за симулирани задатак 
за праксу у складу са чланом 40. ов-
ог Правилника најкасније до 20. де-
цембра текуће школске године. 

 
Члан 42. 

(Извођење пројекта) 
 
(1) Ученик са извођењем пројекта за-

почиње почетком другог полуго-
дишта и окончава га до завршетка 
редовне наставе. 

(2) Ученик пројекат проводи под ста-
лним надзором ментора код посло-
вног субјекта који је одговоран за 
правилност поступка израде. 

(3) Изузетно од одредби члана 37. став 
(1) овог Правилника, писани опис 
практичног рада у случају извође-
ња пројекта састоји се од пројект-
ног извјештаја у којем се описују 
циљ и сврха пројекта, модел израде 
пројекта, временски оквир, пројек-
ција трошкова/користи, методе, 
технике и алати примијењени то-
ком пројекта, те кратак сажетак св-
их кључних резултата постигнутих 
у одређеним фазама пројекта.  

(4) Дужина  пројектног извјештаја ог-
раничена је на максимално 15 стра-
ница текста, не укључујући насло-
вну страницу, садржај и прилоге. 

(5) Ученик прилаже уз извјештај све 
документе који су ученику прије 
почетка извођења пројекта ставље-
ни на располагање. 

(6) У пројектном извјештају, односно у 
прилозима тог извјештаја, морају  
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се јасно назначити сви дијелови ко-
је је реализовало друго лице, одно-
сно које је ученик реализовао зајед-
но са неким другим лицем јер је мо-
гуће оцјењивати само оне дијелове 
које је реализовао сам ученик, што 
се не односи на проведене мјере ве-
зане за управљање квалитетом. 

(7) Пројектни извјештај у три примје-
рка ученик предаје школи најкас-
није пет дана прије почетка испит-
ног рока за завршни испит.  

(8) Чланови комисије за оцјењивање 
практичног рада и усмене одбране 
практичног рада дужни су да мин-
имално два пута посјете ученика 
током извођења пројекта код пос-
ловног субјекта ради увида у прав-
илност поступка израде пројекта. 

(9) Ментор код пословног субјекта је 
дужан да присуствује посјетама ко-
мисије из става (8) овог члана. 

(10)У случају објективне спријечености  
ментора код пословног субјекта да 
присуствује посјетама комисије из 
става (8) овог члана, пословни суб-
јекат је дужан да одреди замјеника 
ментора и о томе обавијести коми-
сију за оцјењивање практичног ра-
да и усмене одбране практичног 
рада прије посјете.  

(11) О посјетама из става (8) овог члана  
комисија за оцјењивање практич-
ног рада и усмене одбране прак-
тичног рада сачињава посебне за-
писнике у складу са правилником 
који регулише вођење педагошке 
документације и евиденције, а ко-
ји се прилажу уз осталу докумен-
тацију која се води за завршни ис-
пит. 
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ДИО СЕДМИ  
– ОЦЈЕЊИВАЊЕ МАТУРЕ И  
   ЗАВРШНОГ ИСПИТА 
 

Члан 43. 
(Оцјењивање матуре) 

 
(1) Матурски рад, усмена одбрана ма-

турског рада и писани рад (есеј) из 
босанског/хрватског/српског јези-
ка и књиженовсти оцјењују се бро-
јчаним оцјенама од недовољан (1) 
до одличан (5). 

(2) Приликом оцјењивања писаног ра-
да (есеја) из босанског/хрватског/ 
српског језика и књижевности оц-
јењује се писменост и хомогеност 
рада, поступност, конкретност и 
методичност у писменом излагању 
и аргументованост ставова, те пого-
дност језичког израза. 

(3) Оцјене из матуре и усмене одбране 
матуре утврђује  комисија из члана 
24. овог Правилника, док оцјену из 
писаног рада (есеја) из босанског/ 
хрватског/српског језика и књиже-
вности утврђује комисија из члана  
27. овог Правилника. 

(4) Предметни наставници испитива-
чи предлажу оцјене, а својим пот-
писима оцјене овјеравају предсјед-
ници и стални чланови испитних 
комисија за сваки дио матуре. 

(5) У случају да један од чланова испи-
тних комисија за полагање матуре 
није сагласан са предложеном оцје-
ном, издваја своје мишљење, што се 
уноси у записник ополагању мату-
ре. 

(6) Поступајући по издвојеном миш-
љењу, испитни одбор разматра сп-
орну оцјену и утврђује коначну оц-
јену у року од два дана по пријему 
списа предмета. 
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(7) Уколико је матурски рад коначно  

оцијењен недовољном оцјеном, уч-
еник не може приступити даљем 
полагању матуре, него се упућује 
да изради нови матурски рад у на-
редном испитном року. 

(8) Оцјена општег успјеха из матуре 
представља аритметичку средину 
свих дијелова матуре. 

(9) Да би ученик могао добити прола-
зну оцјену општег успјеха из мату-
ре, сви дијелови матуре морају би-
ти оцијењени пролазном оцјеном, 
без обзира на процентуално учеш-
ће тих дијелова у оцјени општег ус-
пјеха. 

 
Члан 44. 

(Оцјењивање завршног испита) 
 
(1) Практичан рад, усмена одбрана 

практичног рада и писани рад (ес-
еј) из босанског/хрватског/српског 
језика и књижевности оцјењују се 
бројчаним оцјенама од недовољан 
(1) до одличан (5). 

(2) Приликом оцјењивања писаног ра-
да (есеја) из босанског/хрватског/-
српског језика и књижевности оц-
јењује се писменост и хомогеност 
рада, поступност, конкретност и 
методичност у писменом излагању 
и аргументованост ставова, те пого-
дност језичког израза. 

(3) Оцјене из практичног рада и усме-
не одбране практичног рада утвр-
ђује комисија из члана 26. овог 
Правилника, док оцјену из писаног 
рада (есеја) из босанског/хрватск-
ог/српског језика и књижевности 
утврђује комисија из члана  27. овог 
Правилника. 

(4) Предметни наставник испитивач 
предлаже оцјене из практичног ра- 
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да и из усмене одбране практичног  
рада, а предсједник и представник 
привреде у комисији из члана 26. 
овог Правилника оцјене овјеравају 
својим потписима. 

(5) Предметни наставник испитивач 
предлаже оцјену из писаног рада 
(есеја) из босанског/хрватског/срп-
ског језика и књижевности, а пре-
дсједник и стални члан комисије из 
члана 27. овог Правилника оцјену 
овјеравају својим потписима. 

(6) У случају да један од чланова испи-
тних комисија није сагласан са пре-
дложеном оцјеном, издваја своје 
мишљење, што се уноси у записн-
ик о завршном испиту. 

(7) Поступајући по издвојеном миш-
љењу, испитни одбор разматра спо-
рну оцјену и утврђује коначну оц-
јену у року од два дана по пријему 
списа предмета. 

 
Члан 45. 

(Општи успјех из завршног испита) 
 
(1) Оцјена општег успјеха из завршног 

испита изводи се на основу: 
 

a) оцјене из практичног рада (уз 
писани опис) – процентуално 
учешће у оцјени општег успјеха 
50% (педесет посто), 

б)   оцјене из усмене одбране прак- 
тичног рада – процентуално уч-
ешће у оцјени општег успјеха 
25% (двадесет пет посто), 

ц)   оцјене из писаног рада из боса- 
 нског/хрватског/српског језика 
и књижевности– процентуално 
учешће у оцјени општег успјеха 
25% (двадесет пет посто). 

 
(2) Уколико се практичан рад ради из- 
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води у форми пројекта код посло- 
вног субјекта, оцјена општег успје-
ха из завршног испита се састоји од: 

 
a) оцјене из практичног рада (уз 

писани опис) – процентуално 
учешће у оцјени општег успјеха 
35% (тридесет пет посто) 

б)   оцјене из усмене одбране прак- 
тичног рада – процентуално 
учешће у оцјени општег успјеха 
35% (тридесет пет посто) 

ц)   оцјене из писаног рада из боса- 
нског/хрватског/српског језика 
и књижевности – процентуално 
учешће у оцјени општег успјеха 
30% (тридесет посто). 

 
(3) Да би ученик могао добити прола-

зну оцјену општег успјеха из зав-
ршног испита, сви дијелови заврш-
ног испита морају бити оцијењени 
пролазном оцјеном, без обзира на 
процентуално учешће тих дијелова 
у оцјени општег успјеха. 

 
 
ДИО ОСМИ  
– ПРАВА И ОБАВЕЗЕ УЧЕНИКА 
 

Члан 46. 
(Поступање у случају кориштења 

недопуштених радњи) 
 
(1) Ако ученик у току полагања мату-

ре, односно завршног испита кори-
сти недопуштена средства, као што 
су преписивање или употреба ау-
дитивних средстава, и на тај начин 
омета ток матуре, односно заврш-
ног испита или обавља друге недо-
пуштене радње, предсједник испи-
тне комисије га може опоменути 
или удаљити са испита, што се еви- 
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дентира у записник. 

(2) У случају удаљења са матуре, одно-
сно завршног испита, предсједник 
испитне комисије након завршетка 
матуре, односно завршног испита 
о томе усмено обавјештава предсје-
дника испитног одбора и то биље-
жи у књигу записника. 

(3) Уколико се ради о писаном дијелу 
испита, ученику из става (1) овог 
члана одузима се рад на којем се 
евидентира да је одузет и исти се 
прилаже уз записник. 

(4) Ученик из става (1) овог члана, који 
је удаљен са матуре, односно завр-
шног испита, није положио мату-
ру, односно завршни испит, а мат-
уру, односно завршни испит може 
полагати у наредном испитном ро-
ку. 

 
Члан 47. 

(Приговор) 
 
(1) Ученик који сматра да су током ис-

пита значајно повријеђене одредбе 
овог Правилника, а посебно у по-
ступку оцјењивања, има право уло-
жити писани приговор испитном 
одбору у року 24 сата од завршетка 
испита или дијела испита који је 
елиминаторан. 

(2) О приговору из става (1) овог чла-
на, у року 24 сата од пријема при-
говора, одлучује испитни одбор до-
ношењем одлуке, који у наредна 24 
сата и путем огласне табле обавје-
штава ученика о одлуци. 

(3) Одлука испитног одбора је конач-
на. 

(4) Уколико испитни одбор усвоји 
приговор, о томе доноси одлуку у 
писаној форми и формира испит-
ну комисију, која ће провјерити зна- 

07. мај/свибањ 2021. 
 
 
ње ученика у року два дана од да-
на доношења одлуке из става (2) ов-
ог члана. 

(5) Приговором се може тражити изу-
зеће члана испитне комисије за по-
лагање матуре, односно завршног 
испита. 

(6) Оцјена комисије из става (4) овог 
члана је коначна. 

 
 
ДИО ДЕВЕТИ  
– ВОЂЕЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И 
   ЕВИДЕНЦИЈЕ О МАТУРИ И  
   ЗАВРШНОМ ИСПИТУ 
 

Члан 48. 
(Записник испитних комисија) 

 
(1) Испитне комисије за полагање ма-

туре, односно завршног испита во-
де записнике о полагању матуре, 
односно завршног испита. 

(2) Записник из става (1) овог члана се 
води на обрасцу прописаном пра-
вилником који уређује вођење пе-
дагошке документације и евиденц-
ије. 

 
Члан 49. 

(Записник испитног одбора) 
 
(1) Испитни одбор ради у сједницама 

и води записнике о току полагања 
матуре, односно завршног испита. 

(2) У записник прве сједнице испит-
ног одбора уноси се: 

 
a) поименични састав испитног 

одбора и испитних комисија, 
б)   списак ученика који су пријави- 

ли матуру односно завршни ис-
пит, 

ц)  теме матурских радова односно  
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       задаци практичних радова, 
д)   распоред полагања свих дијело- 

ва матуре, односно завршног 
испита. 

 
(3) У записник друге сједнице испит-

ног одбора уносе се: 
 

a) оцјене из дијелова матуре, од-
носно завршног испита који су 
елиминаторни, 

б)   издвојена мишљења чланова  
испитне комисије на предложе-
не оцјене и одлуке испитног од-
бора о томе, 

ц)   имена ученика који не могу на- 
ставити полагање матуре, одно-
сно завршног испита, 

д)   одабране теме за писани рад  
(есеј) из босанског/хрватског/ 
српског језика и књижевности. 

 
(4) У записник треће сједнице испит-

ног одбора уносе се: 
 

a) оцјене из писаног рада (есеја) из 
босанског/хрватског/српског 
језика и књижевности, 

б)  имена ученика који су положили  
матуру односно завршни испит 
и оцјена општег успјеха матуре, 
односно завршног испита, 

ц)  имена ученика који су упућени  
      на поправни испит, 
д)  имена ученика који нису поло- 

жили матуру односно завршни 
испит, него су упућени да га по-
нове. 

 
(5) Испитни одбор, по потреби, одр-

жава сједнице ради рјешавања по 
приговорима ученика на оцјену и 
друга битна питања за полагање 
матуре, односно завршног испита. 
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Члан 50. 
(Књига записника) 

 
(1) Књига записника је документ тра-

јне вриједности и води се у свесци 
А4 формата тврдог повеза нумери-
саних страница, које су овјерене пе-
чатом школе. 

(2) Записник испитног одбора потпи-
сују предсједник, секретар и сви 
чланови испитног одбора. 

(3) Сви подаци у књизи записника ће 
бити разврстани по сполу. 

 
Члан 51. 

(Евидентирање оцјена) 
 

Утврђене оцјене из дијелова ма-
туре, односно завршног испита и оц-
јена општег успјеха уписују се у мати-
чну књигу и јединствену базу подата-
ка у електронској форми. 
 

Члан 52. 
(Чување евиденције) 

 
Записник о матури, односно за-

вршном испиту, матурски рад, писани 
опис практичног рада и писани рад 
(есеј) из босанског/хрватског/српског 
језика и књижевности, чувају се у шко-
ли најмање пет година. 
 

Члан 53. 
(Диплома) 

 
(1) Ученику који положи матуру, од-

носно завршни испит, издаје се ди-
плома о завршеној средњој школи. 

(2) Диплома о завршеној средњој шко-
ли се издаје на прописаном обра-
сцу предвиђеном правилником 
који уређује вођење педагошке до-
кументације и евиденције. 
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Члан 54. 
(Ванредни ученици) 

 
Одредбе овог Правилника при-

мјењују се и на ванредне ученике, ос-
им одредаба из члана 8, члана 23. став 
(2), члана 25. став (4), члана 32.ставови 
(1) и (3), члана 33. став (1) те члана 40. 
ставови (1), (3) и (5). 
 

Члан 55. 
(Међународна матура) 

 
Овај Правилник се не односи 

на школе које су стекле право органи-
зовања и полагања међународне ма-
туре. 
 
 
ДИО ДЕСЕТИ – ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 56. 
(Доношења прописа) 

 
Министарство је дужно акт из 

члана 28. став (6) овог Правилника до-
нијети у року од пет мјесеци од дана 
ступања на снагу овог Правилника. 
 

Члан 57. 
(Престанак важења) 

 
Ступањем на снагу овог Прави-

лника престаје да важи Правилник о 
садржају и начину полагања матуре/ 
завршног испита (“Службене новине 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де”, број: 9/12). 
 

Члан 58. 
(Ступање на снагу) 

 
Овај Правилник ступа на снагу  

осмог дана од дана објављивања у „Слу- 
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жбеним новинама Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде“. 
 

Члан 59. 
(Почетак примјене) 

 
Овај Правилник се примјењује 

од школске 2021/2022.године 
 
Број:10-34-1283/21           М И Н И С Т А Р   
26.04.2021.године          Арман Бешлија,с.р. 
    Г о р а ж д е 
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На основу члана 24. Закона о 
шумама („Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде“, број: 
4/13, 5/13, 13/19, 14/19 и 15/19) Мини-
стар за привреду Босанско-подрињск-
ог кантона Горажде д о н о с и : 
 
 

П Р А В И Л Н И К  
О ОБИМУ МЈЕРА ЗА 

УСПОСТАВЉАЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ 
ШУМСКОГ РЕДА И НАЧИН 

ЊИХОВОГ ПРОВОЂЕЊА 
 

Члан 1. 
(Предмет) 

 
(1) Овим се Правилником прописује 

спровођење и трајно одржавање 
шумског реда у свим шумама на 
подручју Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде.   

(2) Под шумским редом се подразуми-
јева спровођење мјера у циљу спре-
чавања појава пожара, штетних ин-
секата и биљних болести, спречава-
ња штетног дејства вјетра, снијега и 
других елементарних непогода, ош-
тећивања стабала приликом сјече и 
извоза шумских дрвних сортимена-
та, као и мјере за заштиту подмла-
тка и земљишта.  

 
Члан 2. 

(Забрана одлагања) 
 

У шуми, на шумском земљишту 
и у непосредној близини до 100 м од 
руба шуме, забрањено је одлагање и 
паљење смећа, пиљевине и пиланских 
отпадака, као и других отпадака или 
загађујућих твари.  
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Члан 3. 
(Сјеча санитарних ужитака) 

 
(1) Сва жива, а заражена и инсектима 

нападнута, веома оштећена или из-
ваљена стабла (санитарни ужици), 
морају се посјећи и израдити.  

(2) Сјечу и израду санитарних ужита-
ка насталих у току зиме треба из-
вршити најкасније до 30. априла 
текуће године, а сјечу и израду са-
нитарних ужитака насталих посли-
је наведеног периода, извршити до 
краја текуће године.  

 
Члан 4. 

(Начин обарања стабала) 
 
(1) Приликом сјече, стабла се морају 

обарати у оном смјеру гдје ће при-
чинити најмање штете на подмла-
тку, сусједним стаблима и земљи-
шту.  

(2) На стрмим теренима стабла се мо-
рају обарати узбрдо, осим када то 
није могуће због положаја или рас-
пореда дубећих стабала.  

(3) Правац обарања стабала из става 
(2) овог члана, дозначар је дужан 
обиљежити стрелицом.  

(4) Прије сјече стабала која се налазе у 
младицима, обавезно је кресање гр-
ана са доњих дијелова крошње.  

 
Члан 5. 

(Корање обловине и слагање 
грањевине) 

 
(1) Корање обловине и пањева посје-

чених стабала четинара и бријеста 
обвезно је у времену од 1. априла 
до 1. новембра текуће године.  

(2) Грање и овршци (пречник дебљег 
краја испод 7 цм), као и кора чети- 
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нара, морају се сложити у гомиле-
громаде, тако да се дебљи крајеви 
грана окрећу унутар гомиле-громаде.  

(3) Забрањено је формирање гомила-
громада на мјестима гдје постоји 
подмладак, уз жива дубећа стабла, 
у водотоцима, изнад изворишта во-
де и на удаљености мањој од 10 м 
од саобраћајница.  

(4) Грање и овршци (пречник дебљег 
краја испод 7 цм) лишчара морају 
се скратити на дужине до једног 
метра и равномијерно разбацати 
по сјечини, водећи рачуна о под-
млатку, водотоцима и изворишти-
ма воде.  

 
Члан 6. 

(Забрана слагања просторног дрвета) 
 

Забрањено је слагање простор-
ног дрвета уз жива, дубећа стабла и на 
мјестима гдје постоји подмладак, у во-
дотоцима и изнад изворишта воде. 
 

Члан 7. 
(Висина пања) 

 
(1) Висина пања може износити најви-

ше једну трећину промјера пања. 
(2) Мјерење висине пања на стрмом те-

рену се врши са горње стране пања 
-терена.  

(3) Дијелови појединих стабала од кој-
их се не могу израдити шумски др-
вни сортименти, пререзују се на 
неколико дијелова и осигуравају од 
помјерања, а код четинара и брије-
ста обвезно се врши скидање коре.  

 
Члан 8. 

(Употреба горива и мазива) 
 

Приликом сјече и израде шум- 
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ских дрвних сортимената моторним 
пилама, дозвољена је упораба само ек-
олошки прихватљивих, биоразградљи-
вих уља и мазива.  
 

Члан 9. 
(Извоз шумских дрвних 

сортимената) 
 
(1) Извоз шумских дрвних сортимена-

та од пања до шумског стоваришта 
мора се вршити по претходно оби-
љеженим и изграђеним извозним 
влакама.  

(2) Забрањено је са средствима за изв-
оз шумских дрвних сортимената 
силазити са обиљежених извозних 
влака.  

(3) Извозне влаке морају бити пројект-
оване и изграђене тако да се ника-
ко или минимално оштећују дубе-
ћа стабла, подмладак или земљиште.  

(4) На стрмим и тешким теренима, гд-
је не постоји могућност другачијег 
кретања дрвета изузев тумбања и 
лифрања, морају се подузети одго-
варајуће мјере у циљу заштите ду-
бећих стабала и подмлатка.  

(5) Лагеровање обловине и цијепаних 
сортимената дозвољено је само на 
мјестима предвиђеним пројектима 
за извођење радова у експлоатаци-
ји шума.  

(6) Након завршетка радова на извозу 
шумских дрвних сортимената из 
одјела, извођач је дужан санирати 
извозне влаке.  

 
Члан 10. 

(Примање шумских дрвних 
сортимената) 

 
(1) Примање шумских дрвних сорти-

мената у сјечи може се вршити тек  



07. мај/свибањ 2021. 
 
 
након успостављања шумског реда 
у складу са члановима 3, 4, 5, 6. и 7. 
овог Правилника. 

(2) Евентуално поремећен шумски ред 
извозом шумских дрвних сортиме-
ната мора се поновно успоставити 
и трајно одржавати.  

 
Члан 11. 

(Примање и нумерисање пањева од 
бесправне сјече) 

 
Кантонална управа за шумарст-

во је дужна примити и нумерисати 
пањеве од бесправне сјече и завести их 
у одговарајуће књиге штета. 
 

Члан 12. 
(Ступање на снагу) 

 
Овај Правилник ступа на снагу 

даном доношења, а  накнадно ће да се 
објави у Службеним новинама Босан-
ско подрињског кантона Горажде“. 
 
Број:04-04-838/21              М И Н И С Т А Р 
06.05.2021.године Менсад Арнаут,с.р.  
     Г о р а ж д е  
 

409 
 

На основу члана 5. став 2. Пра-
вилника о утврђивању и начину вође-
ња регистра буџетских корисника у 
Федерацији БиХ („Службене новине Ф 
БиХ“ бр 30/14) и члана 2. Одлуке о ус-
постави регистра буџетских корисни-
ка Општине Фоча („Службене новине 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де“ број: 4/15), помоћник начелника у 
Служби за привреду, финансије, оп-
шту управу, друштвене дјелатности и 
БИЗ, д о н о с и: 
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Р Е Г И С Т А Р 

буџетских корисника  
Општине Фоча за 2022.годину 

 
Члан 1. 

 
Регистар буџетских корисника 

Општине Фоча за 2022. годину чине 
слиједећи буџетски корисници: 
 
РБК број 01 
Назив  Општина Фоча 
Адреса корисника Омладинска б.б. Фоча 
ИД број 4245026510004 
 

Члан 2. 
 

Подаци из Регистра који се не 
објављују јавни су и доступни у Служ-
би за привреду, финансије, општу уп-
раву, друштвене дјелатности и БИЗ. 
 

Члан 3. 
 

Статус буџетског корисника ко-
ји се утврди након објаве овог Регист-
ра објавиће се сљедеће године. 
 

Члан 4. 
 

Регистар буџтских корисника 
Општине Фоча за 2022. годину објави-
ти у „Службеним новинама Босанско-
подрињског кантона Горажде“. 
 
Број:04-10-11-599/21   П О М О Ћ Н И К 
04.05.2021.године          НАЧЕЛНИКА 
У с т и к о л и н      Нихад Хаџиахметовић,с.р 

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