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 Ustavni sud Federacije Bosne i 
Hercegovine odlučujući o predočenom 
ustavnom pitanju Kantonalnog suda u 
Goraždu za utvrđivanje ustavnosti čl. 1., 
2., 3. i 5. Zakona o izmjenama i dopuna-
ma Zakona o porezu na imovinu, nasli-
jeđe i poklon, na osnovu čl. IV.C.3.10.(4) i 
IV.C.3.11. Ustava Federacije Bosne i Herce-
govine, na sjednici bez javne rasprave od-
ržanoj dana 26.05.2021.godine, donio je  
 
 

P R E S U D U 
 

Utvrđuje se da čl. 1., 2., 3. i 5. Za-
kona o izmjenama i dopunama Zakona o 
porezu na imovinu, naslijeđe i poklon 
("Službene novine Bosansko-podrinjskog 
kantona Goražde", broj: 15/14), u dijelo-
vima koji se odnose na terminale za kla-
đenje na uplatnim mjestima, samoposlu-
žne terminale za klađenje instalirane na 
uplatnim mjestima i uređaje za priređi-
vanje klađenja prilikom kojih se koristi 
generator slučajnih brojeva, nisu u skla- 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
du sa Ustavom Federacije Bosne i Herce-
govine. 

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

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

Kantonalni sud u Goraždu je po-
dnescima br.: 005-0-Su-20-000164 od 07. 
12.2020. godine i 005-0-Su-20-000165 od 
07.12.2020.godine, koji su zaprimljeni da-
na 09.12.2020. godine, Ustavnom sudu 
Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem 
tekstu: Ustavni sud Federacije) predočio 
ustavno pitanje - ocjena ustavnosti čl. 1., 
2., 3. i 5. Zakona o izmjenama i dopuna-
ma Zakona o porezu na imovinu, nasli-
jeđe i poklon u dijelovima koji se odnose 
na terminale za klađenje na uplatnim mje-
stima, samoposlužne terminale za klađe-
nje instalirane na uplatnim mjestima i  
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uređaje za priređivanje klađenja prilikom 
kojih se koristi generator slučajnih broje-
va (u daljem tekstu: osporene odredbe 
Zakona, odnosno osporeni Zakon). Zaht-
jevi su zavedeni pod br.: U-27/20 i U-28/ 
20. Takođe, Kantonalni sud u Goraždu je 
podneskom broj: 005-0-Su-20-000171 od 
15.12.2020. godine, Ustavnom sudu Fede-
racije predočio identično ustavno pitanje 
u vezi sa ustavnošću osporenih odredbi 
Zakona. Ovaj zahtjev je zaveden pod bro-
jem: U-30/20. 

Ustavno pitanje se pojavilo kao 
prethodno pitanje u predmetu upravnog 
spora koji se vodi pred Kantonalnim su-
dom u Goraždu, u upravnoj stvari razre-
za poreza na imovinu za 2016. godinu, 
pod sljedećim br.: 
 

- 05 0 U 000922 20 U pokrenut  po 
tužbi tužioca "Petica plus" d.o.o 
Vitez, radi osporavanja rješenja 
tuženog Federalnog ministarstva 
finansija/Federalnog ministarstva 
financija broj: 03-15-876/16 I.S. od 
09.10.2020. godine, kojim je odbi-
jena žalba tužioca izjavljena prot-
iv prijave poreza na imovinu Ka-
ntonalnog poreznog ureda Goraž-
de, Porezne ispostave Goražde od 
30.05.2016. godine,   

- 05 0 U 000924 20 U pokrenut  po 
tužbi tužioca "Bet Live" d.o.o Vit-
ez, radi osporavanja rješenja tuže-
nog Federalnog ministarstva fina-
nsija/Federalnog ministarstva fi-
nancija broj: 03-15-877/16 I.S. od 
09.10.2020.godine, kojim je odbije-
na žalba tužioca izjavljena protiv 
prijave poreza na imovinu Kanto-
nalnog poreznog ureda Goražde, 
Porezne ispostave Goražde od 
30.05.2016. godine, i  

- 05 0 U 000930 20 U pokrenut  po 
tužbi tužioca "Sport plus" d.o.o  
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Novi Travnik, radi osporavanja 
rješenja tuženog Federalnog mini-
starstva finansija/Federalnog mi-
nistarstva financija broj: 03-15-188 
/16 A.Z.H. od 06.10.2020. godine, 
kojim je odbijena žalba tužioca 
izjavljena protiv prijave poreza na 
imovinu Kantonalnog poreznog 
ureda Goražde, Porezne ispostave 
Goražde od 11.01.2016. godine.  

 

U smislu člana IV.C.3.10.(4) Usta-
va Federacije Bosne i Hercegovine, Kan-
tonalni sud u Goraždu je ovlašten za po-
stavljanje ustavnog pitanja Ustavnom su-
du Federacije. 
 
2. Spajanje postupaka 
 

Kako se u navedenim predmeti-
ma radi o predočenom ustavnom pitanju 
u vezi sa ustavnošću istih odredaba istog 
zakona, Ustavni sud Federacije je na sje-
dnici održanoj dana 03.02.2021. godine, 
primjenom člana 38. stav 1. Zakona o po-
stupku pred Ustavnim sudom Federacije 
Bosne i Hercegovine ("Službene novine 
Federacije BiH", br.: 6/95 i 37/03) riješio 
da će se o predočenim ustavnim pitanji-
ma odlučivati u istom postupku, te donio 
Rješenje o spajanju postupaka broj: U-27 
/20 od 03.02.2021. godine. Shodno nave-
denom, Ustavni sud Federacije će u ovim 
ustavno-sudskim predmetima voditi jed-
instven postupak i donijeti jednu odluku 
pod brojem: U-27/20.    
       
3. Stranke u postupku  
 
 U skladu sa članom 39. stav 2. Za-
kona o postupku pred Ustavnim sudom 
Federacije Bosne i Hercegovine, stranke u 
postupku u ovom ustavno-sudskom pre-
dmetu su: Kantonalni sud u Goraždu, 
kao podnosilac zahtjeva, "Petica plus"  
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d.o.o. Vitez, "Bet Live" d.o.o. Vitez, "Sport 
plus" d.o.o. Novi Travnik i Federalno mi-
nistarstvo finansija/Federalno ministar-
stvo financija kao stranke u postupku pr-
ed Kantonalnim sudom u Goraždu i 
Skupština Bosansko-podrinjskog kantona 
Goražde, kao donosilac osporenog Zako-
na.   
 
4. Bitni navodi zahtjevа  
 

Kantonalni sud u Goraždu u zah-
tjevima navodi da se prilikom odlučiva-
nja u ovoj upravnoj stvari pojavilo pita-
nje ustavnosti osporenih odredbi Zakona, 
zbog čega je Kantonalni sud u Goraždu 
morao zastati sa postupkom, obzirom da 
je osporenim odredbama Zakona ustano-
vljena obaveza plaćanja poreza na imovi-
nu za lica koja su vlasnici ili korisnici te-
rminala za klađenje na uplatnim mjesti-
ma, samoposlužnih terminala za klađenje 
instaliranih na uplatnim mjestima i ure-
đaja za priređivanje klađenja prilikom 
kojih se koristi generator slučajnih broje-
va, ukoliko se isti nalaze na teritoriji op-
ština u sastavu Bosansko-podrinjskog ka-
ntona Goražde. U zahtjevu se dalje citi-
raju osporene odredbe Zakona i ističe da 
je obaveza plaćanja poreza ustanovljena 
isključivo po kriteriju djelatnosti. Smatra 
da je na osnovu osporenih odredbi Zako-
na oporezovana imovina tužioca kao vla-
snika, koja mu služi za obavljanje osno-
vne djelatnosti, te da je na taj način uve-
dena nova vrsta poreza, a donosilac Zak-
ona je sredstva kojima tužioci obavljaju 
osnovnu djelatnost svrstao u imovinu na 
koju se plaća porez.    

Navodi da su tužioci primjenom 
osporenih odredbi Zakona dovedeni u 
neravnopravan položaj u odnosu na dru-
ge vlasnike imovine i na taj način im je 
povrijeđeno ustavno pravo na jednakost  
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pred zakonom iz člana II.A.2.(1) c) Usta-
va Federacije Bosne i Hercegovine, usta-
vno pravo na imovinu koje je zaštićeno 
odredbama člana II.3. k) Ustava Bosne i 
Hercegovine i člana 14. (zabrana diskri-
minacije) Evropske konvencije za zaštitu 
ljudskih prava i osnovnih sloboda (u da-
ljem tekstu: Evropska konvencija) te član-
a 1. Prvog protokola uz Evropsku konve-
nciju (zaštita imovine).  

Zbog svega naprijed navedenog, 
Kantonalni sud u Goraždu je predočio 
ustavno pitanje, radi ocjene ustavnosti 
osporenih odredbi Zakona i predložio da 
Ustavni sud Federacije, donese presudu 
kojom će utvrditi da osporene odredbe 
Zakona u dijelovima koji se odnose na te-
rminale za klađenje na uplatnim mjesti-
ma, samoposlužne terminale za klađenje 
instalirane na uplatnim mjestima i uređa-
je za priređivanje klađenja prilikom ko-
jih se koristi generator slučajnih brojeva, 
nisu u skladu sa Ustavom Federacije Bos-
ne i Hercegovine. 
  
5. Bitni navodi odgovora na zahtjev 
 
 U skladu sa članom 16. Zakona o 
postupku pred Ustavnim sudom Federa-
cije Bosne i Hercegovine, Ustavni sud Fe-
deracije je aktima br.: U-27/20 i U-28/20 
od 21.12.2020.godine, i U-30/20 od 28.12. 
2020. godine zatražio od: "Petica plus" 
d.o.o. Vitez, "Bet Live" d.o.o. Vitez, "Sport 
plus" d.o.o. Novi Travnik, Federalnog 
ministarstva finansija/Federalnog mini-
starstva financija i Skupštine Bosansko-
podrinjskog kantona, da kao stranke u 
postupku dostave odgovore na zahtjeve.   

"Petica plus" d.o.o. Vitez i "Bet 
Live" d.o.o. Vitez, zastupani po punomo-
ćniku Mirzeti Duljković, i "Sport plus" 
d.o.o. Novi Travnik, zastupan po puno-
mo-ćniku Samiru Čengiću, advokatima iz  
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Sarajeva, su dana 15. i 27.01.2021. godine 
Ustavnom sudu Federacije dostavili go-
tovo identične odgovore na zahtjev. 

U odgovorima na zahtjeve se na-
vodi da su ova privredna društva regis-
trovana za obavljanje djelatnosti priređi-
vanja igara na sreću klađenja na sportske 
rezultate i druge neizvjesne događaje u 
skladu sa Zakonom o igrama na sreću 
("Službene novine Federacije BiH", br.: 
48/15 i 60/15, u daljem tekstu: Zakon o 
igrama na sreću) kao sistemskim propi-
som, kojim se u potpunosti reguliše obla-
st priređivanja igara na sreću, uključujući 
i sva fiskalna davanja koje plaćaju prire-
đivači igara na sreću i koja su utvrđena 
kao isključivi prihod Federacije Bosne i 
Hercegovine. Članom 7. stav 1. Zakona o 
igrama na sreću je propisano da su priho-
di ostvareni po osnovu naknada za prire-
đivanje igara na sreću prihod Federacije 
Bosne i Hercegovine, dok se odredbama 
čl. 91. i 92. propisuju naknade i visina na-
knade koju plaćaju priređivači kladioni-
čkih igara na sreću, i to: za izdavanje od-
obrenja za rad, za produženje važenja 
odobrenja za rad, za otvaranje svakog 
novog uplatnog mjesta, za postavljanje 
uređaja za priređivane klađenja koji kori-
ste sistem RNG (generator slučajnih bro-
jeva) iz člana 78. stav 1. Zakona u iznosu 
od 300,00 KM mjesečno po svakom upla-
tnom mjestu.  

Ističu da je osporenim Zakonom 
propisana dodatna obaveza priređivači-
ma klađenja, i to u vidu poreza na imovi-
nu, pri čemu se kao "imovina" označava 
"terminal za klađenje" i "generator slučaj-
nih brojeva", koji su evidentirani kao ma-
terijalna sredstva – oprema, odnosno os-
novna sredstva za rad (obavljanje djelat-
nosti), putem kojih pravno lice ostvaruje 
prihod, odnosno dobit, na koju privredna 
društva plaćaju porez. Navode da "termi- 
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nali za klađenje" nisu  imovina, već raču-
nari putem kojih se priređuju igre na sre-
ću na uplatnim mjestima. Također, ni ge-
nerator slučajnih brojeva nije imovina, 
nego softverski program, tj. unajmljeno 
autorsko pravo. Naglašavaju da su pre-
dmetni računari označeni kao "terminali 
za klađenje i generatori slučajnih broje-
va", ustvari oprema privrednog društva i 
da po svojim obilježjima, načinu nabav-
ke, evidentiranju u poslovnim knjigama 
društva, iskazivanju kroz završni račun i 
primjeni važećih propisa predstavljaju 
stalna (osnovna) sredstva za obavljanje 
registrovane djelatnosti.   

U odgovoru se dalje postavlja pi-
tanje da li kantonalne vlasti imaju pravo 
oporezivanja igara na sreću, obzirom na 
odredbe Zakona o igrama na sreću, kojim 
se propisuje isključiva nadležnost Fede-
racije Bosne i Hercegovine u pogledu re-
gulisanja prava na vršenje ove djelatno-
sti, uslova pod kojima se djelatnost može 
obavljati, izdavanja dozvola, prava nad-
zora, te propisanih fiskalnih tereta (nak-
nada) kako to definiše taj zakon.  

Pitanje nadležnosti kantona za 
donošenje propisa iz oblasti oporezivanja 
igara na sreću, treba posmatrati i sa aspe-
kta Zakona o pripadnosti javnih prihoda 
u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Služ-
bene novine Federacije BiH", br.: 22/06, 
43/08, 22/09, 35/14 i 94/15). Odredbom 
člana 4. Zakona o pripadnosti javnih pri-
hoda u Federaciji BiH propisano je: "Fe-
deraciji pripadaju prihodi, kako slijedi: ... 
b) 100% od poreza na dobit preduzeća, 
banaka, i drugih finansijskih organizaci-
ja, društava za osiguranje i reosiguranje 
imovine i lica, pravnih lica iz oblasti ele-
ktroprivrede, pošte i telekomunikacija i 
pravnih lica iz oblasti igara na sreću i za-
bavnih igara kojima je to jedina djelatno-
st;". Nametnuta obaveza plaćanja poreza  
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na opremu pravnog lica ("teminal za kla-
đenje" tj. računare i "generator slučajnih 
brojeva" tj. software"), kao poreza na im-
ovinu, osporenim odredbama Zakona di-
skriminira pravna lica koja obavljaju dje-
latnost priređivanja igara na sreću i to iz 
osnova djelatnosti koju obavljaju, na koji 
način se grubo povrjeđuje ustavna odre-
dba o jednakosti pred zakonom. Pitanje 
diskriminacije privrednih subjekata koja 
obavljaju djelatnost priređivanja igara na 
sreću (diskriminacija iz osnova djelaltno-
sti), pitanje statusa (ne)mogućnosti opo-
rezivanja stalnih sredstava privrednih 
društava, pitanje zabrane dvostrukog 
oporezivanja i pitanje (ne)nadležnosti ka-
ntona za donošenje propisa iz oblasti op-
orezivanja i fiskalne politike, su krucijal-
na pitanja koja se tiču primjene osporenih 
odredaba Zakona. Posebno ističu da se o 
istim pitanjima Ustavni sud Federacije 
jasno odredio i zauzeo rezolutna pravna 
stanovišta u svojoj presudi broj: 47/19 od 
24.09.2020. godine ("Službene novine Fe-
deracije BiH", broj: 78/20), kojom je ut-
vrdio nesaglasnost sa Ustavom Federa-
cije Bosne i Hercegovine relevantnih od-
redaba Zakon o porezu na imovinu i po-
rezu na naslijeđe i poklon Unsko-sanskog 
kantona. Na kraju navode da je Ustavni 
sud Federacije je već cjenio  ustavnost 
Zakona o porezu na imovinu, naslijeđe i 
poklon  u presudi broj: U-51/17 od 15.10. 
2019. godine ("Službene novine Federaci-
je BiH", broj: 92/19) u kojoj je problemati-
zirao pitanje unilateralnog uvođenja po-
reza na imovinu u oblast telekomunika-
cija. 

Predlažu da Ustavni sud Federa-
cije donese presudu kojom će utvrditi da 
osporene odredbe Zakona u dijelovima 
koje se odnose na terminale za klađenje 
na uplatnim mjestima, samoposlužne te-
rminale za klađenje instalirane na uplat- 
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nim mjestima i uređaje za priređivanje 
klađenja prilikom kojih se koristi genera-
tor slučajnih brojeva nisu u saglasnosti sa 
Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine. 
 

Ustavna i zakonodavno-pravna 
komisija Skupštine Bosansko-podrinjsk-
og kantona Goražde je dana 28. i 29.01. 
2021. godine, Ustavnom sudu Federacije 
dostavila identične odgovore. Smatra da 
je Ustavni sud Federacije dužan odbaciti 
zahtjev Kantonalnog suda u Goraždu jer 
je neosnovan i da je predmetne odredbe 
već razmatrao u presudi broj: U-51/17 od 
15.10.2019. godine. Napominje da se os-
porene odredbe Zakona ne odnose samo 
na pravna i fizička lica koja se bave pri-
ređivanjem igara na sreću, već i na vlas-
nike motronih vozila, vlasnike benziskih 
pumpi, itd. Obzirom da predmet opore-
zivanja u Zakonu o porezu na imovinu 
nije niti može biti djelatnost određenih 
pravnih i fizičkih lica, već isključivo od-
ređena imovina pravnih i fizičkih lica, os-
lobađanje za slučajeve kada se imovina 
koristi za obavljanje osnovne djelatnosti, 
prema njihovom mišljenju u stvari pred-
stavlja povredu jednakosti pred zakon-
om. Ističe da se na taj način pravna i fizič-
ka lica koja koriste imovinu za obavljanje 
osnovne djelatnosti stavljaju u povoljniji 
položaj u odnosu na ostala pravna i fizič-
ka lica koja su vlasnici i korisnici takve 
imovine. Sve navedeno ukazuje da pod-
nosilac zahtjeva pozivajući se na povredu 
jednakosti pred zakonom sugeriše da se 
odredbe izmijene na način, da se upravo 
desi povreda jednakosti pred zakonom, 
odnosno da se određena pravna i fizička 
lica stave u privilegovan položaj. Vezano 
za ustavom zagarantovano pravo na 
imovinu, napominje da se oporezivaje 
imovine može opravdati samo potrebom 
za uvođenjem veće pravičnosti u sistem  
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oporezivanja vodeći računa o kriterijima 
koristi i mogućnosti plaćanja. Vlasnici 
imovine imaju koristi od države jer im is-
ta pruža zaštitu imovine putem admini-
stracije, policije i sudstva i koja gradeći 
puteve pored njihovih objekata omogu-
ćava vlasnicima lakši pristup njihovoj 
imovini i tako istovremeno i povećava 
vrijednost njihove imovine, a za sve te 
koristi vlasnici moraju platiti porez na 
posjedovanje imovine. Kako se sve nave-
dene usluge vlasnicima imovine pružaju  
na nivou kantona i opština gdje se ta im-
ovina nalazi, porezi se plaćaju tim kanto-
nima i opštinama kako bi imale prihode 
neophodne za finansiranje pomenutih 
usluga od kojih vlasnici imovine imaju 
navedene koristi. Vrijednija imovina uka-
zuje i na veću platežnu sposobnost koris-
nika imovine i shodno tome daje veću 
mogućnost plaćanja poreza, zbog čega 
smatra opravdanim osim dohotka i dobi-
ti oporezovati i imovinu. Obzirom da se 
izuzev poreza na imovinu gotovo sve 
obaveze pravnim licima koja se bave pri-
ređivanjem igara na sreću nameću zako-
nima na nivou Federacije Bosne i Herce-
govine apsurdno je da podnosilac zahtje-
va za ocjenu ustavnosti po tom osnovu 
ne osporava jedan od zakona donesenih 
na nivou Federacije Bosne i Hercegovine 
već jedini kantonalni zakon kojim se za ta 
pravna lica nameće bilo kakva obaveza. 
Poziva se na član III.3. Ustava Federacije 
Bosne i Hercegovine i zaključuje da je 
nesporno da federalna vlast prilikom iz-
rade zakona mora uzeti u obzir da je op-
orezivanje u isključivoj nadležnosti kan-
tona kada su u pitanju finansiranja djelat-
nosti kantonalnih vlasti zbog čega, navo-
dno, Parlament Federacije Bosne i Herce-
govine nijednim zakonom nije regulisao 
oporezivanje imovine. 

Smatra se da je zahtjev neosnov- 
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an, jer su osporeni članovi Zakona, po 
njihovom mišljenju, u saglasnosti sa Us-
tavom Federacije Bosne i Hercegovine i 
Ustavom Bosansko-podrinjskog kantona 
Goražde, te isti samo predstavlja pokušaj 
podnosioca zahtjeva da se od Ustavnog 
suda Federacije izdejstvuje odluka koja bi 
imala za posljedicu umanjenje ustavom 
zagarantovanih nadležnosti kantona i 
stavljanje određenih lica u privilegovan 
položaj. 

Federalno ministarstvo finansija/ 
Federalno ministarstvo financija nije do-
stavilo odgovor.  
 
6. Relevantno pravo   
 
A. Ustav Federacije Bosne i Hercegovine 
 

Član II.A.2 (1) c) 
(1) Sva lica na teritoriji Federacije uživaju 

prava na: 
c) jednakost pred zakonom; 
 

Član IV.C.3.10.(4) 
 

          Ustavni sud također odlučuje o us-
tavnim pitanjima koja mu predoči Vrho-
vni sud ili pak neki kantonalni sud a koja 
se pojave u toku postupka pred tim sud-
om. 
 

Član IV.C.3.11. 
 

          Kad Vrhovni sud ili neki kantonal-
ni sud, u toku postupka koji se vodi pred 
sudom, smatraju da odgovarajući zakon 
nije u skladu sa ovim ustavom, obustavit 
će postupak i predočiti predmet Ustavn-
om sudu u skladu sa članom IV.C.10.(3). 
 
B. Zakon o igrama na sreću  
    ("Službene novine Federacije BiH",  
       br.:48/15 i 60/15)  
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Član 1. 
Predmet zakona 

 

Ovim zakonom uređuju se: uslo-
vi, način i subjekti priređivanja igara na 
sreću, vrste igara na sreću, osnovni prin-
cipi, postupak za izdavanje i oduzimanje 
odobrenja za priređivanje posebnih igara 
na sreću, pravila i raspoređivanja priho-
da od igara na sreću, osnivanje, oblik or-
ganizovanja, organi upravljanja i rukovo-
đenje Lutrijom Bosne i Hercegovine (u 
daljem tekstu: Lutrija BiH), naknada za 
priređivanje igara na sreću i naknade od 
uplata za učestvovanje u igrama na sre-
ću, priređivanje igara na sreću putem in-
terneta, nadzor, kazne za prekršaje i dru-
ga pitanja od značaja za igre na sreću u 
Federaciji Bosne i Hercegovine (u daljem 
tekstu: Federacija).  

Priređivanje igara na sreću na te-
ritoriji Federacije realizuje se putem Lu-
trije BiH i pravnih lica registrovanih za 
priređivanje igara na sreću. 
 

Član 4. st. 1. i 3. 
Vrste igara na sreću 

 

Igre na sreću dijele se na: klasične 
(lutrijske) i posebne igre na sreću. 
Posebne igre na sreću su igre u kojima se 
unaprijed ne utvrđuje fond dobitka i to:  
 

1) Igre u kasinu,  
2) Igre na automatima u posebnim 

klubovima,  
3) Igre klađenja na sportske rezulta-

te i druge neizvjesne događaje.  
 

Član 7. stav 1. 
 

Raspodjela dijela prihoda po os-
novu naknada od igara na sreću 
 

Prihodi ostvareni po osnovu nak-
nada za priređivanje igara na sreću prih-
od su Federacije. 
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Član 8. 

Priređivanje igara 
 

Priređivanje igara na sreću je is-
ključivo pravo Federacije, ako ovim zak-
onom nije drugačije određeno.  

Pravo priređivanja igara na sreću 
iz člana 4. ovog zakona Federacija preno-
si na Lutriju BiH, kojoj za priređivanje ni-
je potrebno posebno odobrenje Ministar-
stva. 

Druga pravna lica, registrovana 
za priređivanje igara na sreću na teritoriji 
Federacije, mogu pod uslovima predvi-
đenim ovim zakonom, na osnovu odo-
brenja Ministarstva, priređivati igre iz čl-
ana 4. stav 3. ovog zakona. 
 
IV. POSEBNE IGRE NA SREĆU 

1. Igre u kasinima 
 

Član 54. 
Pravo priređivanja 

 

Posebne igre na sreću u kasinima 
može priređivati: 
 

G. Lutrija BiH pod uslovima predvi-
đenim ovim zakonom, 

H. Privredna društva registrovana 
za posebne i gre na sreću sa sjedi-
štem na teritoriji Federacije, koja 
se upisuju u sudski registar za ob-
avljanje djelatnosti posebnih igara 
na sreću u kasinima, na osnovu 
ovog zakona i odobrenja Minista-
rstva.  
 

Na privredna društva iz stava 1. 
ovog člana primjenjuju se odredbe Zako-
na o privrednim društvima ako ovim za-
konom nije drugačije uređeno. 
 

Član 75. 
Vrsta i obim kladioničkih igara 

 

Kladioničke igre su posebne igre 
na sreću u kojima učesnici (igrači) u skla- 
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du sa pravilima igre pogađaju ishode ra-
zličitih sportskih i drugih događaja sa ne-
izvjesnim rezultatom kao što su:  
 

1) klađenje na rezultate pojedinačnih  
ili grupnih sportskih takmičenja, 

2) klađenje na uspjeh plesnih, pjeva-
čkih, muzičkih i sličnih takmiče-
nja,  

3) ostale neizvjesne događaje prema  
ponudi  priređivača uz odobrenje 
Ministarstva.  

 

Vrste i obim posebnih igara na sr-
eću klađenja, kao i promjenu istih, odob-
rava Ministarstvo.  
 

Član 76. 
Pravo priređivanja 

 

Kladioničke igre mogu priređiva-
ti: 
 

1) Lutrija BiH pod uslovima utvrđe-
nim ovim zakonom,  

2) Privredna društva sa sjedištem na 
teritoriji Federacije, koja se upisu-
ju u sudski   registar za obavljanje 
djelatnosti kladioničkih igara, na 
osnovu ovog zakona i odobrenja 
Ministarstva. 

 
Član 78. st. 1., 2. i 3. 

 

Priređivači iz člana 76. stav 1. ta-
čka 2. ovog zakona na uplatnom mjestu 
na osnovu odobrenja Ministarstva mogu 
priređivati klađenja zasnovana na sni-
mljenim događajima (snimci utrka konja, 
utrka pasa i sličnih utrka) i kompjuterski 
generisanih događaja sa dodatkom TV 
monitora u kojima se za izbor događaja 
koristi generator slučajnih brojeva (RNG 
Random Number Generator).  

U  svrhu  izdavanja  odobrenja  za  
priređivanje  igara  na  sreću iz  stava  1. 
ovog člana,  priređivač  iz  člana  76.  stav  
1. tačka 2. ovog zakona je dužan Minista- 
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rstvu podnijeti zahtjev za odobrenje pra-
vila igara, te dostaviti certifikat o uskla-
đenosti generatora iz stava 1. ovog člana 
izdat od strane ovlaštenog  pravnog lica  
koje je u skladu sa ovim zakonom ovla-
šteno za certificiranje automata i  sistema 
za igre na sreću. Certifikat, između osta-
log, mora sadržavati ispitivanje slučajno-
sti (random). 

Priređivači iz člana 76. stav 1. tač-
ka 2. ovog zakona moraju za svako upla-
tno mjesto i svaku vrstu klađenja imati 
odobrenje za priređivanje igara iz stava 
1. ovog člana. 
 

Član 91. 
Naknade 

 

Za izdavanje odobrenja za prire-
đivanje kladioničkih igara na sreću pri-
ređivač iz člana 76. stav 1. tačka 2. ovog 
zakona plaća sljedeće naknade:  
 

1) za izdavanje odobrenja za rad - 
150.000,00 KM; 

2) za produženje važenja odobrenja 
iznosi - 50.000,00 KM;  

3) za otvaranje svakog novog uplat-
nog mjesta - 10.000,00 KM;  

4) za preseljenje uplatnog mjesta na 
novu lokaciju na teritoriji druge 
opštine,. - 5.000,00 KM.  

 

Dokaz o uplati naknade iz stava 
1. tač. 1. do 4. ovog člana, dostavlja se 
prilikom podnošenja zahtjeva za izdava-
nje odnosno produženje odobrenja.  
 

Član 92. stav 1. 
 

Osim naknada iz člana 92. ovog 
zakona, priređivač iz člana 76. stav 1. ta-
čka 2. ovog zakona ima obavezu plaćanja 
naknade za postavljanje uređaja za prire-
đivanje klađenja koji koristi sistem RNG 
iz člana 78. stav 1. ovog zakona, u iznosu 
od 300,00 KM mjesečno po svakom upla- 
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tnom mjestu.  

  
C. Ispravka Zakona o igrama na sreću  
       ("Službene novine Federacije BiH",  
         broj: 60/15) 
 

U članu 92. riječi: "iz člana 92. ov-
og zakona" zamijeniti riječima: "iz člana 
91. ovog zakona".  
 
D. Zakon o pripadnosti javnih prihoda 

u Federaciji Bosne i Hercegovine 
       ("Službene novine Federacije BiH",  
        br.:22/06, 43/08, 22/09, 35/14 i 94/15) 
 

Član 1. 
 

 Ovim Zakonom uređuje se pripa-
dnost javnih prihoda koji su ustanovljeni 
zakonima na teritoriji Federacije Bosne i 
Hercegovine (u daljem tekstu: Federaci-
ja). 
 

Član 2. 
Definicija javnih prihoda 

 

 Javnim prihodima, u smislu ovog 
zakona, smatraju se indirektni porezi, di-
rektni porezi, naknade, takse, doprinosi, 
donacije i drugi prihodi, utvrđeni zakoni-
ma i drugim propisima Bosne i Hercego-
vine, Federacije, kantona i jedinica lokal-
ne samouprave. 
 

Član 3. 
Raspodjela javnih prihoda 

 

Javni prihodi, u smislu ovog Zak-
ona, raspodjeljuju se između Federacije, 
kantona i jedinica lokalne samouprave, a 
služe za finansiranje funkcija Federacije, 
Direkcije za ceste Federacije Bosne i Her-
cegovine (u daljem tekstu: Direkcija za 
ceste), kantona i jedinica lokalne samou-
prave.  
 Raspodjela ovih sredstava utvrđ- 
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uje se i iskazuje u budžetu: Federacije Bo-
sne i Hercegovine (u daljem tekstu: Bu-
džet Federacije), Direkcije za ceste, kan-
tona i jedinica lokalne samouprave. 
 
E. Zakon o porezu na imovinu, naslije-

đe i poklon 
       ("Službene novine Bosansko-podrinj- 
        skog kantona Goražde", broj: 7/09) 
 

Član 1. 
 

           Ovim Zakonom utvrđuje se porez 
na imovinu, naslijeđe i poklon (u dalj-
em tekstu: porezi), koje plaćaju pravna i  
fizička lica na području Bosansko–podri-
njskog kantona Goražde (u daljem tek-
stu: Kanton). 
 

Član 2. 
 

          Utvrđuju se sljedeće vrste poreza:  
 

            1.  porez na imovinu,   
            2.  porez na naslijeđe i poklon.  
 

Član 3. 
 

            Svaka vrsta poreza posebno se ob-
računava i uplaćuje.  
 

Član 4. 
 

      Prihode od poreza na imovinu i 
prihode od poreza na naslijeđe i poklon 
Kantonalni trezor raspoređuje Kantonal-
nom i Opštinskim  budžetima  u  omjeru  
i na način utvrđen Kantonalnim propisi-
ma. 
 

Član 5. 
 

 Pravna i fizička lica (porezni oba-
veznici na području Kantona imaju pod 
jednakim uslovima koji su određeni Za-
konom jednaka prava i obaveze u pogle-
du poreznih obaveza. 
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Član 9. 
 

            Obaveznik poreza na imovinu je 
pravno i fizičko lice koje je vlasnik i kori-
snik sljedeće imovine: 
 

1) zgrade ili stana za odmor i rek-
reaciju 

2) poslovnih prostorija koje se ne ko-
riste 

3) poslovne prostorije, stambene zg-
rade ili stana koji se izdaju pod 
zakup 

4) garaže koja se izdaje pod zakup. 
5) putničkog motornog vozila preko 

2000 cm3 radne zapremine moto-
ra.  

6) motocikla preko 50 cm3 radne 
zapremine motora  

7) plovnog objekta preko 5m dužine 
 

Obaveznik poreza na imovinu je 
pravno i fizičko lice koje je vlasnik ili ko-
risnik automata za igre na sreću i stolova 
u kasinu ukoliko se isti nalaze na terito-
riji opštine u sastavu Bosansko-podrinj-
skog kantona Goražde. 
  Obaveznik poreza na imovinu je 
pravno i fizičko lice koje je vlasnik ili ko-
risnik automata, kompjutera ili drugih 
uređaja koji nisu isključivo predviđeni za 
igre na sreću ukoliko se isti nalaze na na 
teritoriji opštine u sastavu Bosansko-pod-
rinjskog kantona Goražde. 
             Ako je imovina u vlasništvu više 
lica svako od njih je obaveznik poreza 
srazmjerno dijelu vlasništva odnosno ko-
risništva. 
 

Član 10. 
 

Porez na imovinu plaća se u godi-
šnjem paušalnom iznosu koji ne može bi-
ti manji od: 
 

1. za zgradu ili stan za odmor ili rekre- 
    aciju 2,00 KM po 1 m2 
2. za poslovnu prostoriju koja se ne ko- 
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  risti 3,00 po 1 m2 
3. za poslovnu prostoriju, stambenu zgra- 
    du ili stan koji se izdaje pod zakup     
     3,00 KM po 1 m2. 
4. za garažu koja se izdaje pod zakup  
    2,00 KM po 1 m2. 
5. za putničko motorno vozilo preko 2000  

cm3 radne zapremine motora i starosti 
do 5 godine 150,00 KM, od 5 do 10 go-
dina 100,00 KM  i od 10 do 15 godina 
50,00 KM 

6. za motociklo preko 50 cm3 radne za- 
    premine u iznosu od 50,00 KM 
7. za plovne objekte dužine preko 5m u  
    iznosu od 150,00 KM 
8. za automate za igre na sreću odnosno  

automate, kompjutere i druge uređaje 
koji se koriste za igre na sreću po jed-
nom uređaju u iznosu od 1.200.00 KM 

9. za jedan sto u kasinu u iznosu od  
     7.000,00 KM 
 

Ako u toku kalendarske godine 
dođe do promjene vlasništva nad imovi-
nom iz tački 1., 2. i 3. predhodnog stava, 
ili se ista izda pod zakup odnosno otpo-
čne sa korištenjem iste novi vlasnik, za-
dužiće se odgovarajućom visinom pauša-
la koja je srazmjerna odnosno odgovara 
vremenu od sticanja vlasništva nad tom 
imovinom. 

Visina poreza utvrđuje se opštin-
skim propisom koje će opštine donijeti u 
roku od 30 dana od dana stupanja na 
snagu ovog Zakona. 

Opštinskim propisom iz prethod-
nog stava se može utvrditi visina poreza 
u godišnjem paušalnom iznosu najviše 
dva puta većem od najmanjeg iznosa ut-
vrđenog u ovom članu. 

Obaveznici poreza na imovinu 
koja podliježe obavezi registracije dužni 
su prilikom registracije priložiti dokaz o 
uplati poreza. 
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F. Zakon o izmjenama i dopunama Za-

kona o porezu na imovinu, naslijeđe 
i poklon 

      ("Službene novine Bosansko-podrinj- 
        skog kantona Goražde", broj: 4/13) 
 

Član 1. 
 

U Zakonu o porezu na imovinu, 
naslijeđe i poklon ("Službene novine Bo-
sansko-podrinjskog kantona Goražde", 
broj: 7/09), u poglavlju II - Porez na imo-
vinu, u članu 9. stav 1. tačka 4. se mjenja 
na način da se iza riječi "pravno ili fizičko 
lice koje je vlasnik" umjesto riječi "i ko-
risnik" dodaju riječi "a ukoliko se ne mo-
že utvrditi vlasnik pravno ili fizičko lice 
koje je korisnik imovine", te se  mijenja i 
tačka 4. tako da ista sada glasi: 
 

             "4. garaže i parking prostora koji 
se izdaje pod zakup" dok se iza tačke 7. 
dodaju tačke 8. i 9. koje glase: 
 

           "8. benzinska pumpa kao jedno 
prodajno mjesto 
             9. zemljište upotrebljeno za benzi-
nsku pumpu". 

U poglavlju II - Porez na imovinu, 
u članu 9. stav 4. se mijenja tako da sada 
glasi: 
 

"Obaveznik poreza na imovinu je 
pravno ili fizičko lice koje je vlasnik ili 
korisnik automata za igre za zabavu uko-
liko se isti nalaze na teritoriji opštine u 
sastavu Bosansko-podrinjskog kantona 
Goražde". 
            U poglavlju II - Porez na imovinu, 
u članu 9. iza stava 4. dodaju se novi sta-
vovi 5., 6. i 7. koji glase: 
 

           "Zgradom ili stanom za odmor i re-
kreaciju se u smislu odredbi ovog Zako-
na smatraju sve zgrade, kuće, stanovi i 
druge nekretnine namijenjene za stano-
vanje, a koje se ne koriste za stanovanje 
obzirom da vlasnik ili drugo lice ne sta- 
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nuju u toj nekretnini i nemaju prebiva-
lište na toj adresi. 
            Poslovnim prostorijama koje se ne 
koriste u smislu odredbi ovog Zakona 
smatraju sve kancelarijske, ugostiteljske, 
trgovinske, proizvodne i druge privredne 
poslovne prostorije i objekti koje se ne 
koriste na način da se u njima obavlja re-
gistrovana privredna djelatnost bez obzi-
ra da li su iste u stanju koje omogućava 
upotrebu istih. 
            Ako je imovina u vlasništvu ili je 
koristi više lica, svako od njih je obavez-
nik poreza na imovinu srazmjerno dijelu 
vlasništva ili dijelu korisnika". 
 

Član 2. 
 

U poglavlju II - Porez na imovinu, 
u članu 10. stav 1. tačka 4. se mijenja tako 
da ista sada glasi: 
 

"4. za garažu i parking-prostor ko-
ji se izdaje pod zakup 2,00 KM po 1m2". 

U poglavlju II - Porez na imovinu, 
u članu 10. stav 1. iza tačke 9. dodaju se 
nove tačke 10.,11. i 12. koje glase: 

 

"10. za automate za igre za zaba-
vu, odnosno za automate, kompjutere i 
druge uređaje koji se koriste za igre za 
zabavu po jednom uređaju 300,00 KM; 

11. za benzinsku pumpu kao je-
dno prodajno mjesto 3.000,00 KM ako 
ima do 15 zaposlenih radnika, odnosno 
1.500,00 KM ako ima više od 15 zaposle-
nih radnika; 

12. za zemljište upotrebljeno za 
benzinsku pumpu 3,00 KM po 1m2". 

U poglavlju II - Porez na imovinu, 
u članu 10. stav 4. se mijenja tako da se 
na kraju rečenice umjesto tačke stavlja 
zarez i dodaju se riječi: "izuzev poreza 
koji se prema ovom članu plaća u godiš-
njem paušalnom iznosu za poslovne pro-
storije koje se ne koriste i poslovne pro- 
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storije koje se izdaju u zakup ukoliko se 
radi o proizvodnim i skladišnim poslo-
vnim prostorijama za koje se plaća porez 
u visini utvrđenoj u tačkama 2. i 3. stava 
1. ovog člana i ne može se opštinskim 
propisom utvrditi plaćanje u većem iz-
nosu". 
 

Član 3. 
 

U poglavlju II - Porez na imovinu, 
u članu 15. stav 1. tačka b). se mijenja a 
tako da ista sada glasi: 

 

"b) za pokretnu imovinu obuhva-
ćenu članom 10. stav 1. tačke 8., 9. i 10. 
prema mjestu gdje se imovina nalazi." 
 
G. Zakon o izmjenama i dopunama Za-

kona o porezu na imovinu, naslijeđe 
i poklon 

      ("Službene novine Bosansko-podrinj- 
        skog kantona Goražde", broj: 15/14) 
  

Član 1. – Osporena odredba 
 

U Zakonu o porezu na imovinu, 
naslijeđe i poklon ("Službene novine Bo-
sansko-podrinjskog kantona Goražde", 
broj: 7/09, 4/13), u Poglavlju II - Porez 
na imovinu, u članu 9. stav 1. briše se tač-
ka 2. tako da tačke 3., 4., 5., 6., 7., 8. i 9. 
postaju tačke 2., 3., 4., 5., 6., 7. i 8, a iza 
tačke 8. se dodaju nove tačke 9. i 10. koje 
glase: 

 

"9. bazne i mikrobazne stanice 
mobilne telefonije koje su instalisane na 
lokacijama na području opština u sastavu 
Bosansko-podrinjskog kantona Goražde. 

10. terminali za klađenje na uplat-
nim mjestima, samoposlužni terminali za 
klađenje instalisani na uplatnim mjestima 
i uređaji za priređivanje klađenja prilik-
om kojih se koristi generator slučajnih 
brojeva". 

U Poglavlju II - Porez na imovinu  
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u članu 9. stav 2. se mijenja tako da sada 
glasi:  

 

"Obaveznik poreza na imovinu je 
pravno ili fizičko lice koje je vlasnik ili 
korisnik bazne i mikrobazne stanice mo-
bilne telefonije, terminala za klađenje na 
uplatnim mjestima, samoposlužnih ter-
minala za klađenje instalisanih na upla-
tnim mjestima, uređaja za priređivanje 
klađenja prilikom kojih se koristi gene-
rator slučajnih brojeva, automata za igre 
na sreću i stolova u kasinu, ukoliko se isti 
nalaze na teritoriji opština u sastavu Bo-
sansko-podrinjskog kantona Goražde". 

U Poglavlju II - Porez na imovinu 
u članu 9. iza stava 6. se mijenja i glasi: 

 

"Terminalom za klađenje na upla-
tnim mjestima se, u smislu odredbi ovog 
Zakona, smatraju svi uređaji na kojima se 
vrši uplata za igre na sreću koje priređi-
vač organizuje kao posebne igre na sreću 
u kojima sudionici (igrači) u skladu sa 
pravilima igre pogađaju ishode različitih 
sportskih i drugih stvarnih događaja sa 
neizvjesnim rezultatom, dok se samospo-
služnim terminalom za klađenje smatraju 
svi uređaji na kojima se uplata za igre na 
sreću vrši bez posredovanja prodavača. 
Uređajem za priređivanje klađenja prili-
kom kojih se na bilo koji način koristi ge-
nerator slučajnih brojeva se, u smislu od-
redbi ovog Zakona, smatraju svi uređaji 
koji na osnovu slučajnih uzoraka generi-
šu slučajne potpuno nezavisne i nepre-
dvidive nizove brojeva ili simbola koji su 
jednoliko raspoređeni unutar definisanih 
granica". 
 
Član 2. tač. 12. i 13. – Osporena odredba 

 

U Poglavlju II - Porez na imovinu 
u članu 10. stav 1. iza tačke 11. dodaju se 
nove tačke 12., 13., 14. i 15., koje glase: 

 

"12. za svaki instalirani terminal  
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za klađenje na uplatnom mjestu, odnos-
no za svaki instalisani samoposlužni ter-
minal za klađenje instalisan na uplatnom 
mjestu 5.000,00 KM. 

13. za svaki postavljeni uređaj za 
priređivanje klađenja prilikom kojih se 
na bilo koji način koristi generator slu-
čajnih brojeva 5.000,00 KM". 
 

Član 3. – Osporena odredba 
 

U Poglavlju II – Porez na imovinu 
u članu 12. stav 4. se mijenja i glasi: 

 

"Pravno i fizičko lice koje je vlas-
nik ili korisnik baznih i mikrobaznih sta-
nica mobilne telefonije, terminala za kla-
đenje na uplatnim mjestima, samoposlu-
žnih terminala za klađenje instalisanih na 
uplatnim mjestima, uređaja za priređiva-
nje klađenja prilikom kojih se koristi ge-
nerator slučajnih brojeva, automata za ig-
re na sreću i stolova u kasinu te automata 
za igre za zabavu dužno je u roku od 30 
dana od dana nastanka obaveze, odnos-
no od dana sticanja imovine ili od dana 
početka korištenja imovine podnijeti po-
resku prijavu poreznoj upravi, odnosno 
poreskoj ispostavi nadležnoj za opštinu 
na čijoj teritoriji se nalaze ti terminali, 
automati, kompjuter i uređaji, odnosno 
stolovi". 
 

Član 5. – Osporena odredba 
 

U Poglavlju II - Porez na imovinu 
u članu 15. stav 1. tačka b). se mijenja, ta-
ko da ista sada glasi: 
  "b) za pokretnu imovinu obuhva-
ćenu članom 10. stav 1. tačke 7., 8., 9., 12., 
13., 14. i 15. prema mjestu gdje se imovi-
na nalazi". 
 
7. Sudska praksa Ustavnog suda Fede-

racije  
 
 Presude Ustavnog suda Federaci- 
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je, broj: 47/19 od 24.09.2020.godine ("Slu-
žbene novine Federacije BiH", broj:78/20) 
i broj:U-51/17 od 15.10.2019.godine ("Slu-
žbene novine Federacije BiH", broj:92/19). 
 
8. Činjenično stanje i stav Ustavnog 

suda Federacije 
 

Ustavni sud Federacije je utvrdio 
da u konkretnom predmetu nema činje-
ničnih pitanja koje bi bilo potrebno ne-
posredno razjasniti na javnoj raspravi, pa 
je u skladu sa članom 13. stav 1. Poslov-
nika Ustavnog suda Federacije Bosne i 
Hercegovine ("Službene novine Federa-
cije BiH", br.: 40/10 i 18/16) održao sje-
dnicu Suda bez javne rasprave, na kojoj 
je razmotrio osporene odredbe Zakona, 
predočeno ustavno pitanje podnosioca 
zahtjeva, odgovore na zahtjev, relevantne 
odredbe Ustava Federacije Bosne i Her-
cegovine, odredbe odgovarajućih zakona 
Federacije Bosne i Hercegovine i Bosan-
sko-podrinjskog kantona Goražde i sud-
sku praksu ovog suda. Nakon razmatra-
nja utvrđeno je kako slijedi.  

Zakon o porezu na imovinu, nas-
lijeđe i poklon ("Službene novine Bosan-
sko-podrinjskog kantona Goražde", broj: 
7/09) stupio je na snagu 19.06.2009. godi-
ne, a prvi put je izmijenjen i dopunjen u 
martu 2013. godine Zakonom o izmjena-
ma i dopunama Zakona o porezu na im-
ovinu, naslijeđe i poklon ("Službene nov-
ine Bosansko-podrinjskog kantona Go-
ražde", broj: 4/13). U članu 1. tog Zakona 
je utvrđeno da porez na imovinu, nasli-
jeđe i poklon plaćaju pravna i fizička lica 
na području Bosansko-podrinjskog kan-
tona Goražde.  

Obaveznici poreza na imovinu, 
prije stupanja na snagu osporenog Zako-
na, su bili vlasnici, odnosno korisnici slje-
deće imovine: zgrade ili stana za odmor i  
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rekreaciju; poslovnih prostorija koje se ne 
koriste; poslovne prostorije, stambene 
zgrade ili stana koji se izdaju pod zakup; 
garaže i parking prostora koji se izdaje 
pod zakup; putničkog motornog vozila 
preko 2000 kubnih centimetara radne za-
premine motora; motocikla preko 50 ku-
bnih centimetara radne zapremine moto-
ra; plovnog objekta preko 5 metara duži-
ne; benzinske pumpe kao jednog prodaj-
nog mjesta i  zemljišta upotrijebljenog za 
benzinsku pumpu (član 9. Zakona o po-
rezu na imovinu naslijeđe i poklon, "Slu-
žbene novine Bosansko-podrinjskog kan-
tona Goražde", br.: 7/09 i 4/13). Osim 
nabrojanih devet kategorija imovine čiji 
su vlasnici i korisnici dužni plaćati porez 
na imovinu, u stavu 2. istog člana obave-
za plaćanja tog poreza proširena je i na 
vlasnike ili korisnike terminala za klađe-
nje na uplatnim mjestima, samoposlužn-
ih terminala za klađenje instaliranih na 
uplatnim mjestima i uređaja za priređi-
vanje klađenja prilikom kojih se koristi 
generator slučajnih brojeva, a u stavu 3. 
istog člana i na vlasnike ili korisnike au-
tomata, kompjutera ili drugih uređaja ko-
ji nisu isključivo predviđeni za igre na sr-
eću, ukoliko se koriste u tu svrhu, a nala-
ze se na teritoriji Bosansko-podrinjskog 
kantona Goražde.  

Kako se kod Kantonalnog suda u 
Goraždu vodi upravni spor koji je pro-
istekao upravo zbog osporavanja prijave 
razreza poreza na imovinu po osnovu os-
porenih odredbi Zakona, a u tom postu-
pku se pitanje njihove ustavnosti postavi-
lo kao prethodno pitanje, Kantonalni sud 
u Goraždu je zastao sa postupkom i pre-
dočio to pitanje Ustavnom sudu Federa-
cije, koristeći ovlaštenja iz čl. IV.C.3.10.(4) 
i IV.C.3.11. Ustava Federacije Bosne i He-
rcegovine. 

Kantonalni sud u Goraždu smatra  
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da osporene odredbe Zakona nisu u skla-
du sa odredbama člana II.A.2.(1) c) Usta-
va Federacije Bosne i Hercegovine, člana 
II.3. k) Ustava Bosne i Hercegovine i čla-
na 14. Evropska konvencije. 

Ustavni sud Federacije naglašava 
da je riješio mnogo predmeta u kojima su 
jedinice lokalne samouprave svojim od-
lukama oporezovale ili nametnule odre-
đene takse za privredna društva prema 
kriteriju djelatnosti. Radi zaštite ustav-
nog principa jednakosti pred zakonom, 
takvi opštinski propisi su oglašavani ne-
ustavnim.       

U ovom ustavnosudskom pred-
metu radi se o kantonalnom zakonu, ali 
je intencija tog Zakona, kada su u pitanju 
uređaji za igre na sreću, ista kao kod od-
luka kojima su se rukovodile opštine pri-
likom donošenja svojih odluka o komu-
nalnim taksama. 

Ustavni sud Federacije primjećuje 
da su u ovom slučaju suštinski predmet 
osporavanja i razlozi osporavanja identi-
čni kao u predmetu ovog suda broj: U-
47/19. Dakle, identično pravno pitanje je, 
postavljeno u navedenom predmetu, te je 
ovaj sud presudom broj:U-47/19 od 24. 
09.2020. godine već ustanovio pravna sta-
jališta koja su relevantna i primjenjiva i 
za ovaj ustavnosudski predmet, te deta-
ljno i široko obrazložena. 

Ustavni sud Federacije ne nalazi 
ni jedan argument kao ni jedan razlog zb-
og kojih bi izmijenio postojeću, naprijed 
navedenu ustavnosudsku praksu, te up-
ućuje na obrazloženje iz navedene presu-
de u cijelosti. 

Stoga, ovaj put bez potrebe da se 
to detaljno obrazlaže, Ustavni sud Fede-
racije smatra da je Skupština Bosansko-
podrinjskog kantona Goražde odlučila da 
problem koji je ovaj sud uočio kao povre-
du principa jednakosti pred zakonom u  
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opštinskim odlukama o komunalnim ta-
ksama za istaknutu firmu, ili korištenje 
uređaja i opreme, izdigne na nivo kanto-
nalnog zakona o porezu na imovinu, na-
slijeđe i poklon, kao što je to učinila Sku-
pština Unsko-sanskog kantona. 

Nadalje, s tim u vezi, po mišljenju 
Ustavnog suda Federacije "umetanjem" 
osporenih odredbi Zakona u Zakon o 
porezu na imovinu, naslijeđe i poklon, je 
grubo narušena standardna struktura je-
dnog takvog zakona, jer ono što se njime 
propisuje izlazi iz okvira predmeta regu-
lisanja tog zakona. Osporenim odredba-
ma Zakona se pod pojam imovine pod-
vode terminali za klađenje na uplatnim 
mjestima, te samoposlužni terminali za 
klađenje i uređaji za priređivanje klađe-
nja prilikom kojih se koristi generator 
slučajnih brojeva, iako se radi o stvarima 
koje u smislu Kodeksa računovodstvenih 
principa i računovodstvenih standarda 
koji se primjenjuju u Federaciji Bosne i 
Hercegovine ("Službene novine Federaci-
je BiH", broj: 50/98) predstavljaju "mate-
rijalna stalna sredstva" privrednih subje-
kata koja im služe za obavljanje registro-
vane djelatnosti. 

Inače nesporno ustavno ovlašte-
nje kantona iz člana III.4.l) Ustava Fede-
racije Bosne i Hercegovine, prema kome 
oni imaju nadležnost za "finansiranje dje-
latnosti kantonalne vlasti ili njenih age-
ncija oporezivanjem, zaduživanjem ili 
drugim sredstvima", ne može se izdvojiti 
iz cjelokupnog ekonomsko-političkog ko-
nteksta Federacije Bosne i Hercegovine i 
posmatrati izolovano, već naprotiv, u 
sklopu jedinstvene fiskalne i uopšte eko-
nomske politike Federacije, Bosne i Her-
cegovine, posebno zbog činjenice da pos-
toji federalni Zakon o igrama na sreću. 
 Kada se ima u vidu karakter tog 
Zakona koji je u ovoj oblasti lex specialis,  
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kada se ima u vidu njegov predmet regu-
lisanja, njegova struktura, sistematičnost 
i obuhvat, posebno u dijelu u kojem se 
propisuju razne vrste naknada, među 
kojima i one koje očito imaju karakter op-
orezivanja i kada se tome doda i to da je 
dobit koju ostvaruju priređivači igara na 
sreću oporezovana opštim propisima Za-
kona o porezu na dobit, moglo bi se zak-
ljučiti da  je sa ova dva zakona Federacija 
"zaokružila" fiskalnu politiku u sferi iga-
ra na sreću. Stoga Ustavni sud Federacije 
smatra da to ne ostavlja prostor za jedno-
strano i nekoordinirano zakonodavno dj-
elovanje kantonalnih zakonodavaca u toj 
oblasti. 
 Prigovor druge strane u postupku 
da je potrebno odbaciti ovaj zahtjev, mo-
ramo napomeuti, ne stoji jer je u presudi 
ovog suda na koju se pozivaju riješeno 
meritorno samo o pojedinim odredbama 
osporenog Zakona koje se odnose na ba-
zne i mikrobazne stanice mobilne telefo-
nije kako je precizirano izrekom presude 
broj: U-51/17 od 15.10.2019. godine. 
 

Na osnovu svega izloženog, Us-
tavni sud Federacije smatra da osporene 
odredbe Zakona nisu u skladu sa Usta-
vom Federacije Bosne i Hercegovine, te je 
odlučeno kao u izreci ove presude. 
 

Ovu presudu Ustavni sud Fede-
racije donio je jednoglasno, u sastavu: dr. 
sc. Kata Senjak, predsjednica Suda, Vesna 
Budimir, Mirjana Čučković, Aleksandra 
Martinović i prof. dr. Edin Muminović, 
sudije Suda. 
 
Broj:U-27/20                       Predsjednica 
26.05.2021.godine  Ustavnog suda Federacije 
S a r a j e v o                Bosne i Hercegovine 
                                            Kata Senjak,s.r. 

................................ 
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Ustavni sud Federacije Bosne i 
Hercegovine odlučujući o predočenom 
ustavnom pitanju Kantonalnog suda u 
Goraždu za utvrđivanje ustavnosti čl. 1., 
2., 3. i 5. Zakona o izmjenama i dopuna-
ma Zakona o porezu na imovinu, naslije-
đe i poklon, na temelju čl. IV.C.3.10.(4) i 
IV.C.3.11. Ustava Federacije Bosne i Herce-
govine, na sjednici bez javne rasprave od-
ržanoj dana 26.05.2021. godine, donio je  
 
 

P R E S U D U 
 

Utvrđuje se da čl. 1., 2., 3. i 5. Zak-
ona o izmjenama i dopunama Zakona o 
porezu na imovinu, naslijeđe i poklon 
("Službene novine Bosansko-podrinjskog 
kantona Goražde", broj: 15/14), u dijelo-
vima koji se odnose na terminale za kla-
đenje na uplatnim mjestima, samoposlu-
žne terminale za klađenje instalirane na 
uplatnim mjestima i uređaje za priređiva-
nje klađenja prilikom kojih se koristi ge-
nerator slučajnih brojeva, nisu sukladni 
sa Ustavom Federacije Bosne i Hercego-
vine. 

Presudu objaviti u "Službenim no-
vinama Federacije BiH" i "Službenim no-
vinama Bosansko-podrinjskog kantona 
Goražde". 
 

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

Kantonalni sud u Goraždu je pod-
nescima br.:005-0-Su-20-000164 od 07.12. 
2020.godine i 005-0-Su-20-000165 od 07. 
12.2020. godine, koji su zaprimljeni dana 
09.12.2020.godine, Ustavnom sudu Fede-
racije Bosne i Hercegovine (u daljnjem 
tekstu: Ustavni sud Federacije) predočio  
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ustavno pitanje - ocjena ustavnosti čl. 1., 
2., 3. i 5. Zakona o izmjenama i dopuna-
ma Zakona o porezu na imovinu, nasli-
jeđe i poklon u dijelovima koji se odnose 
na terminale za klađenje na uplatnim mj-
estima, samoposlužne terminale za kla-
đenje instalirane na uplatnim mjestima i 
uređaje za priređivanje klađenja prilikom 
kojih se koristi generator slučajnih broje-
va (u daljnjem tekstu: osporene odredbe 
Zakona, odnosno osporeni Zakon). Zaht-
jevi su zavedeni pod br.: U-27/20 i U-28/ 
20. Također, Kantonalni sud u Goraždu 
je podneskom broj:005-0-Su-20-000171 od 
15.12.2020.godine, Ustavnom sudu Fede-
racije predočio istovjetno ustavno pitanje 
u svezi sa ustavnošću osporenih odredbi 
Zakona. Ovaj zahtjev je zaveden pod bro-
jem: U-30/20. 

Ustavno pitanje se pojavilo kao 
prethodno pitanje u predmetu upravnog 
spora koji se vodi pred Kantonalnim 
sudom u Goraždu, u upravnoj stvari 
razreza poreza na imovinu za 2016. 
godinu, pod sljedećim br.: 
 

- 05 0 U 000922 20 U pokrenut  po 
tužbi tužitelja "Petica plus" d.o.o 
Vitez, radi osporavanja rješenja 
tuženog Federalnog ministarstva 
finansija/Federalnog ministarstva 
financija broj: 03-15-876/16 I.S. od 
09.10.2020. godine, kojim je odbi-
jen priziv tužitelja izjavljen protiv 
prijave poreza na imovinu Kanto-
nalnog poreznog ureda Goražde, 
Porezne ispostave Goražde od 30. 
05.2016. godine,   

- 05 0 U 000924 20 U pokrenut  po 
tužbi tužitelja "Bet Live" d.o.o Vi-
tez, radi osporavanja rješenja tu-
ženog Federalnog ministarstva fi-
nansija/Federalnog ministarstva 
financija broj: 03-15-877/16 I.S. od 
09.10.2020. godine, kojim je odbi- 
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jen priziv tužitelja izjavljen protiv 
prijave poreza na imovinu Kanto-
nalnog poreznog ureda Goražde, 
Porezne ispostave Goražde od 30. 
05.2016. godine, i  

- 05 0 U 000930 20 U pokrenut  po 
tužbi tužitelja "Sport plus" d.o.o 
Novi Travnik, radi osporavanja rj-
ešenja tuženog Federalnog mini-
starstva finansija/Federalnog mi-
nistarstva financija broj: 03-15-188 
/16 A.Z.H. od 06.10.2020. godine, 
kojim je odbijen priziv tužitelja 
izjavljen protiv prijave poreza na 
imovinu Kantonalnog poreznog 
ureda Goražde, Porezne ispostave 
Goražde od 11.01.2016. godine.  

 

U smislu članka IV.C.3.10.(4) 
Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, 
Kantonalni sud u Goraždu je ovlašten za 
postavljanje ustavnog pitanja Ustavnom 
sudu Federacije. 
 
2. Spajanje postupaka 
 

Kako se u navedenim predmeti-
ma radi o predočenom ustavnom pitanju 
u svezi sa ustavnošću istih odredaba ist-
og zakona, Ustavni sud Federacije je na 
sjednici održanoj dana 03.02.2021. godi-
ne, primjenom članka 38. stavak 1. Zako-
na o postupku pred Ustavnim sudom Fe-
deracije Bosne i Hercegovine ("Službene 
novine Federacije BiH", br.: 6/95 i 37/03) 
riješio da će se o predočenim ustavnim 
pitanjima odlučivati u istom postupku, te 
donio Rješenje o spajanju postupaka broj: 
U-27/20 od 03.02.2021. godine. Shodno 
navedenom, Ustavni sud Federacije će u 
ovim ustavno-sudskim predmetima vo-
diti jedinstven postupak i donijeti jednu 
odluku pod brojem: U-27/20.    
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3. Stranke u postupku  
 
 Sukladno s člankom 39. stavak 2. 
Zakona o postupku pred Ustavnim su-
dom Federacije Bosne i Hercegovine, 
stranke u postupku u ovom ustavno-su-
dskom predmetu su: Kantonalni sud u 
Goraždu, kao podnositelj zahtjeva, "Peti-
ca plus" d.o.o. Vitez, "Bet Live" d.o.o. Vi-
tez, "Sport plus" d.o.o. Novi Travnik i Fe-
deralno ministarstvo finansija/Federalno 
ministarstvo financija kao stranke u pos-
tupku pred Kantonalnim sudom u Gora-
ždu i Skupština Bosansko-podrinjskog 
kantona Goražde, kao donositelj ospore-
nog Zakona.   
 
4. Bitni navodi zahtjevа  
 

Kantonalni sud u Goraždu u zah-
tjevima navodi da se prilikom odlučiva-
nja u ovoj upravnoj stvari pojavilo pita-
nje ustavnosti osporenih odredbi Zakona, 
zbog čega je Kantonalni sud u Goraždu 
morao zastati s postupkom, obzirom da 
je osporenim odredbama Zakona ustano-
vljena obveza plaćanja poreza na imovi-
nu za osobe koje su vlasnici ili korisnici 
terminala za klađenje na uplatnim mjes-
tima, samoposlužnih terminala za klađe-
nje instaliranih na uplatnim mjestima i 
uređaja za priređivanje klađenja prilikom 
kojih se koristi generator slučajnih broje-
va, ukoliko se isti nalaze na teritoriji opći-
na u sastavu Bosansko-podrinjskog kan-
tona Goražde. U zahtjevu se dalje citiraju 
osporene odredbe Zakona i ističe da je 
obveza plaćanja poreza ustanovljena isk-
ljučivo po kriteriju djelatnosti. Smatra da 
je na temelju osporenih odredbi Zakona 
oporezovana imovina tužitelja kao vlas-
nika, koja mu služi za obavljanje osnovne 
djelatnosti, te da je na taj način uvedena  
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nova vrsta poreza, a donositelj Zakona je 
sredstva kojima tužitelji obavljaju osnov-
nu djelatnost svrstao u imovinu na koju 
se plaća porez.    

Navodi da su tužitelji primjenom 
osporenih odredbi Zakona dovedeni u 
neravnopravan položaj u odnosu na dru-
ge vlasnike imovine i na taj način im je 
povrijeđeno ustavno pravo na jednakost 
pred zakonom iz članka II.A.2.(1) c) Us-
tava Federacije Bosne i Hercegovine, us-
tavno pravo na imovinu koje je zaštićeno 
odredbama članka II.3. k) Ustava Bosne i 
Hercegovine i članka 14. (zabrana diskri-
minacije) Europske konvencije za zaštitu 
ljudskih prava i temeljnih sloboda (u da-
ljnjem tekstu: Europska konvencija) te čl-
anka 1. Prvog protokola uz Europsku ko-
nvenciju (zaštita imovine).  

Zbog svega naprijed navedenog, 
Kantonalni sud u Goraždu je predočio 
ustavno pitanje, radi ocjene ustavnosti 
osporenih odredbi Zakona i predložio da 
Ustavni sud Federacije, donese presudu 
kojom će utvrditi da osporene odredbe 
Zakona u dijelovima koji se odnose na 
terminale za klađenje na uplatnim mjes-
tima, samoposlužne terminale za klađe-
nje instalirane na uplatnim mjestima i ur-
eđaje za priređivanje klađenja prilikom 
kojih se koristi generator slučajnih broje-
va, nisu sukladni sa Ustavom Federacije 
Bosne i Hercegovine. 
  
5. Bitni navodi odgovora na zahtjev 
 
 Sukladno s člankom 16. Zakona o 
postupku pred Ustavnim sudom Federa-
cije Bosne i Hercegovine, Ustavni sud Fe-
deracije je aktima br.: U-27/20 i U-28/20 
od 21.12.2020. godine, i U-30/20 od 28.12. 
2020. godine zatražio od: "Petica plus" 
d.o.o. Vitez, "Bet Live" d.o.o. Vitez, "Sport 
plus" d.o.o. Novi Travnik, Federalnog  
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ministarstva finansija/Federalnog minis-
tarstva financija i Skupštine Bosansko-
podrinjskog kantona, da kao stranke u 
postupku dostave odgovore na zahtjeve.   

"Petica plus" d.o.o. Vitez i "Bet Li-
ve" d.o.o. Vitez, zastupani po opunomo-
ćeniku Mirzeti Duljković, i "Sport plus" 
d.o.o. Novi Travnik, zastupan po opuno-
moćeniku Samiru Čengiću, odvjetnicima 
iz Sarajeva, su dana 15. i 27.01.2021. godi-
ne Ustavnom sudu Federacije dostavili 
gotovo istovjetne odgovore na zahtjev. 

U odgovorima na zahtjeve se na-
vodi da su ova gospodarska društva re-
gistrirana za obavljanje djelatnosti prire-
đivanja igara na sreću klađenja na sport-
ske rezultate i druge neizvjesne događaje 
sukladno sa Zakonom o igrama na sreću 
("Službene novine Federacije BiH", br.: 
48/15 i 60/15, u daljnjem tekstu: Zakon o 
igrama na sreću) kao sistemskim propi-
som, kojim se u potpunosti regulira obla-
st priređivanja igara na sreću, uključujući 
i sva fiskalna davanja koje plaćaju prire-
đivači igara na sreću i koja su utvrđena 
kao isključivi prihod Federacije Bosne i 
Hercegovine. Člankom 7. stavak 1. Zako-
na o igrama na sreću je propisano da su 
prihodi ostvareni po osnovu naknada za 
priređivanje igara na sreću prihod Fede-
racije Bosne i Hercegovine, dok se odred-
bama čl. 91. i 92. propisuju naknade i vi-
sina naknade koju plaćaju priređivači 
kladioničkih igara na sreću, i to: za izda-
vanje odobrenja za rad, za produženje 
važenja odobrenja za rad, za otvaranje 
svakog novog uplatnog mjesta, za posta-
vljanje uređaja za priređivane klađenja 
koji koriste sustav RNG (generator sluča-
jnih brojeva) iz članka 78. stavak 1. Zak-
ona u iznosu od 300,00 KM mjesečno po 
svakom uplatnom mjestu.  

Ističu da je osporenim Zakonom 
propisana dodatna obveza priređivačima  
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klađenja, i to u vidu poreza na imovinu, 
pri čemu se kao "imovina" označava "ter-
minal za klađenje" i "generator slučajnih 
brojeva", koji su evidentirani kao materi-
jalna sredstva – oprema, odnosno osnov-
na sredstva za rad (obavljanje djelatno-
sti), putem kojih pravna osoba ostvaruje 
prihod, odnosno dobit, na koju gopodar-
ska društva plaćaju porez. Navode da 
"terminali za klađenje" nisu  imovina, već 
računari putem kojih se priređuju igre na 
sreću na uplatnim mjestima. Također, ni 
generator slučajnih brojeva nije imovina, 
nego softverski program, tj. unajmljeno 
autorsko pravo. Naglašavaju da su pre-
dmetni računari označeni kao "terminali 
za klađenje i generatori slučajnih broje-
va", ustvari oprema gospodarskog društ-
va i da po svojim obilježjima, načinu na-
bave, evidentiranju u poslovnim knjiga-
ma društva, iskazivanju kroz završni ra-
čun i primjeni važećih propisa predstav-
ljaju stalna (osnovna) sredstva za obavlja-
nje registrirane djelatnosti.   

U odgovoru se dalje postavlja pi-
tanje da li kantonalne vlasti imaju pravo 
oporezivanja igara na sreću, obzirom na 
odredbe Zakona o igrama na sreću, kojim 
se propisuje isključiva nadležnost Fede-
racije Bosne i Hercegovine u pogledu re-
guliranja prava na vršenje ove djelatno-
sti, uvjeta pod kojima se djelatnost može 
obavljati, izdavanja dozvola, prava nad-
zora, te propisanih fiskalnih tereta (nak-
nada) kako to definira taj zakon.  

Pitanje nadležnosti kantona za 
donošenje propisa iz oblasti oporezivanja 
igara na sreću, treba posmatrati i sa aspe-
kta Zakona o pripadnosti javnih prihoda 
u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Služ-
bene novine Federacije BiH", br.: 22/06, 
43/08, 22/09, 35/14 i 94/15). Odredbom 
članka 4. Zakona o pripadnosti javnih 
prihoda u Federaciji BiH propisano je:  
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"Federaciji pripadaju prihodi, kako slije-
di: ... b) 100% od poreza na dobit poduze-
ća, banaka, i drugih financijskih organi-
zacija, društava za osiguranje i reosigura-
nje imovine i osoba, pravnih osoba iz ob-
lasti elektroprivrede, pošte i telekomuni-
kacija i pravnih osoba iz oblasti igara na 
sreću i zabavnih igara kojima je to jedina 
djelatnost;". Nametnuta obveza plaćanja 
poreza na opremu pravne osobe ("termi-
nal za klađenje" tj. računare i "generator 
slučajnih brojeva" tj. software"), kao pore-
za na imovinu, osporenim odredbama 
Zakona diskriminira pravne osobe koje 
obavljaju djelatnost priređivanja igara na 
sreću i to iz osnova djelatnosti koju oba-
vljaju, na koji način se grubo povrjeđuje 
ustavna odredba o jednakosti pred zako-
nom. Pitanje diskriminacije gospodarskih 
subjekata koja obavljaju djelatnost prire-
đivanja igara na sreću (diskriminacija iz 
osnova djelaltnosti), pitanje statusa (ne)-
mogućnosti oporezivanja stalnih sredsta-
va gospodarskih društava, pitanje zabra-
ne dvostrukog oporezivanja i pitanje (ne) 
nadležnosti kantona za donošenje propi-
sa iz oblasti oporezivanja i fiskalne poli-
tike, su krucijalna pitanja koja se tiču pri-
mjene osporenih odredaba Zakona. Pose-
bice ističu da se o istim pitanjima Ustavni 
sud Federacije jasno odredio i zauzeo re-
zolutna pravna stanovišta u svojoj presu-
di broj: 47/19 od 24.09.2020. godine ("Slu-
žbene novine Federacije BiH", broj: 78/ 
20), kojom je utvrdio nesuglasnost sa 
Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine 
relevantnih odredaba Zakon o porezu na 
imovinu i porezu na naslijeđe i poklon 
Unsko-sanskog kantona. Na kraju navo-
de da je Ustavni sud Federacije je već cje-
nio  ustavnost Zakona o porezu na imo-
vinu, naslijeđe i poklon  u presudi broj: 
U-51/17 od 15.10.2019. godine ("Službene 
novine Federacije BiH", broj: 92/19) u ko- 



Броj 8 – страна 1764 
 
 
joj je problematizirao pitanje unilateraln-
og uvođenja poreza na imovinu u oblast 
telekomunikacija. 

Predlažu da Ustavni sud Federa-
cije donese presudu kojom će utvrditi da 
osporene odredbe Zakona u dijelovima 
koje se odnose na terminale za klađenje 
na uplatnim mjestima, samoposlužne te-
rminale za klađenje instalirane na uplatn-
im mjestima i uređaje za priređivanje kla-
đenja prilikom kojih se koristi generator 
slučajnih brojeva nisu u suglasnosti sa 
Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine. 
 

Ustavno i zakonodavno-pravno 
povjerenstvo Skupštine Bosansko-podri-
njskog kantona Goražde je dana 28. i 29. 
01.2021.godine, Ustavnom sudu Federa-
cije dostavilo istovjetne odgovore. Smatra 
da je Ustavni sud Federacije dužan odba-
citi zahtjev Kantonalnog suda u Goraždu 
jer je neutemeljen i da je predmetne od-
redbe već razmatrao u presudi broj: U-
51/17 od 15.10.2019. godine. Napominje 
da se osporene odredbe Zakona ne od-
nose samo na pravne i fizičke osobe koje 
se bave priređivanjem igara na sreću, već 
i na vlasnike motronih vozila, vlasnike 
benziskih crpki, itd. Obzirom da predmet 
oporezivanja u Zakonu o porezu na im-
ovinu nije niti može biti djelatnost odre-
đenih pravnih i fizičkih osoba, već is-
ključivo određena imovina pravnih i fizi-
čkih osoba, oslobađanje za slučajeve kada 
se imovina koristi za obavljanje osnovne 
djelatnosti, prema njihovom mišljenju  u 
stvari predstavlja povredu jednakosti pr-
ed zakonom. Ističe da se na taj način pra-
vne i fizičke osobe koje koriste imovinu 
za obavljanje osnovne djelatnosti stavlja-
ju u povoljniji položaj u odnosu na ostale 
pravne i fizičke osobe koje su vlasnici i 
korisnici takve imovine. Sve navedeno 
ukazuje da podnositelj zahtjeva poziva- 
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jući se na povredu jednakosti pred za-
konom sugerira da se odredbe izmijene 
na način, da se upravo desi povreda jed-
nakosti pred zakonom, odnosno da se 
određene pravne i fizičke osobe stave u 
privilegiran položaj. Vezano za ustavom 
zagarantirano pravo na imovinu, napo-
minje da se oporezivaje imovine može 
opravdati samo potrebom za uvođenjem 
veće pravičnosti u sustav oporezivanja 
vodeći računa o kriterijima koristi i mo-
gućnosti plaćanja. Vlasnici imovine imaju 
koristi od države jer im ista pruža zaštitu 
imovine putem administracije, policije i 
sudstva i koja gradeći puteve pored nji-
hovih objekata omogućava vlasnicima la-
kši pristup njihovoj imovini i tako isto-
vremeno i povećava vrijednost njihove 
imovine, a za sve te koristi vlasnici mora-
ju platiti porez na posjedovanje imovine. 
Kako se sve navedene usluge vlasnicima 
imovine pružaju  na nivou kantona i opć-
ina gdje se ta imovina nalazi, porezi se 
plaćaju tim kantonima i općinama kako 
bi imale prihode neophodne za financi-
ranje pomenutih usluga od kojih vlasnici 
imovine imaju navedene koristi. Vrijed-
nija imovina ukazuje i na veću platežnu 
sposobnost korisnika imovine i shodno 
tome daje veću mogućnost plaćanja pore-
za, zbog čega smatra opravdanim osim 
dohotka i dobiti oporezovati i imovinu. 
Obzirom da se izuzev poreza na imovinu 
gotovo sve obveze pravnim osobama ko-
je se bave priređivanjem igara na sreću 
nameću zakonima na nivou Federacije 
Bosne i Hercegovine apsurdno je da po-
dnositelj zahtjeva za ocjenu ustavnosti po 
tom osnovu ne osporava jedan od zakona 
donesenih na nivou Federacije Bosne i 
Hercegovine već jedini kantonalni zakon 
kojim se za te pravne osobe nameće bilo 
kakva obveza. Poziva se na članak III.3. 
Ustava Federacije Bosne i Hercegovine i  
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zaključuje da je nesporno da federalna vl-
ast prilikom izrade zakona mora uzeti u 
obzir da je oporezivanje u isključivoj na-
dležnosti kantona kada su u pitanju fina-
nciranja djelatnosti kantonalnih vlasti zb-
og čega, navodno, Parlament Federacije 
Bosne i Hercegovine nijednim zakonom 
nije regulirao oporezivanje imovine. 

Smatra se da je zahtjev neuteme-
ljen, jer su osporeni članci Zakona, po nji-
hovom mišljenju, u suglasnosti sa Usta-
vom Federacije Bosne i Hercegovine i 
Ustavom Bosansko-podrinjskog kantona 
Goražde, te isti samo predstavlja pokušaj 
podnositelja zahtjeva da se od Ustavnog 
suda Federacije izdejstvuje odluka koja bi 
imala za posljedicu umanjenje ustavom 
zagarantiranih nadležnosti kantona i sta-
vljanje određenih osoba u privilegiran 
položaj. 

Federalno ministarstvo finansija/ 
Federalno ministarstvo financija nije dos-
tavilo odgovor.  
 
6. Relevantno pravo   
 
A. Ustav Federacije Bosne i Hercegovine 
 

Članak II.A.2 (1) c) 
 

(1) Sve osobe na teritoriji Federacije uži-
vaju prava na: 

c) jednakost pred zakonom; 
 

Članak IV.C.3.10.(4) 
 

          Ustavni sud također odlučuje o us-
tavnim pitanjima koja mu predoči Vrho-
vni sud ili pak neki kantonalni sud a koja 
se pojave u tijeku postupka pred tim su-
dom. 
 

Članak IV.C.3.11. 
 

          Kad Vrhovni sud ili neki kantonal-
ni sud, u tijeku postupka koji se vodi pr-
ed sudom, smatraju da odgovarajući zak- 
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on nije sukladn sa ovim ustavom, obusta-
vit će postupak i predočiti predmet Usta-
vnom sudu sukladno s člankom IV.C.10. 
(3). 
 
B. Zakon o igrama na sreću  
      ("Službene novine Federacije BiH",  
        br.: 48/15 i 60/15)  
 

Članak 1. 
Predmet zakona 

 

Ovim zakonom uređuju se: uvjeti, 
način i subjekti priređivanja igara na sre-
ću, vrste igara na sreću, osnovna načela, 
postupak za izdavanje i oduzimanje odo-
brenja za priređivanje posebnih igara na 
sreću, pravila i raspoređivanja prihoda 
od igara na sreću, osnivanje, oblik orga-
niziranja, organi upravljanja i rukovođe-
nje Lutrijom Bosne i Hercegovine (u da-
ljnjem tekstu: Lutrija BiH), naknada za 
priređivanje igara na sreću i naknade od 
uplata za učestvovanje u igrama na sre-
ću, priređivanje igara na sreću putem in-
terneta, nadzor, kazne za prekršaje i dru-
ga pitanja od značaja za igre na sreću u 
Federaciji Bosne i Hercegovine (u daljnj-
em tekstu: Federacija).  

Priređivanje igara na sreću na te-
ritoriji Federacije realizuje se putem Lut-
rije BiH i pravnih osoba registriranih za 
priređivanje igara na sreću. 
 

Člank 4. st. 1. i 3. 
Vrste igara na sreću 

 

Igre na sreću dijele se na: klasične 
(lutrijske) i posebne igre na sreću. 

Posebne igre na sreću su igre u 
kojima se unaprijed ne utvrđuje fond do-
bitka i to:  

 

1) Igre u kazinu,  
2) Igre na automatima u posebnim 

klubovima,  
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3) Igre klađenja na sportske rezulta-
te i druge neizvjesne događaje.  

 
Članak 7. stavak 1. 

Raspodjela dijela prihoda po osnovu 
naknada od igara na sreću 

 

Prihodi ostvareni po osnovu nak-
nada za priređivanje igara na sreću pri-
hod su Federacije. 
 

Članak 8. 
Priređivanje igara 

 

Priređivanje igara na sreću je isk-
ljučivo pravo Federacije, ako ovim zako-
nom nije drugačije određeno.  

Pravo priređivanja igara na sreću 
iz članka 4. ovog zakona Federacija pre-
nosi na Lutriju BiH, kojoj za priređivanje 
nije potrebno posebno odobrenje Minis-
tarstva. 

Druge pravne osobe, registrirne 
za priređivanje igara na sreću na teritoriji 
Federacije, mogu pod uvjetima predviđe-
nim ovim zakonom, na temeju odobrenja 
Ministarstva, priređivati igre iz članka 4. 
stavak 3. ovog zakona. 
 
IV. POSEBNE IGRE NA SREĆU 

1. Igre u kazinima 
 

Članak 54. 
Pravo priređivanja 

 

Posebne igre na sreću u kazinima 
može priređivati: 
 

1) Lutrija BiH pod uvjetima predvi-
đenim ovim zakonom, 

2) Gospodarska društva registrirana 
za posebne i gre na sreću sa sjedi-
štem na teritoriji Federacije, koja 
se upisuju u sudski registar za ob-
avljanje djelatnosti posebnih igara 
na sreću u kazinima, na temelju 
ovog zakona i odobrenja Minista- 
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rstva.  

 

Na gospodarska društva iz stavka 
1. ovog članka primjenjuju se odredbe 
Zakona o gospodarskim društvima ako 
ovim zakonom nije drugačije uređeno. 
 

Članak 75. 
Vrsta i obim kladioničkih igara 

 

Kladioničke igre su posebne igre 
na sreću u kojima učesnici (igrači) sukla-
dno sa pravilima igre pogađaju ishode 
različitih sportskih i drugih događaja s 
neizvjesnim rezultatom kao što su:  
 

1) klađenje  na  rezultate pojedinač-
nih  ili grupnih sportskih takmiče-
nja, 

2) klađenje na uspjeh plesnih, pjeva-
čkih, muzičkih i sličnih takmiče-
nja,  

3) ostale neizvjesne događaje  prema  
ponudi  priređivača uz odobrenje 
Ministarstva.  

 

Vrste i obim posebnih igara na 
sreću klađenja, kao i promjenu istih, odo-
brava Ministarstvo.  
 

Članak 76. 
Pravo priređivanja 

 

Kladioničke igre mogu priređiva-
ti: 
 

1) Lutrija BiH pod uvjetima utvrđe-
nim ovim zakonom,  

2) Gopodarska društva sa sjedištem 
na teritoriji Federacije, koja se up-
isuju u sudbeni registar za obav-
ljanje djelatnosti kladioničkih iga-
ra, na temelju ovog zakona i odo-
brenja Ministarstva. 

 
Članak 78. st. 1., 2. i 3. 

 

Priređivači iz članka 76. stavak 1.  
točka 2. ovog zakona na uplatnom mjestu  
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na temelju odobrenja Ministarstva mogu 
priređivati klađenja utemeljena na snim-
ljenim događajima (snimci utrka konja, 
utrka pasa i sličnih utrka) i kompjuterski 
generiranih događaja sa dodatkom TV 
monitora u kojima se za izbor događaja 
koristi generator slučajnih brojeva (RNG 
Random Number Generator).  

U  svrhu  izdavanja  odobrenja  za  
priređivanje  igara  na  sreću iz  stavka  1. 
ovog članka, priređivač iz članka 76.  sta-
vak 1. točka 2. ovog zakona je dužan Mi-
nistarstvu podnijeti zahtjev za odobrenje 
pravila igara, te dostaviti certifikat o us-
klađenosti  generatora  iz  stavka 1.  ovog  
članka izdat od strane ovlaštene pravne  
osobe koja  je sukladno sa ovim zakonom 
ovlaštena za certificiranje automata i  su-
stava za igre na sreću. Certifikat, između 
ostalog, mora sadržavati ispitivanje slu-
čajnosti (random). 

Priređivači iz članka 76. stavak 1. 
točka 2. ovog zakona moraju za svako 
uplatno mjesto i svaku vrstu klađenja 
imati odobrenje za priređivanje igara iz 
stavka 1. ovog članka. 
 

Člank 91. 
Naknade 

 

Za izdavanje odobrenja za prire-
đivanje kladioničkih igara na sreću prire-
đivač iz članka 76. stavak 1. točka 2. ovog 
zakona plaća sljedeće naknade:  
 

1) za izdavanje odobrenja za rad - 
150.000,00 KM; 

2) za produženje važenja odobrenja 
iznosi - 50.000,00 KM;  

3) za otvaranje svakog novog uplat-
nog mjesta - 10.000,00 KM;  

4) za preseljenje uplatnog mjesta na 
novu lokaciju na teritoriji druge  
općine,. - 5.000,00 KM.  

 

Dokaz o uplati naknade iz stavka  
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1. toč. 1. do 4. ovog članka, dostavlja se 
prilikom podnošenja zahtjeva za izdava-
nje odnosno produženje odobrenja.  
 

Članak 92. stavak 1. 
 

Osim naknada iz članka 92. ovog 
zakona, priređivač iz članka 76. stavak 1. 
točka 2. ovog zakona ima obvezu plaća-
nja naknade za postavljanje uređaja za 
priređivanje klađenja koji koristi sustav 
RNG iz članka 78. stavak 1. ovog zakona, 
u iznosu od 300,00 KM mjesečno po sva-
kom uplatnom mjestu.   
 
C. Ispravka Zakona o igrama na sreću  
       ("Službene novine Federacije BiH",  
          broj: 60/15) 
 

U članku 92. riječi: "iz članka 92. 
ovog zakona" zamijeniti riječima: "iz čla-
nka 91. ovog zakona".  
 
D. Zakon o pripadnosti javnih prihoda 

u Federaciji Bosne i Hercegovine 
      ("Službene novine Federacije BiH",  
         br.:22/06, 43/08, 22/09, 35/14 i  
         94/15) 
 

Članak 1. 
 

 Ovim Zakonom uređuje se pripa-
dnost javnih prihoda koji su ustanovljeni 
zakonima na teritoriji Federacije Bosne i 
Hercegovine (u daljnjem tekstu: Federa-
cija). 
 

Članak 2. 
Definicija javnih prihoda 

 

 Javnim prihodima, u smislu ovog 
zakona, smatraju se indirektni porezi, di-
rektni porezi, naknade, pristojbe, dopri-
nosi, donacije i drugi prihodi, utvrđeni 
zakonima i drugim propisima Bosne i 
Hercegovine, Federacije, kantona i jedi- 
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nica lokalne samouprave. 
 

Članak 3. 
Raspodjela javnih prihoda 

 

Javni prihodi, u smislu ovog Za-
kona, raspodjeljuju se između Federacije, 
kantona i jedinica lokalne samouprave, a 
služe za financiranje funkcija Federacije, 
Direkcije za ceste Federacije Bosne i Her-
cegovine (u daljnjem tekstu: Direkcija za 
ceste), kantona i jedinica lokalne samou-
prave.  
 Raspodjela ovih sredstava utvrđu-
je se i iskazuje u proračunu: Federacije 
Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: 
Proračun Federacije), Direkcije za ceste, 
kantona i jedinica lokalne samouprave. 
 
E. Zakon o porezu na imovinu, nasli-

jeđe i poklon 
      ("Službene novine Bosansko-podrinj- 
        skog kantona Goražde", broj: 7/09) 
 

Članak 1. 
 

            Ovim Zakonom utvrđuje se porez 
na imovinu, naslijeđe i poklon (u dalj-
njem tekstu: porezi), koje plaćaju  pravne 
i  fizičke osobe na  području  Bosansko–
podrinjskog kantona Goražde (u daljnj-
em tekstu: Kanton). 
 

Članak 2. 
 

          Utvrđuju se sljedeće vrste poreza:  
            1.  porez na imovinu,   
            2.  porez na naslijeđe i poklon.  
 

Članak 3. 
 

            Svaka vrsta poreza posebno se ob-
računava i uplaćuje.  
 

Članak 4. 
 

     Prihode od poreza na imovinu i 
prihode od poreza na naslijeđe i poklon  
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Kantonalni  trezor  raspoređuje kantonal-
nom i  Općinskim  proračunima  u  omje-
ru  i na način utvrđen Kantonalnim pro-
pisima. 
 

Članak 5. 
 

Pravne  i  fizičke osobe (porezni  
obveznici)  na  području  Kantona  imaju 
 pod jednakim uvjetima,  koji  su  određe-
ni Zakonom  jednaka prava  i  obveze  u  
pogledu poreznih  obveza. 
 

Članak 9. 
 

            Obveznik poreza na imovinu je 
pravna i fizička osoba koja je vlasnik i ko-
risnik sljedeće imovine: 
 

1) zgrade ili stana za odmor i rekre-
aciju 

2) poslovnih prostorija koje se ne ko-
riste 

3) poslovne prostorije, stambene 
zgrade ili stana koji se izdaju pod 
zakup 

4) garaže koja se izdaje pod zakup. 
5) putničkog motornog vozila preko 

2000 cm3 radne zapremine moto-
ra.  

6) motocikla preko 50 cm3 radne za-
premine motora  

7) plovnog objekta preko 5m dužine 
 

Obveznik poreza na imovinu je 
pravna i fizičko osoba koja je vlasnik ili 
korisnik automata za igre na sreću i sto-
lova u kazinu ukoliko se isti nalaze na 
teritoriji općine u sastavu Bosansko-pod-
rinjskog kantona Goražde. 
  Obveznik poreza na imovinu je 
pravna i fizička osoba koja je vlasnik ili 
korisnik automata, kompjutera ili drugih 
uređaja koji nisu isključivo predviđeni za 
igre na sreću ukoliko se isti nalaze na na 
teritoriji općine u sastavu Bosansko-pod-
rinjskog kantona Goražde. 
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             Ako je imovina u vlasništvu više 
osoba svako od njih je obveznik poreza 
srazmjerno dijelu vlasništva odnosno ko-
risništva. 
 

Članak 10. 
 

Porez na imovinu plaća se u godi-
šnjem paušalnom iznosu koji ne može bi-
ti manji od: 
 

1. za zgradu ili stan za odmor ili rekre- 
    aciju 2,00 KM po 1 m2 
2. za poslovnu prostoriju koja se ne ko- 
    risti 3,00 po 1 m2 
3. za poslovnu prostoriju, stambenu zg- 

radu ili stan koji se izdaje pod zakup 
3,00 KM po 1 m2. 

4. za garažu koja se izdaje pod zakup  
    2,00 KM po 1 m2. 
5. za putničko motorno vozilo preko 2000  

cm3 radne zapremine motora i starosti 
do 5 godine 150,00 KM, od 5 do 10 go-
dina 100,00 KM  i od 10 do 15 godina 
50,00 KM 

6. za motociklo preko 50 cm3 radne zap- 
    remine u iznosu od 50,00 KM 
7. za plovne objekte dužine preko 5m u  
    iznosu od 150,00 KM 
8. za automate za igre na sreću odnosno  

automate, kompjutere i druge uređaje 
koji se koriste za igre na sreću po jed-
nom uređaju u iznosu od 1.200.00 KM 

9. za jedan sto u kazinu u iznosu od  
    7.000,00 KM 
 

Ako u tijeku kalendarske godine 
dođe do promjene vlasništva nad imovi-
nom iz točki 1., 2. i 3. predhodnog stavka, 
ili se ista izda pod zakup odnosno otpoč-
ne sa korištenjem iste novi vlasnik, zadu-
žiće se odgovarajućom visinom paušala 
koja je srazmjerna odnosno odgovara vr-
emenu od stjecanja vlasništva nad tom 
imovinom. 

Visina poreza utvrđuje se općin- 
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skim propisom koje će općine donijeti u 
roku od 30 dana od dana stupanja na sn-
agu ovog Zakona. 

Općinskim propisom iz prethodn-
og stavka se može utvrditi visina poreza 
u godišnjem paušalnom iznosu najviše 
dva puta većem od najmanjeg iznosa 
utvrđenog u ovom članku. 

Obveznici poreza na imovinu ko-
ja podliježe obvezi registracije dužni su 
prilikom registracije priložiti dokaz o up-
lati poreza. 
 
F. Zakon o izmjenama i dopunama Za-

kona o porezu na imovinu, naslijeđe 
i poklon 

     ("Službene novine Bosansko-podrinj- 
       skog kantona Goražde", broj: 4/13) 
 

Članak 1. 
 

U Zakonu o porezu na imovinu, 
naslijeđe i poklon ("Službene novine Bo-
sansko-podrinjskog kantona Goražde", 
broj: 7/09), u poglavlju II - Porez na imo-
vinu, u članku 9. stavak 1. točka 4. se mi-
jenja na način da se iza riječi "pravna ili 
fizička osoba koja je vlasnik" umjesto ri-
ječi "i korisnik" dodaju riječi "a ukoliko se 
ne može utvrditi vlasnik pravna ili fizi-
čka osoba koja je korisnik imovine", te se 
 mijenja i točka 4. tako da ista sada glasi: 

 

             "4. garaže i parking prostora koji 
se izdaje pod zakup" dok se iza točke 7. 
dodaju točke 8. i 9. koje glase: 
 

           "8. benzinska crpka kao jedno pro-
dajno mjesto 
            9. zemljište upotrebljeno za benzi-
nsku crpku". 

U poglavlju II - Porez na imovinu, 
u članku 9. stavak 4. se mijenja tako da 
sada glasi: 

 

"Obveznik poreza na imovinu je 
pravna ili fizička osoba koja je vlasnik ili  
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korisnik automata za igre za zabavu uko-
liko se isti nalaze na teritoriji općine u sa-
stavu Bosansko-podrinjskog kantona Go-
ražde". 
            U poglavlju II - Porez na imovinu, 
u članku 9. iza stavka 4. dodaju se novi 
stavci 5., 6. i 7. koji glase: 
 

           "Zgradom ili stanom za odmor i re-
kreaciju se u smislu odredbi ovog Zako-
na smatraju sve zgrade, kuće, stanovi i 
druge nekretnine namijenjene za stano-
vanje, a koje se ne koriste za stanovanje 
obzirom da vlasnik ili druga osoba ne 
stanuju u toj nekretnini i nemaju prebiva-
lište na toj adresi. 
            Poslovnim prostorijama koje se ne 
koriste u smislu odredbi ovog Zakona 
smatraju sve kancelarijske, ugostiteljske, 
trgovinske, proizvodne i druge gospoda-
rske poslovne prostorije i objekti koje se 
ne koriste na način da se u njima obavlja 
registrirana gospodarska djelatnost bez 
obzira da li su iste u stanju koje omogu-
ćava upotrebu istih. 
            Ako je imovina u vlasništvu ili je 
koristi više osoba, svako od njih je obvez-
nik poreza na imovinu srazmjerno dijelu 
vlasništva ili dijelu korisnika". 
 

Članak 2. 
 

U poglavlju II - Porez na imovinu, 
u članku 10. stavak 1. točka 4. se mijenja 
tako da ista sada glasi: 
 

"4. za garažu i parking-prostor 
koji se izdaje pod zakup 2,00 KM po 
1m2". 

U poglavlju II - Porez na imovinu, 
u članku 10. stavak 1. iza točke 9. dodaju 
se nove točke 10.,11. i 12. koje glase: 
 

"10. za automate za igre za zaba-
vu, odnosno za automate, kompjutere i 
druge uređaje koji se koriste za igre za 
zabavu po jednom uređaju 300,00 KM; 
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11. za benzinsku crpku kao jedno 

prodajno mjesto 3.000,00 KM ako ima do 
15 uposlenih radnika, odnosno 1.500,00 
KM ako ima više od 15 uposlenih radni-
ka; 

12. za zemljište upotrebljeno za 
benzinsku crpku 3,00 KM po 1m2". 

U poglavlju II - Porez na imovinu, 
u članku 10. stavak 4. se mijenja tako da 
se na kraju rečenice umjesto točke stavlja 
zarez i dodaju se riječi: "izuzev poreza 
koji se prema ovom članku plaća u godi-
šnjem paušalnom iznosu za poslovne 
prostorije koje se ne koriste i poslovne 
prostorije koje se izdaju u zakup ukoliko 
se radi o proizvodnim i skladišnim pos-
lovnim prostorijama za koje se plaća po-
rez u visini utvrđenoj u točkama 2. i 3. st-
avka 1. ovog članka i ne može se općinsk-
im propisom utvrditi plaćanje u većem 
iznosu". 
 

Članak 3. 
 

U poglavlju II - Porez na imovinu, 
u članku 15. stavak 1. točka b). se mijenja 
a tako da ista sada glasi: 
 

"b) za pokretnu imovinu obuhva-
ćenu člankom 10. stavak 1. točke 8., 9. i 
10. prema mjestu gdje se imovina nalazi." 
 
G. Zakon o izmjenama i dopunama Za-

kona o porezu na imovinu, naslijeđe 
i poklon 

      ("Službene novine Bosansko-podrinj- 
        skog kantona Goražde", broj: 15/14) 
  

Članak 1. – Osporena odredba 
 

U Zakonu o porezu na imovinu, 
naslijeđe i poklon ("Službene novine Bo-
sansko-podrinjskog kantona Goražde", 
broj: 7/09, 4/13), u Poglavlju II - Porez 
na imovinu, u članku 9. stavak 1. briše se 
točka 2. tako da točke 3., 4., 5., 6., 7., 8. i 9.  
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postaju točke 2., 3., 4., 5., 6., 7. i 8, a iza 
točke 8. se dodaju nove točke 9. i 10. koje 
glase: 
 

"9. bazne i mikrobazne stanice 
mobilne telefonije koje su instalirane na 
lokacijama na području općina u sastavu 
Bosansko-podrinjskog kantona Goražde. 

10. terminali za klađenje na uplat-
nim mjestima, samoposlužni terminali za 
klađenje instalirani na uplatnim mjestima 
i uređaji za priređivanje klađenja prilik-
om kojih se koristi generator slučajnih br-
ojeva". 

U Poglavlju II - Porez na imovinu 
u članku 9. stavak 2. se mijenja tako da 
sada glasi:  
 

"Obveznik poreza na imovinu je 
pravna ili fizička osoba koja je vlasnik ili 
korisnik bazne i mikrobazne stanice mo-
bilne telefonije, terminala za klađenje na 
uplatnim mjestima, samoposlužnih term-
inala za klađenje instaliranih na uplatnim 
mjestima, uređaja za priređivanje klađe-
nja prilikom kojih se koristi generator sl-
učajnih brojeva, automata za igre na sre-
ću i stolova u kazinu, ukoliko se isti nala-
ze na teritoriji općina u sastavu Bosans-
ko-podrinjskog kantona Goražde". 

U Poglavlju II - Porez na imovinu 
u članku 9. iza stavka 6. se mijenja i glasi: 
 

"Terminalom za klađenje na upla-
tnim mjestima se, u smislu odredbi ovog 
Zakona, smatraju svi uređaji na kojima se 
vrši uplata za igre na sreću koje priređi-
vač organizira kao posebne igre na sreću 
u kojima sudionici (igrači) sukladno s 
pravilima igre pogađaju ishode različitih 
sportskih i drugih stvarnih događaja s 
neizvjesnim rezultatom, dok se samospo-
služnim terminalom za klađenje smatraju 
svi uređaji na kojima se uplata za igre na 
sreću vrši bez posredovanja prodavača. 
Uređajem za priređivanje klađenja prili- 
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kom kojih se na bilo koji način koristi ge-
nerator slučajnih brojeva se, u smislu od-
redbi ovog Zakona, smatraju svi uređaji 
koji na osnovu slučajnih uzoraka generi-
raju slučajne potpuno neovisne i nepre-
dvidive nizove brojeva ili simbola koji su 
jednoliko raspoređeni unutar definiranih 
granica". 
 
Članak 2. toč. 12. i 13. – Osporena odredba 

 

U Poglavlju II - Porez na imovinu 
u članku 10. stavak 1. iza točke 11. doda-
ju se nove točke 12., 13., 14. i 15., koje gla-
se: 
 

"12. za svaki instalirani terminal 
za klađenje na uplatnom mjestu, odnos-
no za svaki instalirani samoposlužni ter-
minal za klađenje instaliran na uplatnom 
mjestu 5.000,00 KM. 

13. za svaki postavljeni uređaj za 
priređivanje klađenja prilikom kojih se 
na bilo koji način koristi generator sluča-
jnih brojeva 5.000,00 KM". 
 

Članak 3. – Osporena odredba 
 

U Poglavlju II – Porez na imovinu 
u članku 12. stavak 4. se mijenja i glasi: 
 

"Pravna i fizička osoba koja je vla-
snik ili korisnik baznih i mikrobaznih 
stanica mobilne telefonije, terminala za 
klađenje na uplatnim mjestima, samopo-
služnih terminala za klađenje instaliranih 
na uplatnim mjestima, uređaja za priređi-
vanje klađenja prilikom kojih se koristi 
generator slučajnih brojeva, automata za 
igre na sreću i stolova u kazinu te auto-
mata za igre za zabavu dužno je u roku 
od 30 dana od dana nastanka obveze, od-
nosno od dana stjecanja imovine ili od 
dana početka korištenja imovine podnije-
ti poresku prijavu poreznoj upravi, odno-
sno poreskoj ispostavi nadležnoj za opći-
nu na čijoj teritoriji se nalaze ti terminali,  
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automati, kompjuter i uređaji, odnosno 
stolovi". 
 

Članak 5. – Osporena odredba 
 

U Poglavlju II - Porez na imovinu 
u članku 15. stavak 1. točka b). se mijenja, 
tako da ista sada glasi: 

 

  "b) za pokretnu imovinu obuhva-
ćenu člankom 10. stavak 1. točke 7., 8., 9., 
12., 13., 14. i 15. prema mjestu gdje se im-
ovina nalazi". 
 
7. Sudbena praksa Ustavnog suda  
    Federacije  
 
 Presude Ustavnog suda Federaci-
je, broj:47/19 od 24.09.2020.godine ("Slu-
žbene novine Federacije BiH", broj: 78/ 
20) i broj: U-51/17 od 15.10.2019. godine 
("Službene novine Federacije BiH", broj: 
92/19). 
 
8. Činjenično stanje i stav Ustavnog 

suda Federacije 
 

Ustavni sud Federacije je utvrdio 
da u konkretnom predmetu nema činje-
ničnih pitanja koje bi bilo potrebno nepo-
sredno razjasniti na javnoj raspravi, pa je 
sukladno s člankom 13. stavak 1. Poslov-
nika Ustavnog suda Federacije Bosne i 
Hercegovine ("Službene novine Federa-
cije BiH", br.: 40/10 i 18/16) održao sjed-
nicu Suda bez javne rasprave, na kojoj je 
razmotrio osporene odredbe Zakona, 
predočeno ustavno pitanje podnositelja 
zahtjeva, odgovore na zahtjev, relevantne 
odredbe Ustava Federacije Bosne i Herce-
govine, odredbe odgovarajućih zakona 
Federacije Bosne i Hercegovine i Bosan-
sko-podrinjskog kantona Goražde i sud-
benu praksu ovog suda. Nakon razmat-
ranja utvrđeno je kako slijedi.  
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Zakon o porezu na imovinu, nas-

lijeđe i poklon ("Službene novine Bosan-
sko-podrinjskog kantona Goražde", broj: 
7/09) stupio je na snagu 19.06.2009. godi-
ne, a prvi put je izmijenjen i dopunjen u 
ožujku 2013. godine Zakonom o izmjena-
ma i dopunama Zakona o porezu na imo-
vinu, naslijeđe i poklon ("Službene novi-
ne Bosansko-podrinjskog kantona Goraž-
de", broj: 4/13). U članku 1. tog Zakona je 
utvrđeno da porez na imovinu, naslijeđe 
i poklon plaćaju pravne i fizičke osobe na 
području Bosansko-podrinjskog kantona 
Goražde.  

Obveznici poreza na imovinu, 
prije stupanja na snagu osporenog Zako-
na, su bili vlasnici, odnosno korisnici slje-
deće imovine: zgrade ili stana za odmor i 
rekreaciju; poslovnih prostorija koje se ne 
koriste; poslovne prostorije, stambene 
zgrade ili stana koji se izdaju pod zakup; 
garaže i parking prostora koji se izdaje 
pod zakup; putničkog motornog vozila 
preko 2000 kubnih centimetara radne za-
premine motora; motocikla preko 50 ku-
bnih centimetara radne zapremine moto-
ra; plovnog objekta preko 5 metara duži-
ne; benzinske crpke kao jednog prodajn-
og mjesta i zemljišta upotrijebljenog za 
benzinsku crpku (članak 9. Zakona o po-
rezu na imovinu naslijeđe i poklon, "Slu-
žbene novine Bosansko-podrinjskog kan-
tona Goražde", br.: 7/09 i 4/13). Osim 
nabrojanih devet kategorija imovine čiji 
su vlasnici i korisnici dužni plaćati porez 
na imovinu, u stavku 2. istog članka ob-
veza plaćanja tog poreza proširena je i na 
vlasnike ili korisnike terminala za klađe-
nje na uplatnim mjestima, samoposluž-
nih terminala za klađenje instaliranih na 
uplatnim mjestima i uređaja za priređiva-
nje klađenja prilikom kojih se koristi 
generator slučajnih brojeva, a u stavku 3. 
istog članka i na vlasnike ili korisnike au- 
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tomata, kompjutera ili drugih uređaja ko-
ji nisu isključivo predviđeni za igre na 
sreću, ukoliko se koriste u tu svrhu, a na-
laze se na teritoriji Bosansko-podrinjskog 
kantona Goražde.  

Kako se kod Kantonalnog suda u 
Goraždu vodi upravni spor koji je proi-
stekao upravo zbog osporavanja prijave 
razreza poreza na imovinu po osnovu os-
porenih odredbi Zakona, a u tom postu-
pku se pitanje njihove ustavnosti postavi-
lo kao prethodno pitanje, Kantonalni sud 
u Goraždu je zastao s postupkom i pre-
dočio to pitanje Ustavnom sudu Federa-
cije, koristeći ovlasti iz čl. IV.C.3.10.(4) i 
IV.C.3.11. Ustava Federacije Bosne i Her-
cegovine. 

Kantonalni sud u Goraždu smatra 
da osporene odredbe Zakona nisu sukla-
dne sa odredbama članka II.A.2.(1) c) Us-
tava Federacije Bosne i Hercegovine, čla-
nka II.3. k) Ustava Bosne i Hercegovine i 
članka 14. Europska konvencije. 

Ustavni sud Federacije naglašava 
da je riješio mnogo predmeta u kojima su 
jedinice lokalne samouprave svojim od-
lukama oporezovale ili nametnule odre-
đene pristojbe za gospodarska društva 
prema kriteriju djelatnosti. Radi zaštite 
ustavnog načela jednakosti pred zakon-
om, takvi općinski propisi su oglašavani 
neustavnim.       

U ovom ustavnosudskom pred-
metu radi se o kantonalnom zakonu, ali 
je intencija tog Zakona, kada su u pitanju 
uređaji za igre na sreću, ista kao kod od-
luka kojima su se rukovodile općine prili-
kom donošenja svojih odluka o komu-
nalnim pristojbama. 

Ustavni sud Federacije primjećuje 
da su u ovom slučaju suštinski predmet 
osporavanja i razlozi osporavanja istovje-
tni kao u predmetu ovog suda broj: U-
47/19. Dakle, istovjetno pravno pitanje  
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je, postavljeno u navedenom predmetu, 
te je ovaj sud presudom broj: U-47/19 od 
24.09.2020. godine već ustanovio pravna 
stajališta koja su relevantna i primjenjiva 
i za ovaj ustavnosudski predmet, te de-
taljno i široko obrazložena. 

Ustavni sud Federacije ne nalazi 
ni jedan argument kao ni jedan razlog 
zbog kojih bi izmijenio postojeću, napri-
jed navedenu ustavnosudsku praksu, te 
upućuje na obrazloženje iz navedene pre-
sude u cijelosti. 

Stoga, ovaj put bez potrebe da se 
to detaljno obrazlaže, Ustavni sud Fede-
racije smatra da je Skupština Bosansko-
podrinjskog kantona Goražde odlučila da 
problem koji je ovaj sud uočio kao pov-
redu načela jednakosti pred zakonom u 
općinskim odlukama o komunalnim pri-
stojbama za istaknutu tvrtku, ili korište-
nje uređaja i opreme, izdigne na nivo ka-
ntonalnog zakona o porezu na imovinu, 
naslijeđe i poklon, kao što je to učinila 
Skupština Unsko-sanskog kantona. 

Nadalje, s tim u svezi, po mišlje-
nju Ustavnog suda Federacije "umetanj-
em" osporenih odredbi Zakona u Zakon 
o porezu na imovinu, naslijeđe i poklon, 
je grubo narušena standardna struktura 
jednog takvog zakona, jer ono što se nji-
me propisuje izlazi iz okvira predmeta 
reguliranja tog zakona. Osporenim odre-
dbama Zakona se pod pojam imovine 
podvode terminali za klađenje na upla-
tnim mjestima, te samoposlužni terminali 
za klađenje i uređaji za priređivanje kla-
đenja prilikom kojih se koristi generator 
slučajnih brojeva, iako se radi o stvarima 
koje u smislu Kodeksa računovodstvenih 
načela i računovodstvenih standarda koji 
se primjenjuju u Federaciji Bosne i Her-
cegovine ("Službene novine Federacije 
BiH", broj:50/98) predstavljaju "materijal-
na stalna sredstva" gospodarskih subje- 
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kata koja im služe za obavljanje registri-
rane djelatnosti. 

Inače nesporna ustavna ovlast ka-
ntona iz članka III.4.l) Ustava Federacije 
Bosne i Hercegovine, prema kome oni 
imaju nadležnost za "financiranje djelat-
nosti kantonalne vlasti ili njenih agencija 
oporezivanjem, zaduživanjem ili drugim 
sredstvima", ne može se izdvojiti iz cjelo-
kupnog ekonomsko-političkog konteksta 
Federacije Bosne i Hercegovine i posma-
trati izolirano, već naprotiv, u sklopu je-
dinstvene fiskalne i uoće ekonomske po-
litike Federacije, Bosne i Hercegovine, 
posebno zbog činjenice da postoji fede-
ralni Zakon o igrama na sreću. 
 Kada se ima u vidu karakter tog 
Zakona koji je u ovoj oblasti lex specialis, 
kada se ima u vidu njegov predmet regu-
liranja, njegova struktura, sistematičnost 
i obuhvat, posebice u dijelu u kojem se 
propisuju razne vrste naknada, među ko-
jima i one koje očito imaju karakter opo-
rezivanja i kada se tome doda i to da je 
dobit koju ostvaruju priređivači igara na 
sreću  oporezovana općim propisima Za-
kona o porezu na dobit, moglo bi se zak-
ljučiti da  je sa ova dva zakona Federacija 
"zaokružila" fiskalnu politiku u sferi iga-
ra na sreću. Stoga Ustavni sud Federacije 
smatra da to ne ostavlja prostor za jed-
nostrano i nekoordinirano zakonodavno 
djelovanje kantonalnih zakonodavaca u 
toj oblasti. 
 Prigovor druge strane u postupku 
da je potrebno odbaciti ovaj zahtjev, mo-
ramo napomeuti, ne stoji jer je u presudi 
ovog suda na koju se pozivaju riješeno 
meritorno samo o pojedinim odredbama 
osporenog Zakona koje se odnose na ba-
zne i mikrobazne stanice mobilne telefo-
nije kako je precizirano izrekom presude 
broj: U-51/17 od 15.10.2019. godine. 
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Na temelju svega izloženog, Usta- 

vni sud Federacije smatra da osporene 
odredbe Zakona nisu sukladne sa Usta-
vom Federacije Bosne i Hercegovine, te je 
odlučeno kao u izreci ove presude. 
 

Ovu presudu Ustavni sud Fede-
racije donio je jednoglasno, u sastavu: dr. 
sc. Kata Senjak, predsjednica Suda, Vesna 
Budimir, Mirjana Čučković, Aleksandra 
Martinović i prof. dr. Edin Muminović, 
suci Suda. 
 
Broj:U-27/20                        Predsjednica 
26.05.2021.godine  Ustavnog suda Federacije 
S a r a j e v o                Bosne i Hercegovine 
                                            Kata Senjak,s.r. 

................................. 
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Уставни суд Федерације Босне 
и Херцеговине одлучујући о предоче-
ном уставном питању Кантоналног су-
да у Горажду за утврђивање уставно-
сти чл. 1., 2., 3. и 5. Закона о измјенама 
и допунама Закона о порезу на имови-
ну, наслијеђе и поклон, на основу чл. 
IV.Ц.3.10.(4) и IV.Ц.3.11. Устава Феде-
рације Босне и Херцеговине, на сјед-
ници без јавне расправе одржаној дана 
26.05.2021. године, донио је  
 
 

П Р Е С У Д У 
 

Утврђује се да чл. 1., 2., 3. и 5. 
Закона о измјенама и допунама Закона 
о порезу на имовину, наслијеђе и пок-
лон ("Службене новине Босанско-под-
рињског кантона Горажде", број:15/14), 
у дијеловима који се односе на терми-
нале за клађење на уплатним мјести-
ма, самопослужне терминале за клађе-
ње инсталиране на уплатним мјестима  
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и уређаје за приређивање клађења 
приликом којих се користи генератор 
случајних бројева, нису у складу са Ус-
тавом Федерације Босне и Херцего-
вине. 

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

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

Кантонални суд у Горажду је 
поднесцима бр.: 005-0-Су-20-000164 од 
07.12.2020. године и 005-0-Су-20-000165 
од 07.12.2020. године, који су заприм-
љени дана 09.12.2020. године, Уставн-
ом суду Федерације Босне и Херцего-
вине (у даљем тексту: Уставни суд Фе-
дерације) предочио уставно питање - 
оцјена уставности чл. 1., 2., 3. и 5. Зако-
на о измјенама и допунама Закона о 
порезу на имовину, наслијеђе и пок-
лон у дијеловима који се односе на 
терминале за клађење на уплатним 
мјестима, самопослужне терминале за 
клађење инсталиране на уплатним мј-
естима и уређаје за приређивање кла-
ђења приликом којих се користи ген-
ератор случајних бројева (у даљем тек-
сту: оспорене одредбе Закона, односно 
оспорени Закон). Захтјеви су заведени 
под бр.: У-27/20 и У-28/20. Такође, Ка-
нтонални суд у Горажду је поднеском 
број: 005-0-Су-20-000171 од 15.12.2020. 
године, Уставном суду Федерације 
предочио идентично уставно питање 
у вези са уставношћу оспорених од-
редби Закона. Овај захтјев је заведен 
под бројем: У-30/20. 

Уставно питање се појавило као  
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претходно питање у предмету управ-
ног спора који се води пред Канто-
налним судом у Горажду, у управној 
ствари разреза пореза на имовину за 
2016. годину, под сљедећим бр.: 
 

- 05 0 У 000922 20 У покренут  по 
тужби тужиоца "Petica plus" 
д.о.о Витез, ради оспоравања рј-
ешења туженог Федералног ми-
нистарства финансија/Федера-
лног министарства финанција 
број: 03-15-876/16 И.С. од 09.10. 
2020. године, којим је одбијена 
жалба тужиоца изјављена прот-
ив пријаве пореза на имовину 
Кантоналног порезног уреда 
Горажде, Порезне испоставе Го-
ражде од 30.05.2016. године,   

- 05 0 У 000924 20 У покренут  по 
тужби тужиоца "Bet Live" д.о.о 
Витез, ради оспоравања рјеше-
ња туженог Федералног мини-
старства финансија/Федералн-
ог министарства финанција бр-
ој:03-15-877/16 И.С. од 09.10.2020. 
године, којим је одбијена жалба 
тужиоца изјављена против пр-
ијаве пореза на имовину Кант-
оналног порезног уреда Гораж-
де, Порезне испоставе Горажде 
од 30.05.2016. године, и  

- 05 0 У 000930 20 У покренут  по 
тужби тужиоца "Sport plus" 
д.о.о Нови Травник, ради оспо-
равања рјешења туженог Феде-
ралног министарства финанси-
ја/Федералног министарства 
финанција број: 03-15-188/16 А. 
З.Х. од 06.10.2020. године, којим 
је одбијена жалба тужиоца из-
јављена против пријаве пореза 
на имовину Кантоналног поре-
зног уреда Горажде, Порезне ис- 
поставе Горажде од 11.01.2016.г.  
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У смислу члана IV.Ц.3.10.(4) Ус-
тава Федерације Босне и Херцеговине, 
Кантонални суд у Горажду је овлашћ-
ен за постављање уставног питања Ус-
тавном суду Федерације. 
 
2. Спајање поступака 
 

Како се у наведеним предмети-
ма ради о предоченом уставном пита-
њу у вези са уставношћу истих одре-
даба истог закона, Уставни суд Феде-
рације је на сједници одржаној дана 
03.02.2021. године, примјеном члана 38. 
став 1. Закона о поступку пред Устав-
ним судом Федерације Босне и Херце-
говине ("Службене новине Федерације 
БиХ", бр.: 6/95 и 37/03) ријешио да ће 
се о предоченим уставним питањима 
одлучивати у истом поступку, те дон-
ио Рјешење о спајању поступака број: 
У-27/20 од 03.02.2021. године. Сходно 
наведеном, Уставни суд Федерације ће 
у овим уставно-судским предметима 
водити јединствен поступак и доније-
ти једну одлуку под бројем: У-27/20.    
       
3. Странке у поступку  
 
 У складу са чланом 39. став 2. 
Закона о поступку пред Уставним суд-
ом Федерације Босне и Херцеговине, 
странке у поступку у овом уставно-
судском предмету су: Кантонални суд 
у Горажду, као подносилац захтјева, 
"Petica plus" д.о.о. Витез, "Bet Live" 
д.о.о. Витез, "Sport plus" д.о.о. Нови Тр-
авник и Федерално министарство фи-
нансија/Федерално министарство фи-
нанција као странке у поступку пред 
Кантоналним судом у Горажду и Ску-
пштина Босанско-подрињског кантона 
Горажде, као доносилац оспореног За-
кона.   
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4. Битни наводи захтјева  
 

Кантонални суд у Горажду у 
захтјевима наводи да се приликом од-
лучивања у овој управној ствари поја-
вило питање уставности оспорених од-
редби Закона, због чега је Кантонални 
суд у Горажду морао застати са пос-
тупком, обзиром да је оспореним од-
редбама Закона установљена обавеза 
плаћања пореза на имовину за лица 
која су власници или корисници тер-
минала за клађење на уплатним мјес-
тима, самопослужних терминала за 
клађење инсталираних на уплатним 
мјестима и уређаја за приређивање кл-
ађења приликом којих се користи ге-
нератор случајних бројева, уколико се 
исти налазе на територији општина у 
саставу Босанско-подрињског кантона 
Горажде. У захтјеву се даље цитирају 
оспорене одредбе Закона и истиче да 
је обавеза плаћања пореза установље-
на искључиво по критерију дјелатнос-
ти. Сматра да је на основу оспорених 
одредби Закона опорезована имовина 
тужиоца као власника, која му служи 
за обављање основне дјелатности, те да 
је на тај начин уведена нова врста по-
реза, а доносилац Закона је средства 
којима тужиоци обављају основну дје-
латност сврстао у имовину на коју се 
плаћа порез.    

Наводи да су тужиоци примјен-
ом оспорених одредби Закона доведе-
ни у неравноправан положај у односу 
на друге власнике имовине и на тај на-
чин им је повријеђено уставно право 
на једнакост пред законом из члана 
II.А.2.(1) ц) Устава Федерације Босне и 
Херцеговине, уставно право на имови-
ну које је заштићено одредбама члана 
II.3. к) Устава Босне и Херцеговине и 
члана 14. (забрана дискриминације)  
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Европске конвенције за заштиту људ-
ских права и основних слобода (у даљ-
ем тексту: Европска конвенција) те чл-
ана 1. Првог протокола уз Европску 
конвенцију (заштита имовине).  

Због свега напријед наведеног, 
Кантонални суд у Горажду је предо-
чио уставно питање, ради оцјене уста-
вности оспорених одредби Закона и 
предложио да Уставни суд Федераци-
је, донесе пресуду којом ће утврдити 
да оспорене одредбе Закона у дијело-
вима који се односе на терминале за 
клађење на уплатним мјестима, само-
послужне терминале за клађење инс-
талиране на уплатним мјестима и ур-
еђаје за приређивање клађења прили-
ком којих се користи генератор случа-
јних бројева, нису у складу са Уставом 
Федерације Босне и Херцеговине. 
  
5. Битни наводи одговора на захтјев 
 
 У складу са чланом 16. Закона о 
поступку пред Уставним судом Феде-
рације Босне и Херцеговине, Уставни 
суд Федерације је актима бр.: У-27/20 
и У-28/20 од 21.12.2020. године, и У-
30/20 од 28.12.2020. године затражио 
од: "Petica plus" д.о.о. Витез, "Bet Live" 
д.о.о. Витез, "Sport plus" д.о.о. Нови 
Травник, Федералног министарства 
финансија/ Федералног министарства 
финанција и Скупштине Босанско-по-
дрињског кантона, да као странке у 
поступку доставе одговоре на захтјеве.   

"Petica plus" д.о.о. Витез и "Bet 
Live" д.о.о. Витез, заступани по пуно-
моћнику Мирзети Дуљковић, и "Sport 
plus" д.о.о. Нови Травник, заступан по 
пуномоћнику Самиру Ченгићу, адво-
катима из Сарајева, су дана 15. и 27.01. 
2021. године Уставном суду Федераци-
је доставили готово идентичне одгово- 
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ре на захтјев. 

У одговорима на захтјеве се на-
води да су ова привредна друштва рег-
истрована за обављање дјелатности 
приређивања игара на срећу клађења 
на спортске резултате и друге неизвје-
сне догађаје у складу са Законом о иг-
рама на срећу ("Службене новине Фе-
дерације БиХ", бр.: 48/15 и 60/15, у да-
љем тексту: Закон о играма на срећу) 
као системским прописом, којим се у 
потпуности регулише област прире-
ђивања игара на срећу, укључујући и 
сва фискална давања које плаћају при-
ређивачи игара на срећу и која су утв-
рђена као искључиви приход Федера-
ције Босне и Херцеговине. Чланом 7. 
став 1. Закона о играма на срећу је пр-
описано да су приходи остварени по 
основу накнада за приређивање игара 
на срећу приход Федерације Босне и 
Херцеговине, док се одредбама чл. 91. 
и 92. прописују накнаде и висина на-
кнаде коју плаћају приређивачи кла-
дионичких игара на срећу, и то: за из-
давање одобрења за рад, за продужење 
важења одобрења за рад, за отварање 
сваког новог уплатног мјеста, за поста-
вљање уређаја за приређиване клађе-
ња који користе систем РНГ (генера-
тор случајних бројева) из члана 78. ст-
ав 1. Закона у износу од 300,00 КМ мје-
сечно по сваком уплатном мјесту.  

Истичу да је оспореним Закон-
ом прописана додатна обавеза прире-
ђивачима клађења, и то у виду пореза 
на имовину, при чему се као "имови-
на" означава "терминал за клађење" и 
"генератор случајних бројева", који су 
евидентирани као материјална сред-
ства – опрема, односно основна средст-
ва за рад (обављање дјелатности), пут-
ем којих правно лице остварује прих-
од, односно добит, на коју привредна  
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друштва плаћају порез. Наводе да "те-
рминали за клађење" нису  имовина, 
већ рачунари путем којих се приређу-
ју игре на срећу на уплатним мјести-
ма. Такође, ни генератор случајних бр-
ојева није имовина, него софтверски 
програм, тј. унајмљено ауторско пра-
во. Наглашавају да су предметни рачу-
нари означени као "терминали за кла-
ђење и генератори случајних бројева", 
уствари опрема привредног друштва 
и да по својим обиљежјима, начину на-
бавке, евидентирању у пословним књ-
игама друштва, исказивању кроз зав-
ршни рачун и примјени важећих пр-
описа представљају стална (основна) 
средства за обављање регистроване дј-
елатности.   

У одговору се даље поставља 
питање да ли кантоналне власти имају 
право опорезивања игара на срећу, 
обзиром на одредбе Закона о играма 
на срећу, којим се прописује искључи-
ва надлежност Федерације Босне и Хе-
рцеговине у погледу регулисања пра-
ва на вршење ове дјелатности, услова 
под којима се дјелатност може обавља-
ти, издавања дозвола, права надзора, 
те прописаних фискалних терета (нак-
нада) како то дефинише тај закон.  

Питање надлежности кантона 
за доношење прописа из области опо-
резивања игара на срећу, треба посма-
трати и са аспекта Закона о припад-
ности јавних прихода у Федерацији 
Босне и Херцеговине ("Службене нов-
ине Федерације БиХ", бр.: 22/06, 43/08, 
22/09, 35/14 и 94/15). Одредбом члана 
4. Закона о припадности јавних при-
хода у Федерацији БиХ прописано је: 
"Федерацији припадају приходи, како 
слиједи: ... б) 100% од пореза на добит 
предузећа, банака, и других финансиј-
ских организација, друштава за осигу- 
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рање и реосигурање имовине и лица, 
правних лица из области електропри-
вреде, поште и телекомуникација и 
правних лица из области игара на сре-
ћу и забавних игара којима је то једина 
дјелатност;". Наметнута обавеза плаћа-
ња пореза на опрему правног лица 
("теминал за клађење" тј. рачунаре и 
"генератор случајних бројева" тј. Соф-
тwаре"), као пореза на имовину, оспо-
реним одредбама Закона дискримини-
ра правна лица која обављају дјелатно-
ст приређивања игара на срећу и то из 
основа дјелатности коју обављају, на 
који начин се грубо поврјеђује уставна 
одредба о једнакости пред законом. 
Питање дискриминације привредних 
субјеката која обављају дјелатност при-
ређивања игара на срећу (дискрими-
нација из основа дјелалтности), пита-
ње статуса (не)могућности опорезива-
ња сталних средстава привредних дру-
штава, питање забране двоструког оп-
орезивања и питање (не)надлежности 
кантона за доношење прописа из об-
ласти опорезивања и фискалне поли-
тике, су круцијална питања која се ти-
чу примјене оспорених одредаба Зако-
на. Посебно истичу да се о истим пит-
ањима Уставни суд Федерације јасно 
одредио и заузео резолутна правна ст-
ановишта у својој пресуди број: 47/19 
од 24.09.2020. године ("Службене нови-
не Федерације БиХ", број: 78/20), којом 
је утврдио несагласност са Уставом Фе-
дерације Босне и Херцеговине релева-
нтних одредаба Закон о порезу на им-
овину и порезу на наслијеђе и поклон 
Унско-санског кантона. На крају наво-
де да је Уставни суд Федерације је већ 
цјенио  уставност Закона о порезу на 
имовину, наслијеђе и поклон  у пресу-
ди број: У-51/17 од 15.10.2019. године 
("Службене новине Федерације БиХ",  
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број: 92/19) у којој је проблематизoвao 
питање унилатералног увођења поре-
за на имовину у област телекомуника-
ција. 

Предлажу да Уставни суд Феде-
рације донесе пресуду којом ће утвр-
дити да оспорене одредбе Закона у 
дијеловима које се односе на термина-
ле за клађење на уплатним мјестима, 
самопослужне терминале за клађење 
инсталиране на уплатним мјестима и 
уређаје за приређивање клађења при-
ликом којих се користи генератор слу-
чајних бројева нису у сагласности са 
Уставом Федерације Босне и Херцего-
вине. 
 

Уставна и законодавно-правна 
комисија Скупштине Босанско-подри-
њског кантона Горажде је дана 28. и 
29.01.2021. године, Уставном суду Фе-
дерације доставила идентичне одгово-
ре. Сматра да је Уставни суд Федера-
ције дужан одбацити захтјев Кантона-
лног суда у Горажду јер је неоснован и 
да је предметне одредбе већ разматрао 
у пресуди број: У-51/17 од 15.10.2019. 
године. Напомиње да се оспорене од-
редбе Закона не односе само на пра-
вна и физичка лица која се баве при-
ређивањем игара на срећу, већ и на 
власнике мотроних возила, власнике 
бензиских пумпи, итд. Обзиром да 
предмет опорезивања у Закону о поре-
зу на имовину није нити може бити 
дјелатност одређених правних и физи-
чких лица, већ искључиво одређена 
имовина правних и физичких лица, 
ослобађање за случајеве када се имови-
на користи за обављање основне дјела-
тности, према њиховом мишљењу  у 
ствари представља повреду једнакости 
пред законом. Истиче да се на тај на-
чин правна и физичка лица која кори- 
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сте имовину за обављање основне дје-
латности стављају у повољнији поло-
жај у односу на остала правна и физи-
чка лица која су власници и корисни-
ци такве имовине. Све наведено указу-
је да подносилац захтјева позивајући се 
на повреду једнакости пред законом 
сугерише да се одредбе измијене на 
начин, да се управо деси повреда јед-
накости пред законом, односно да се 
одређена правна и физичка лица ставе 
у привилегован положај. Везано за ус-
тавом загарантовано право на имови-
ну, напомиње да се опорезиваје имов-
ине може оправдати само потребом за 
увођењем веће правичности у систем 
опорезивања водећи рачуна о крите-
ријима користи и могућности плаћа-
ња. Власници имовине имају користи 
од државе јер им иста пружа заштиту 
имовине путем администрације, поли-
ције и судства и која градећи путеве 
поред њихових објеката омогућава вл-
асницима лакши приступ њиховој им-
овини и тако истовремено и повећава 
вриједност њихове имовине, а за све те 
користи власници морају платити по-
рез на посједовање имовине. Како се 
све наведене услуге власницима имо-
вине пружају на нивоу кантона и оп-
штина гдје се та имовина налази, по-
рези се плаћају тим кантонима и оп-
штинама како би имале приходе неоп-
ходне за финансирање поменутих ус-
луга од којих власници имовине имају 
наведене користи. Вриједнија имовина 
указује и на већу платежну способност 
корисника имовине и сходно томе даје 
већу могућност плаћања пореза, због 
чега сматра оправданим осим дохотка 
и добити опорезовати и имовину. Об-
зиром да се изузев пореза на имовину 
готово све обавезе правним лицима ко-
ја се баве приређивањем игара на сре- 
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ћу намећу законима на нивоу Федера-
ције Босне и Херцеговине апсурдно је 
да подносилац захтјева за оцјену уста-
вности по том основу не оспорава јед-
ан од закона донесених на нивоу Фе-
дерације Босне и Херцеговине већ је-
дини кантонални закон којим се за та 
правна лица намеће било каква обаве-
за. Позива се на члан III.3. Устава Фе-
дерације Босне и Херцеговине и зак-
ључује да је неспорно да федерална 
власт приликом израде закона мора 
узети у обзир да је опорезивање у иск-
ључивој надлежности кантона када су 
у питању финансирања дјелатности 
кантоналних власти због чега, навод-
но, Парламент Федерације Босне и Хе-
рцеговине ниједним законом није ре-
гулисао опорезивање имовине. 

Сматра се да је захтјев неоснов-
ан, јер су оспорени чланови Закона, по 
њиховом мишљењу, у сагласности са 
Уставом Федерације Босне и Херцего-
вине и Уставом Босанско-подрињског 
кантона Горажде, те исти само пред-
ставља покушај подносиоца захтјева да 
се од Уставног суда Федерације издеј-
ствује одлука која би имала за посље-
дицу умањење уставом загарантован-
их надлежности кантона и стављање 
одређених лица у привилегован поло-
жај. 

Федерално министарство фин-
ансија/Федерално министарство фин-
анција није доставило одговор.  
 
6. Релевантно право   
 
A. Устав Федерације Босне и 

Херцеговине 
 

Члан II.А.2 (1) ц) 
 

(1) Сва лица на територији Федераци-
је уживају права на: 
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ц) једнакост пред законом; 
 

Члан IV.Ц.3.10.(4) 
 

          Уставни суд такође одлучује о 
уставним питањима која му предочи 
Врховни суд или пак неки кантонални 
суд а која се појаве у току поступка 
пред тим судом. 
 

Члан IV.Ц.3.11. 
 

          Кад Врховни суд или неки канто-
нални суд, у току поступка који се во-
ди пред судом, сматрају да одговарају-
ћи закон није у складу са овим устав-
ом, обуставит ће поступак и предочи-
ти предмет Уставном суду у складу са 
чланом IV.Ц.10.(3). 
                      
Б.  Закон о играма на срећу  
     ("Службене новине Федерације  
       БиХ", бр.: 48/15 и 60/15)  
 

Члан 1. 
Предмет закона 

 

Овим законом уређују се: усло-
ви, начин и субјекти приређивања иг-
ара на срећу, врсте игара на срећу, ос-
новни принципи, поступак за издава-
ње и одузимање одобрења за приређи-
вање посебних игара на срећу, прави-
ла и распоређивања прихода од игара 
на срећу, оснивање, облик организова-
ња, органи управљања и руковођење 
Лутријом Босне и Херцеговине (у да-
љем тексту: Лутрија БиХ), накнада за 
приређивање игара на срећу и накна-
де од уплата за учествовање у играма 
на срећу, приређивање игара на срећу 
путем интернета, надзор, казне за пре-
кршаје и друга питања од значаја за 
игре на срећу у Федерацији Босне и 
Херцеговине (у даљем тексту: Федера-
ција).  
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Приређивање игара на срећу 
на територији Федерације реализује се 
путем Лутрије БиХ и правних лица 
регистрованих за приређивање игара 
на срећу. 
 

Члан 4. ст. 1. и 3. 
Врсте игара на срећу 

 
Игре на срећу дијеле се на: кла-

сичне (лутријске) и посебне игре на 
срећу. 

Посебне игре на срећу су игре у 
којима се унапријед не утврђује фонд 
добитка и то:  
 

1) Игре у касину,  
2) Игре на аутоматима у посебн-

им клубовима,  
3) Игре клађења на спортске резу-

лтате и друге неизвјесне догађа-
је.  

 
Члан 7. став 1. 

Расподјела дијела прихода по основу 
накнада од игара на срећу 

 

Приходи остварени по основу 
накнада за приређивање игара на сре-
ћу приход су Федерације. 
 

Члан 8. 
Приређивање игара 

 

Приређивање игара на срећу је 
искључиво право Федерације, ако ов-
им законом није другачије одређено.  

Право приређивања игара на 
срећу из члана 4. овог закона Федера-
ција преноси на Лутрију БиХ, којој за 
приређивање није потребно посебно 
одобрење Министарства. 

Друга правна лица, регистрова-
на за приређивање игара на срећу на 
територији Федерације, могу под усло-
вима предвиђеним овим законом, на  
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основу одобрења Министарства, при-
ређивати игре из члана 4. став 3. овог 
закона. 
 
IV. ПОСЕБНЕ ИГРЕ НА СРЕЋУ 

1. Игре у касинима 
 

Члан 54. 
Право приређивања 

 

Посебне игре на срећу у каси-
нима може приређивати: 
 

1) Лутрија БиХ под условима пре-
двиђеним овим законом, 

2) Привредна друштва регистро-
вана за посебне и гре на срећу 
са сједиштем на територији Фе-
дерације, која се уписују у суд-
ски регистар за обављање дјела-
тности посебних игара на срећу 
у касинима, на основу овог зак-
она и одобрења Министарства.  

 

На привредна друштва из става 
1. овог члана примјењују се одредбе 
Закона о привредним друштвима ако 
овим законом није другачије уређено. 
 
 

Члан 75. 
Врста и обим кладионичких игара 

 

Кладионичке игре су посебне 
игре на срећу у којима учесници (иг-
рачи) у складу са  правилима игре по-
гађају исходе различитих спортских и 
других догађаја са неизвјесним резул-
татом као што су:  
 

1) клађење на резултате поједина-
чних или групних спортских 
такмичења, 

2) клађење на успјех плесних,  пје-
вачких, музичких и сличних та-
кмичења,  

3) остале неизвјесне догађаје  пре- 
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ма понуди приређивача уз одо-
брење Министарства.  

 

Врсте и  обим  посебних  игара  
на  срећу  клађења,  као и промјену ис-
тих, одобрава Министарство.  
 

Члан 76. 
Право приређивања 

 

Кладионичке игре могу прире-
ђивати: 
 

1) Лутрија БиХ под условима утв-
рђеним овим законом,  

2) Привредна друштва са сједиш-
тем на територији Федерације, 
која се уписују у судски   регис-
тар за обављање дјелатности 
кладионичких игара, на основу 
овог закона и одобрења Минис-
тарства. 

 
Члан 78. ст. 1., 2. и 3. 

 

Приређивачи из члана 76. став  
1. тачка  2. овог закона на уплатном мј-
есту на основу одобрења Министарст-
ва могу приређивати клађења заснова-
на на снимљеним догађајима (снимци 
утрка коња, утрка паса и сличних ут-
рка) и компјутерски генерисаних дога-
ђаја са додатком ТВ монитора у којима 
се за избор догађаја користи генератор 
случајних бројева (RNG Random Num-
ber Generator).  

У сврху издавања одобрења  за  
приређивање  игара на срећу из  става  
1. овог члана, приређивач из члана  76.  
став  1.  тачка  2.  овог закона је дужан 
Министарству поднијети захтјев за од-
обрење правила игара, те доставити 
цертификат о усклађености  генерато-
ра из става 1. овог члана издат од  стра-
не овлашћеног правног лица  које  је у 
складу са овим законом овлашћено за 
цертифицирање аутомата и  система  
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за игре на срећу. Цертификат, између 
осталог, мора  садржавати испитивање 
случајности (random). 

Приређивачи из члана 76. став 
1. тачка 2. овог закона морају за свако 
уплатно мјесто и сваку врсту клађења 
имати одобрење за приређивање ига-
ра из става 1. овог члана. 
 

Члан 91. 
Накнаде 

 

За издавање одобрења за при-
ређивање кладионичких игара на сре-
ћу приређивач из члана 76. став 1. тач-
ка 2. овог закона плаћа сљедеће накна-
де:  
 

1) за издавање одобрења за рад - 
150.000,00 КМ; 

2) за продужење важења одобрења 
износи - 50.000,00 КМ;  

3) за отварање сваког новог уплатног 
мјеста - 10.000,00 КМ;  

4) за пресељење уплатног мјеста на 
нову локацију на територији друге 
општине,. - 5.000,00 КМ.  

 

Доказ о уплати накнаде из ста-
ва 1. тач. 1. до 4. овог члана, доставља 
се приликом подношења захтјева за 
издавање односно продужење одобрења.  
 

Члан 92. став 1. 
 

Осим накнада из члана 92. овог 
закона, приређивач из члана 76. став 1. 
тачка 2. овог закона има обавезу плаћ-
ања накнаде за постављање уређаја за 
приређивање клађења који користи 
систем RNG из члана 78. став 1. овог 
закона, у износу од 300,00 КМ мјесечно 
по сваком уплатном мјесту.   
 
B. Исправка Закона о играма на срећу  
       ("Службене новине Федерације  
        БиХ", број: 60/15) 
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У члану 92. ријечи: "из члана 92. 
овог закона" замијенити ријечима: "из 
члана 91. овог закона".  
 
Г.   Закон о припадности јавних при- 

хода у Федерацији Босне и Херце-
говине 

      ("Службене новине Федерације  
        БиХ", бр.:22/06, 43/08, 22/09, 35/14  
        и 94/15) 
 

Члан 1. 
 

 Овим Законом уређује се при-
падност јавних прихода који су уста-
новљени законима на територији Фед-
ерације Босне и Херцеговине (у даљем 
тексту: Федерација). 
 

Члан 2. 
Дефиниција јавних прихода 

 

 Јавним приходима, у смислу ов-
ог закона, сматрају се индиректни по-
рези, директни порези, накнаде, таксе, 
доприноси, донације и други прихо-
ди, утврђени законима и другим про-
писима Босне и Херцеговине, Федера-
ције, кантона и јединица локалне са-
моуправе. 
 

Члан 3. 
Расподјела јавних прихода 

 

Јавни приходи, у смислу овог 
Закона, расподјељују се између Феде-
рације, кантона и јединица локалне са-
моуправе, а служе за финансирање фу-
нкција Федерације, Дирекције за це-
сте Федерације Босне и Херцеговине (у 
даљем тексту: Дирекција за цесте), ка-
нтона и јединица локалне самоуправе.  
 Расподјела ових средстава утвр-
ђује се и исказује у буџету: Федерације 
Босне и Херцеговине (у даљем тексту: 
Буџет Федерације), Дирекције за цесте,  
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кантона и јединица локалне самоуп-
раве. 
 
Д. Закон о порезу на имовину, насли- 
     јеђе и поклон 
     ("Службене новине Босанско-под- 
      рињског кантона Горажде", број:  
      7/09) 
 

Члан 1. 
 

            Овим Законом утврђује се порез 
на имовину, наслијеђе и поклон (у да-
љем  тексту: порези), које плаћају  пра-
вна и физичка лица на  подручју Бос-
анско–подрињског кантона Горажде (у 
даљем тексту: Кантон). 
 

Члан 2. 
 

          Утврђују се сљедеће врсте пореза:  
 

            1.  порез на имовину,   
            2.  порез на наслијеђе и поклон.  
 

Члан 3. 
 

            Свака врста пореза посебно се 
обрачунава и уплаћује.  

 
Члан 4. 

 

       Приходе од пореза на имовину 
и приходе од пореза на наслијеђе и по-
клон Кантонални  трезор  распоређује  
Кантоналном и  Општинским  буџети-
ма  у  омјеру и  на начин утврђен  Кан-
тоналним  прописима. 
 

Члан 5. 
 

             Правна и физичка лица (порез-
ни обавезници) на  подручју Кантона  
имају  под једнаким условима, који су 
одређени Законом једнака права и об-
авезе у погледу порезних  обавеза. 
 

Члан 9. 
 

            Обавезник пореза на имовину је  
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правно и физичко лице које је власник 
и корисник сљедеће имовине: 
 

1) зграде или стана за одмор и 
рекреацију 

2) пословних просторија које се не 
користе 

3) пословне просторије, стамбене 
зграде или стана који се издају 
под закуп 

4) гараже која се издаје под закуп. 
5) путничког моторног возила пр-

еко 2000 цм3 радне запремине 
мотора.  

6) мотоцикла преко 50 цм3 радне 
запремине мотора  

7) пловног објекта преко 5м дужи-
не 

 

Обавезник пореза на имовину 
је правно и физичко лице које је вла-
сник или корисник аутомата за игре 
на срећу и столова у касину уколико 
се исти налазе на територији општине 
у саставу Босанско-подрињског канто-
на Горажде. 
  Обавезник пореза на имовину 
је правно и физичко лице које је влас-
ник или корисник аутомата, компјуте-
ра или других уређаја који нису иск-
ључиво предвиђени за игре на срећу 
уколико се исти налазе на на терито-
рији општине у саставу Босанско-под-
рињског кантона Горажде. 
             Ако је имовина у власништву 
више лица свако од њих је обавезник 
пореза сразмјерно дијелу власништва 
односно корисништва. 
 

Члан 10. 
 

Порез на имовину плаћа се у 
годишњем паушалном износу који не 
може бити мањи од: 
 

1. за зграду или стан за одмор или рек- 
    реацију 2,00 КМ по 1 м2 
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2. за пословну просторију која се не  
    користи 3,00 по 1 м2 
3. за пословну просторију, стамбену  

зграду или стан који се издаје под 
закуп  3,00 КМ по 1 м2. 

4. за гаражу која се издаје под закуп  
    2,00 КМ по 1 м2. 
5. за путничко моторно возило преко  

2000 цм3 радне запремине мотора и 
старости до 5 године 150,00 КМ, од 5 
до 10 година 100,00 КМ  и од 10 до 15 
година 50,00 КМ 

6. за мотоцикло преко 50 цм3 радне  
    запремине у износу од 50,00 КМ 
7. за пловне објекте дужине преко 5м у  
    износу од 150,00 КМ 
8. за аутомате за игре на срећу односно  
   аутомате, компјутере и друге уређаје 
који се користе за игре на срећу по 
једном уређају у износу од 1.200.00 КМ 
9. за један сто у касину у износу од  
    7.000,00 КМ 
 

Ако у току календарске године 
дође до промјене власништва над имо-
вином из тачки 1., 2. и 3. предходног 
става, или се иста изда под закуп од-
носно отпочне са коришћењем исте 
нови власник, задужиће се одговарају-
ћом висином паушала која је сразмјер-
на односно одговара времену од стиц-
ања власништва над том имовином. 

Висина пореза утврђује се опш-
тинским прописом које ће општине 
донијети у року од 30 дана од дана ст-
упања на снагу овог Закона. 

Општинским прописом из пре-
тходног става се може утврдити виси-
на пореза у годишњем паушалном из-
носу највише два пута већем од најма-
њег износа утврђеног у овом члану. 

Обавезници пореза на имовину 
која подлијеже обавези регистрације 
дужни су приликом регистрације при-
ложити доказ о уплати пореза. 
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Ђ. Закон о измјенама и допунама За- 

кона о порезу на имовину, насли-
јеђе и поклон 

    ("Службене новине Босанско-подри- 
     њског кантона Горажде", број: 4/13) 
 

Члан 1. 
 

У Закону о порезу на имовину, 
наслијеђе и поклон ("Службене новине 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де", број: 7/09), у поглављу II - Порез 
на имовину, у члану 9. став 1. тачка 4. 
се мјења на начин да се иза ријечи "пр-
авно или физичко лице које је власн-
ик" умјесто ријечи "и корисник" додају 
ријечи "а уколико се не може утврдити 
власник правно или физичко лице ко-
је је корисник имовине", те се  мијења 
и тачка 4. тако да иста сада гласи: 
             "4. гараже и паркинг простора 
који се издаје под закуп" док се иза тач-
ке 7. додају тачке 8. и 9. које гласе: 
            "8. бензинска пумпа као једно 
продајно мјесто 
             9. земљиште употребљено за бе-
нзинску пумпу". 

У поглављу II - Порез на имови-
ну, у члану 9. став 4. се мијења тако да 
сада гласи: 
 

"Обавезник пореза на имовину 
је правно или физичко лице које је вл-
асник или корисник аутомата за игре 
за забаву уколико се исти налазе на те-
риторији општине у саставу Босанско-
подрињског кантона Горажде". 
            У поглављу II - Порез на имо-
вину, у члану 9. иза става 4. додају се 
нови ставови 5., 6. и 7. који гласе: 
           "Зградом или станом за одмор и 
рекреацију се у смислу одредби овог 
Закона сматрају све зграде, куће, стан-
ови и друге некретнине намијењене за 
становање, а које се не користе за ста- 
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новање обзиром да власник или друго 
лице не станују у тој некретнини и не-
мају пребивалиште на тој адреси. 
            Пословним просторијама које се 
не користе у смислу одредби овог За-
кона сматрају све канцеларијске, угос-
титељске, трговинске, производне и 
друге привредне пословне просторије 
и објекти које се не користе на начин 
да се у њима обавља регистрована пр-
ивредна дјелатност без обзира да ли су 
исте у стању које омогућава употребу 
истих. 
            Ако је имовина у власништву 
или је користи више лица, свако од 
њих је обавезник пореза на имовину 
сразмјерно дијелу власништва или ди-
јелу корисника". 
 

Члан 2. 
 

У поглављу II - Порез на имо-
вину, у члану 10. став 1. тачка 4. се ми-
јења тако да иста сада гласи: 
 

"4. за гаражу и паркинг-простор 
који се издаје под закуп 2,00 КМ по 
1м2". 

У поглављу II - Порез на имови-
ну, у члану 10. став 1. иза тачке 9. до-
дају се нове тачке 10.,11. и 12. које гла-
се: 
 

"10. за аутомате за игре за заба-
ву, односно за аутомате, компјутере и 
друге уређаје који се користе за игре за 
забаву по једном уређају 300,00 КМ; 

11. за бензинску пумпу као јед-
но продајно мјесто 3.000,00 КМ ако има 
до 15 запослених радника, односно 
1.500,00 КМ ако има више од 15 запо-
слених радника; 

12. за земљиште употребљено за 
бензинску пумпу 3,00 КМ по 1м2". 

У поглављу II - Порез на имо-
вину, у члану 10. став 4. се мијења тако  
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да се на крају реченице умјесто тачке 
ставља зарез и додају се ријечи: "изузев 
пореза који се према овом члану плаћа 
у годишњем паушалном износу за 
пословне просторије које се не користе 
и пословне просторије које се издају у 
закуп уколико се ради о производним 
и складишним пословним простори-
јама за које се плаћа порез у висини 
утврђеној у тачкама 2. и 3. става 1. овог 
члана и не може се општинским про-
писом утврдити плаћање у већем изн-
осу". 
 

Члан 3. 
 

У поглављу II - Порез на имови-
ну, у члану 15. став 1. тачка б). се мије-
ња а тако да иста сада гласи: 

 

"б) за покретну имовину обух-
ваћену чланом 10. став 1. тачке 8., 9. и 
10. према мјесту гдје се имовина нала-
зи." 
 
E. Закон о измјенама и допунама За-

кона о порезу на имовину, насли-
јеђе и поклон 

      ("Службене новине Босанско-под- 
        рињског кантона Горажде", број:  
        15/14) 
  

Члан 1. – Оспорена одредба 
 

У Закону о порезу на имовину, 
наслијеђе и поклон ("Службене новине 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де", број: 7/09, 4/13), у Поглављу II - 
Порез на имовину, у члану 9. став 1. 
брише се тачка 2. тако да тачке 3., 4., 5., 
6., 7., 8. и 9. постају тачке 2., 3., 4., 5., 6., 
7. и 8, а иза тачке 8. се додају нове 
тачке 9. и 10. које гласе: 
 

"9. базне и микробазне станице 
мобилне телефоније које су инсталиса-
не на локацијама на подручју општи- 
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на у саставу Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде. 

10. терминали за клађење на 
уплатним мјестима, самопослужни те-
рминали за клађење инсталисани на 
уплатним мјестима и уређаји за при-
ређивање клађења приликом којих се 
користи генератор случајних бројева". 

У Поглављу II - Порез на имов-
ину у члану 9. став 2. се мијења тако да 
сада гласи:  
 

"Обавезник пореза на имовину 
је правно или физичко лице које је вл-
асник или корисник базне и микроба-
зне станице мобилне телефоније, тер-
минала за клађење на уплатним мјес-
тима, самопослужних терминала за кл-
ађење инсталисаних на уплатним мје-
стима, уређаја за приређивање клађе-
ња приликом којих се користи генера-
тор случајних бројева, аутомата за иг-
ре на срећу и столова у касину, уколи-
ко се исти налазе на територији општ-
ина у саставу Босанско-подрињског 
кантона Горажде". 

У Поглављу II - Порез на имов-
ину у члану 9. иза става 6. се мијења и 
гласи: 
 

"Терминалом за клађење на уп-
латним мјестима се, у смислу одредби 
овог Закона, сматрају сви уређаји на 
којима се врши уплата за игре на сре-
ћу које приређивач организује као по-
себне игре на срећу у којима судио-
ници (играчи) у складу са правилима 
игре погађају исходе различитих спо-
ртских и других стварних догађаја са 
неизвјесним резултатом, док се само-
спослужним терминалом за клађење 
сматрају сви уређаји на којима се уп-
лата за игре на срећу врши без посре-
довања продавача. Уређајем за прире-
ђивање клађења приликом којих се на  
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било који начин користи генератор 
случајних бројева се, у смислу одредби 
овог Закона, сматрају сви уређаји који 
на основу случајних узорака генеришу 
случајне потпуно независне и непре-
двидиве низове бројева или симбола 
који су једнолико распоређени унутар 
дефинисаних граница". 
 
Члан 2. тач. 12. и 13. – Оспорена одредба 
 

У Поглављу II - Порез на имов-
ину у члану 10. став 1. иза тачке 11. до-
дају се нове тачке 12., 13., 14. и 15., које 
гласе: 
 

"12. за сваки инсталирани терм-
инал за клађење на уплатном мјесту, 
односно за сваки инсталисани самопо-
служни терминал за клађење инстали-
сан на уплатном мјесту 5.000,00 КМ. 

13. за сваки постављени уређај 
за приређивање клађења приликом 
којих се на било који начин користи 
генератор случајних бројева 5.000,00 
КМ". 
 

Члан 3. – Оспорена одредба 
 

У Поглављу II – Порез на имов-
ину у члану 12. став 4. се мијења и гла-
си: 
 

"Правно и физичко лице које је 
власник или корисник базних и мик-
робазних станица мобилне телефони-
је, терминала за клађење на уплатним 
мјестима, самопослужних терминала 
за клађење инсталисаних на уплатним 
мјестима, уређаја за приређивање кла-
ђења приликом којих се користи гене-
ратор случајних бројева, аутомата за 
игре на срећу и столова у касину те 
аутомата за игре за забаву дужно је у 
року од 30 дана од дана настанка оба-
везе, односно од дана стицања имови-
не или од дана почетка коришћења  
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имовине поднијети пореску пријаву 
порезној управи, односно пореској ис-
постави надлежној за општину на чиј-
ој територији се налазе ти терминали, 
аутомати, компјутер и уређаји, однос-
но столови". 
 

Члан 5. – Оспорена одредба 
 

У Поглављу II - Порез на имо-
вину у члану 15. став 1. тачка б). се ми-
јења, тако да иста сада гласи: 

 

  "б) за покретну имовину обух-
ваћену чланом 10. став 1. тачке 7., 8., 9., 
12., 13., 14. и 15. према мјесту гдје се 
имовина налази". 
 
7. Судска пракса Уставног суда  
    Федерације  
 
 Пресуде Уставног суда Федера-
ције, број: 47/19 од 24.09.2020. године 
("Службене новине Федерације БиХ", 
број: 78/20) и број: У-51/17 од 15.10. 
2019. године ("Службене новине Феде-
рације БиХ", број: 92/19). 
 
8.  Чињенично стање и став Уставног  
     суда Федерације 
 

Уставни суд Федерације је утв-
рдио да у конкретном предмету нема 
чињеничних питања које би било по-
требно непосредно разјаснити на јавн-
ој расправи, па је у складу са чланом 
13. став 1. Пословника Уставног суда 
Федерације Босне и Херцеговине ("Сл-
ужбене новине Федерације БиХ", бр.: 
40/10 и 18/16) одржао сједницу Суда 
без јавне расправе, на којој је размот-
рио оспорене одредбе Закона, предо-
чено уставно питање подносиоца захт-
јева, одговоре на захтјев, релевантне 
одредбе Устава Федерације Босне и  



Броj 8 – страна 1788 
 
 
Херцеговине, одредбе одговарајућих 
закона Федерације Босне и Херцегови-
не и Босанско-подрињског кантона Го-
ражде и судску праксу овог суда. Нак-
он разматрања утврђено је како слије-
ди.  

Закон о порезу на имовину, на-
слијеђе и поклон ("Службене новине 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де", број: 7/09) ступио је на снагу 19.06. 
2009. године, а први пут је измијењен и 
допуњен у марту 2013. године Законом 
о измјенама и допунама Закона о по-
резу на имовину, наслијеђе и поклон 
("Службене новине Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде", број: 4/13). У 
члану 1. тог Закона је утврђено да по-
рез на имовину, наслијеђе и поклон 
плаћају правна и физичка лица на по-
дручју Босанско-подрињског кантона 
Горажде.  

Обавезници пореза на имови-
ну, прије ступања на снагу оспореног 
Закона, су били власници, односно ко-
рисници сљедеће имовине: зграде или 
стана за одмор и рекреацију; послов-
них просторија које се не користе; по-
словне просторије, стамбене зграде 
или стана који се издају под закуп; га-
раже и паркинг простора који се из-
даје под закуп; путничког моторног 
возила преко 2000 кубних центимета-
ра радне запремине мотора; мотоцик-
ла преко 50 кубних центиметара радне 
запремине мотора; пловног објекта пр-
еко 5 метара дужине; бензинске пумпе 
као једног продајног мјеста и  земљиш-
та употријебљеног за бензинску пумпу 
(члан 9. Закона о порезу на имовину 
наслијеђе и поклон, "Службене новине 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де", бр.: 7/09 и 4/13). Осим набројаних 
девет категорија имовине чији су вла-
сници и корисници дужни плаћати  
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порез на имовину, у ставу 2. истог чл-
ана обавеза плаћања тог пореза про-
ширена је и на власнике или корисни-
ке терминала за клађење на уплатним 
мјестима, самопослужних терминала 
за клађење инсталираних на уплатним 
мјестима и уређаја за приређивање кл-
ађења приликом којих се користи ге-
нератор случајних бројева, а у ставу 3. 
истог члана и на власнике или кори-
снике аутомата, компјутера или друг-
их уређаја који нису искључиво пред-
виђени за игре на срећу, уколико се 
користе у ту сврху, а налазе се на 
територији Босанско-подрињског кан-
тона Горажде.  

Како се код Кантоналног суда у 
Горажду води управни спор који је пр-
оистекао управо због оспоравања при-
јаве разреза пореза на имовину по ос-
нову оспорених одредби Закона, а у 
том поступку се питање њихове уста-
вности поставило као претходно пита-
ње, Кантонални суд у Горажду је зас-
тао са поступком и предочио то пита-
ње Уставном суду Федерације, корис-
тећи овлашћења из чл. IV.Ц.3.10.(4) и 
IV.Ц.3.11. Устава Федерације Босне и 
Херцеговине. 

Кантонални суд у Горажду сма-
тра да оспорене одредбе Закона нису у 
складу са одредбама члана II.А.2.(1) ц) 
Устава Федерације Босне и Херцегови-
не, члана II.3. к) Устава Босне и Хер-
цеговине и члана 14. Европска конвен-
ције. 

Уставни суд Федерације нагла-
шава да је ријешио много предмета у 
којима су јединице локалне самоупра-
ве својим одлукама опорезовале или 
наметнуле одређене таксе за привред-
на друштва према критерију дјелат-
ности. Ради заштите уставног принци-
па једнакости пред законом, такви оп- 



03. аугуст/коловоз 2021. 
 
 
штински прописи су оглашавани не-
уставним.       

У овом уставносудском предме-
ту ради се о кантоналном закону, али 
је интенција тог Закона, када су у пи-
тању уређаји за игре на срећу, иста као 
код одлука којима су се руководиле 
општине приликом доношења својих 
одлука о комуналним таксама. 

Уставни суд Федерације прим-
јећује да су у овом случају суштински 
предмет оспоравања и разлози оспо-
равања идентични као у предмету ов-
ог суда број: У-47/19. Дакле, идентич-
но правно питање је, постављено у на-
веденом предмету, те је овај суд пресу-
дом број: У-47/19 од 24.09.2020. године 
већ установио правна стајалишта која 
су релевантна и примјењива и за овај 
уставносудски предмет, те детаљно и 
широко образложена. 

Уставни суд Федерације не на-
лази ни један аргумент као ни један 
разлог због којих би измијенио посто-
јећу, напријед наведену уставносудску 
праксу, те упућује на образложење из 
наведене пресуде у цијелости. 

Стога, овај пут без потребе да се 
то детаљно образлаже, Уставни суд 
Федерације сматра да је Скупштина 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де одлучила да проблем који је овај суд 
уочио као повреду принципа једнакос-
ти пред законом у општинским одлу-
кама о комуналним таксама за иста-
кнуту фирму, или коришћење уређаја 
и опреме, издигне на ниво кантонал-
ног закона о порезу на имовину, нас-
лијеђе и поклон, као што је то учинила 
Скупштина Унско-санског кантона. 

Надаље, с тим у вези, по мишљ-
ењу Уставног суда Федерације "умета-
њем" оспорених одредби Закона у За-
кон о порезу на имовину, наслијеђе и  
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поклон, је грубо нарушена стандардна 
структура једног таквог закона, јер оно 
што се њиме прописује излази из окви-
ра предмета регулисања тог закона. 
Оспореним одредбама Закона се под 
појам имовине подводе терминали за 
клађење на уплатним мјестима, те са-
мопослужни терминали за клађење и 
уређаји за приређивање клађења при-
ликом којих се користи генератор слу-
чајних бројева, иако се ради о ствари-
ма које у смислу Кодекса рачуноводст-
вених принципа и рачуноводствених 
стандарда који се примјењују у Феде-
рацији Босне и Херцеговине ("Службе-
не новине Федерације БиХ", број:50/98) 
представљају "материјална стална сре-
дства" привредних субјеката која им 
служе за обављање регистроване дје-
латности. 

Иначе неспорно уставно овла-
шћење кантона из члана III.4.л) Устава 
Федерације Босне и Херцеговине, пре-
ма коме они имају надлежност за "фи-
нансирање дјелатности кантоналне вл-
асти или њених агенција опорезивањ-
ем, задуживањем или другим средст-
вима", не може се издвојити из цјело-
купног економско-политичког контек-
ста Федерације Босне и Херцеговине и 
посматрати изоловано, већ напротив, 
у склопу јединствене фискалне и уоп-
ште економске политике Федерације, 
Босне и Херцеговине, посебно због чи-
њенице да постоји федерални Закон о 
играма на срећу. 
 Када се има у виду карактер тог 
Закона који је у овој области lex specia-
lis, када се има у виду његов предмет 
регулисања, његова структура, систе-
матичност и обухват, посебно у дијелу 
у којем се прописују разне врсте нак-
нада, међу којима и оне које очито им-
ају карактер опорезивања и када се то- 
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ме дода и то да је добит коју остварују 
приређивачи игара на срећу  опорезо-
вана општим прописима Закона о по-
резу на добит, могло би се закључити 
да је са ова два закона Федерација "зао-
кружила" фискалну политику у сфери 
игара на срећу. Стога Уставни суд Фе-
дерације сматра да то не оставља про-
стор за једнострано и некоординирано 
законодавно дјеловање кантоналних 
законодаваца у тој области. 
 Приговор друге стране у пос-
тупку да је потребно одбацити овај 
захтјев, морамо напомеути, не стоји јер 
је у пресуди овог суда на коју се поз-
ивају ријешено мериторно само о поје-
диним одредбама оспореног Закона 
које се односе на базне и микробазне 
станице мобилне телефоније како је 
прецизирано изреком пресуде број: У-
51/17 од 15.10.2019. године. 
 

На основу свега изложеног, Ус-
тавни суд Федерације сматра да оспо-
рене одредбе Закона нису у складу са 
Уставом Федерације Босне и Херцего-
вине, те је одлучено као у изреци ове 
пресуде. 
 

Ову пресуду Уставни суд Феде-
рације донио је једногласно, у саставу: 
др сц. Ката Сењак, предсједница Суда, 
Весна Будимир, Мирјана Чучковић, 
Александра Мартиновић и проф. др 
Един Муминовић, судије Суда. 
 
Број:У-27/20                    Предсједница 
26.05.2021.године   Уставног суда Федерације 
С а р а ј е в о             Босне и Херцеговине 
                                          Ката Сењак,с.р. 
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На основу чланова 15, 109. и 
111. Пословника Скупштине Босанско- 
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подрињског кантона Горажде (“Служ-
бене новине Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде“, број: 3/18 и 6/19), 
Скупштина Босанско-подрињског  ка-
нтона Горажде, на 19. редовној  сједни-
ци, одржаној 27.07.2021.год., д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
О ДАВАЊУ ОВЛАШТЕЊА 

 

Члан 1. 
 

Овлашћује се стручни сарадник 
у Стручној служби Скупштине Босан-
ско-подрињског кантона Горажде, ХА-
РИС КЛОВО, да обавља послове сек-
ретара Скупштине на 19. редовној сје-
дници Скупштине Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде, због одсуства 
секретара. 
 

Члан 2. 
 
 Ова Одлука ступа на снагу дан-
ом доношења, а накнадно ће да се об-
јави у „Службеним новинама Босан-
ско-подрињског кантона Горажде“. 
 

Број:01-04-570/21        ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋА  
27.07.2021.године         С К У П Ш Т И Н Е 
     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 194. Пословника 
Скупштине Босанско-подрињског кан-
тона Горажде (“Службене новине Бос-
анско-подрињског кантона Горажде“, 
број: 3/18 и 6/19), Скупштина Босан-
ско-подрињског  кантона Горажде, на 
19.  редовној  сједници, одржаној 27. ју- 
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ла  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 ОБРАЗОВАЊЕ, 
МЛАДЕ, НАУКУ, КУЛТУРУ И 
СПОРТ У ВЛАДИ БОСАНСКО-

ПОДРИЊСКОГ КАНТОНА 
ГОРАЖДЕ 

 
Члан 1. 

 
  Скупштина Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде потврђује Одлу-
ку премијера Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде о именовању министра 
за образовање, младе, науку, културу 
и спорт у Влади Босанско-подрињског 
кантона Горажде, БИЉАНЕ БЕГОВ-
ИЋ, број:02-04-89/21 од 26.07.2021.год. 
 

Члан 2. 
 

Ова Одлука ступа на снагу дан-
ом доношења, а накнадно ће да се об-
јави у „Службеним новинама Босан-
ско-подрињског кантона Горажде“ и 
постаје саставни дио Одлуке о потвр-
ђивању Владе Босанско-подрињског 
кантона Горажде, број: 01-05-237/19  од 
26. априла  2019. године, Одлуке број: 
01-05-446/19 од 09. јула 2019. године, 
Одлуке број: 01-05-421/19 од 25. јуна 
2020. године, Одлуке број: 01-04-101/21 
од 05. фебруара 2021. године, Одлуке 
број: 01-04-356/21 од 05. маја 2021. 
године и Одлуке број: 01-04-511/21 од 
07. јула 2021. године. 
 
Број:01-04-571/21        ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋА  
27.07.2021.године         С К У П Ш Т И Н Е 
     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 нов-
ине Босанско–подрињског кантона Го-
ражде”, број:  8/98, 10/00, 5/03, и 8/04) 
и на основу члана 10. ставови 11. и 12. 
Закона о Влади Босанско–подрињског 
кантона  Горажде (“Службене новине 
Босанско–подрињског кантона Гораж-
де”, број:8/15), премијер Босанско–по-
дрињског кантона Горажде, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о именовању  министра  

за образовање, младе, науку,  
културу и спорт  

у Влади Босанско-подрињског 
кантона Горажде 

 
Члан 1. 

  
 Биљана Беговић, дипломира-
ни психолог, именује се за министра 
за образовање, младе, науку, културу 
и спорт  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 кан-
тона Горажде”. 
 
Број:02–04–89/21        П Р Е М И Ј Е Р 
26.07.2021.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 члана 109. Пословника Скупштине 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де (“Службене новине Босанско-под-
рињског кантона Горажде“, број: 3/18 
и 6/19), Скупштина  Босанско-подри-
њског  кантона Горажде, на 19.  редов-
ној сједници, одржаној 27. јула 2021.го-
дине, д о н о с и: 
  
 

О  Д  Л У К У 
о организацијима културе народа 
Босне и Херцеговине од посебног 
значаја за  Босанско-подрињски 

кантон Горажде 
 

Члан 1. 
(Темељне организације културе 

народа Босне и Херцеговине) 
 
 Овом се Одлуком проглашавају 
темељне организације културе народа 
Босне и Херцеговине за културне 
организације од посебног значаја за 
Босанско-подрињски кантон Горажде, 
и то:  
 

- Бошњачка заједница културе 
“Препород”, 

- Хрватско културно друштво 
“Напредак”, 

- Српско просвјетно и културно 
друштво “Просвјета”, 

- Јеврејско културно-просвјетно и 
хуманитарно друштво “Лa Бе-
неволенција ”. 
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Члан 2. 
(Афирмација изузетних  
културих вриједности) 

 
С циљем афирмације изузетних 

културних вриједности, Босанско-под-
рињски кантон Горажде исказује своју 
подршку раду темељним организаци-
јама културе народа Босне и Херцего-
вине из члана 1. ове Одлуке уколико 
су регистроване и дјелују на подручју 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де. 
 

Члан 3. 
(Планирање буџетских средстава) 

 
Босанско-подрињски кантон Го-

ражде ће културне организације из 
члана 1. ове Одлуке, које дјелују у Бо-
санско-подрињском кантону Горажде, 
суфинансирати из средстава Буџета 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де у раздјелу 11. Буџета Босанско-под-
рињског кантона Горажде, позиција 
“Текући трансфер непрофитним орга-
низацијама – Препород”, “Текући тра-
нсфер непрофитним организацијама 
– Напредак”, “Текући трансфер неп-
рофитним организацијама – Просвје-
та” и “Текући трансфер непрофитним 
организацијама – Ла Беневоленција”. 
 

Члан 4. 
(Обавезе културних организација) 

 
Културне организације члана 1. 

ове Одлуке дужне су Влади Босанско-
подрињског кантона Горажде најкас-
није до 30. септембра текуће године 
поднијети захтјев за суфинансирање, 
односно утврђивање посебних намјен-
ских буџетских средстава за наредну 
годину, са сљедећом докуметацијом: 
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- извод из Регистра удружења и 
фондација, који води Министа-
рство за правосуђе, управу и ра-
дне односе Босанско-подрињск-
ог кантона Горажде (оригинал 
или овјерене копије не старије 
од шест мјесеци); 

- увјерење о пореској регистрац-
ији – идентификациони број и 
број трансакцијског рачуна у 
пословној банци (оригинал или 
овјерене копије не старије од 
шест мјесеци); 

- приједлог годишњег плана ра-
да – програма, укључујући пл-
ан трошкова; 

- извјештај о уредном финансиј-
ском пословању (биланс стања, 
биланс успјеха и наративни из-
вјештај за претходну годину) са 
изузетком оних који су регис-
тровани у претходној години 
(оригинал или овјерене копије 
не старије од шест мјесеци); 

- финансијски извјештај о утро-
шку средстава одобрених у пре-
тходној години; 

- увјерење о измиреним пореск-
им обавезама, а они који немају 
неизмирених обавеза могу дос-
тавити овјерену изјаву код над-
лежног органа да немају неиз-
мирених обавеза, којом  то пот-
врђују (оригинал или овјерене 
копије не старије од шест мјесе-
ци); 

- увјерење о измиреним порези-
ма и доприносима за запослен-
ике (уколико има запосленика), 
а они који немају упослених мо-
гу доставити овјерену изјаву 
код надлежног органа да немају 
упослених којом то потврђују 
(оригинал или овјерене копије  
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не старије од шест мјесеци). 

 
Члан 5. 

(Административна обрада захтјева) 
 
 Административну обраду под-
несених захтјева из члана 3. ове Одлу-
ке, са аспекта прегледа захтјева, врши 
секретар Владе Босанско-подрињског 
кантона Горажде, те исти упућује Ми-
нистарству за финансије Босанско-по-
дрињског кантона Горажде приједлог 
за утврђивање посебних намјенских 
буџетских средстава за наредну буџет-
ску годину. 
 
 За реализацију намјенских сре-
дстава у Буџету Босанско-подрињског 
кантона Горажде, културне организац-
ије из члана 1. ове Одлуке подносе за-
хтјев Влади Босанско-подрињског кан-
тона Горажде за реализацију истих, а 
на основу којег се закључује одговара-
јући уговор. 
 

Члан 6. 
(Ступање на снагу) 

 
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:01-36-574/21        ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋА  
27.07.2021.године         С К У П Ш Т И Н Е 
     Г о р а ж д е             Аида Сирбубало,с.р. 
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На основу чланова 161, 203. и 
204. Пословника Скупштине Босанско-
подрињског кантона Горажде („Служ-
бене новине Босанско-подринсјког ка-
нтона Горажде“, број:3/18 и 6/19), Ск- 
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упштина Босанско-подрињског канто-
на Горажде, на 19. редовној сједници, 
одржаној 27.07.2021.године, д о н о с и: 

 
 

Р Е З О Л У Ц И Ј У 
О ЗАШТИТИ И УНАПРЕЂЕЊУ 

КВАЛИТЕТА ЗРАКА У 
ЗАТВОРЕНОМ ПРОСТОРУ   

У БОСАНСКО-ПОДРИЊСКОМ 
КАНТОНУ ГОРАЖДЕ 

 
 

Узимајућу у обзир да: 
 

• људи данас 80 до 90% живота 
проводе у затвореном просто-
ру; 
 

• контролна мјерења показују да 
је концентрација загађујућих 
материја два до пет пута већа у 
затвореном него на отвореном 
простору; 
 

• се знатно мање пажње придаје 
онечишћењу зрака у затворен-
ом у односу на отвореном про-
стору; 
 

• подаци Свјетске здравствене ор-
ганизације (СЗО) указују да де-
вет од десет људи удише зрак у 
којем концентрације загађујућ-
их материја премашују ограни-
чења дата у смјерницама СЗО, а 
слабо и средње развијене земље 
пате од највеће изложености; 
 

• проведена истраживања јасно 
указују на повезаност између 
изложености токсичним мате-
ријама из окружења и развоја 
акутних, хроничних и малиг-
них обољења код дјеце и одрас- 
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лих лица; 
 

• су дјеца најосјетљивија на здра-
вствене учинке загађења зрака, 
што је посљедица незрелости 
њиховог респираторног, иму-
нолошког, репродуктивног, це-
нтралног нервног и пробавног 
система; 
 

• дјеца, усљед два пута бржег ци-
клуса дисања, имају већу стопу 
потрошње кисика и апсорбују 
знатно веће количине загађују-
ћих материја од одраслих; 
 

• се стопа повећања броја дјеце са 
алергијама може повезати и са 
токсичношћу материјала у обје-
ктима гдје дјеца бораве. 

 
Забринути због тога што: 
 

• са пандемијом вируса САРС 
ЦОВ-2, због примораности да 
се више времена проводи у за-
твореном простору, питање ква-
литета унутрашњег зрака по-
стаје још релевантније; 
 

• мандаторни останак дјеце код 
куће значи мање прилика за 
њихову свакодневну физичку 
активност на отвореном, школ-
ским игралиштима или парко-
вима; 
 

• резултати истраживања интер-
националног пројекта ”SEARCH” 
који је проводио Регионални 
центар за околину централне и 
источне Европе, указују да су у 
школама у БиХ забиљежене 
највише концентрације PM10 
лебдећих честица, бензена, те  
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међу највишим концентрација-
ма толуена, ксилена и NO2, те 
да је заступљеност дјеце са дија-
гнозом астме, активним астма-
тичним симптомима и антиаст-
матичним третманом у БиХ ве-
ћа од просјечних вриједности; 
 

• резултати Пилот студије квали-
тета унутарњег зрака у одабра-
ним зградама образовних инс-
титуција у Босанско-подрињск-
ом кантону указују на високе 
концентрације PM2,5 и CO2 те 
неадекватну унутрашњу темпе-
ратуру и релативну влажност у 
учионицама, поготово у сезони 
гријања; 
 

• се у БиХ не врше мјерења конц-
ентрације CO2 што је по посље-
дњим истраживањима важан 
параметар мјерења загађености 
унутрашњег зрака; 
 

• Босна и Херцеговина, њени ен-
титети, Дистрикт и кантони не-
мају достатну легислативу за 
борбу са проблемом лоше ква-
литете зрака у затвореном про-
стору. 

 
Позивајући се на одредбе:  
 

• Резолуције Европског парламе-
нта „Чист зрак за све“ (2019); 
 

• Директиве 2018/844 Европског 
Парламента и Вијећа о измјени 
Директиве 2010/31/ЕУ о енер-
гетским својствима зграда и Ди-
рективе 2012/27/ЕУ о енергет-
ској ефикасности (2018); 
 

• Уредбе бр. 305/2011 Европског  
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Парламента и Вијећа о утврђи-
вању усклађених услова за став-
љање у промет грађевинских 
производа (2011); 
 

• Декларације о околини и здра-
вљу из Парме (2010); 
 

• Закона о здравственој заштити 
у Федерацији БиХ (2010); 
 

• Акционог плана за животну ср-
едину и здравље дјеце у Европи 
(2004); 
 

• Смјерница Свјетске здравствене 
организације (СЗО) за квалите-
ту зрака у затвореном (1987 и 
2000); 
 

• Закључке и препоруке анализе 
„Квалитета унутрашњег зрака“ 
Удружења „Савјет за зелену 
градњу – Green Council“... 

 
Велики број проведених истра-

живања јасно указују на повезаност из-
међу изложености загађујућим мате-
ријама из окружења и развоја акутних 
и хроничних обољења код људи. По-
даци Свјетске здравствене организаци-
је (СЗО) указују да девет од десет људи 
удише зрак у којем концентрације за-
гађујућих материја премашују ограни-
чења дата у смјерницама, а слабо и 
средње развијене земље пате од најве-
ће изложености. Загађујуће материје се 
могу задржавати дужи временски пе-
риод у зраку затворених простора и 
тако утицати на људе путем различи-
тих начина експозиције, и то инхала-
цијом, ингестијом или преко коже.  
 

Дјеца су најосјетљивија на здра-
вствене учинке загађења зрака. Осјет- 
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љивост дјеце је најчешће посљедица 
незрелости њиховог респираторног, 
имунолошког, репродуктивног, цент-
ралног нервног и пробавног система. 
Штетни утицаји лоше квалитете уну-
трашњег зрака се првенствено мани-
фестују проблемима с респираторним 
и кардиоваскуларним системом, нас-
танком карцинома и другим болести-
ма изазваним неповољним окружењ-
ем, као и учинцима на пажњу и ака-
демски успјех школске дјеце. 
 

Симптоми и обољења које иза-
зивају поједине загађујуће материје из 
унутрашњег зрака су препознати и 
дефинисани у препорукама СЗО, као 
и у и резолуцијама, акционим плано-
вима и уредбама институција Европ-
ске уније (ЕУ). 
 

Са пандемијом вируса САРС-
ЦОВ2 питање квалитета зрака у затво-
реном постаје још актуелније јер су и 
дјеца и одрасли приморани више вре-
мена проводити у затвореном прос-
тору уз повећање ризика од заразе и 
развоја болести у загађеним, влажним, 
загушљивим и недовољно вентилира-
ним просторима.  
 

Због свега наведеног, ми изаб-
ране представнице и изабрани пред-
ставници грађанки и грађана Босан-
ско-подрињског кантона Горажде, оба-
везујемо Владу Босанско-подрињског 
кантона Горажде да именује интердис-
циплинарну радну групу, коју ће чи-
нити представници/е: 
 

- Министарства за урбанизам, 
просторно уређење и заштиту 
околине,  

- Министарства за образовање,  
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младе, науку, културу и спорт, 

- Министарстваза социјалну 
политику, здравство, расељена 
лица и избјеглице, 

- Министарства за правосуђе, 
управу и радне односе, 

- међународних и домаћих нев-
ладиних организација и незави-
сних експерата које се баве заш-
титом зрака у затвореном, чији 
би резултати рада у првој годи-
ни од именовања требали бити: 

 
• Акциони план за заштиту дјеце 

и младих лица од загађења зра-
ка у затвореном простору; 

• Нацрт закона о квалитети зрака 
у затвореном у Босанско-подри-
њском кантону Горажде; 

• Нацрт закона о грађењу у Боса-
нско-подрињском кантону Гор-
ажде; 

• Измјене и допуне Педагошких 
стандарда и норматива за пред-
школски одгој и образовање Бо-
санско–подрињског кантона Го-
ражде 

• Измјене и допуне Педагошких 
стандарда и норматива за осно-
вни одгој и образовање; 

• Измјене и допуне Педагошких 
стандарда и норматива за сред-
ње образовање и одгој. 

 
Ми, изабране представнице и 

изабрани представници грађанки и 
грађана Босанско-подрињског кантона 
Горажде, такође обавезујемо Владу 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де да предузме кораке ка:  
 

• јачању људских и техничких 
капацитета за ажурније прику-
пљање података о квалитети зр- 
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ака у предшколским установа-
ма, основним и средњим шко-
лама; 

• подизању свијести грађанки и 
грађана Босанско-подрињског 
кантона Горажде о штетним 
ефектима загађеног зрака у ку-
ћанствима;  

• подизању свијести послодаваца 
у Босанско-подрињском канто-
ну Горажде о штетним ефекти-
ма загађеног зрака на радном 
мјесту; 

• подизању свијести о неопход-
ности примјене одрживих и не-
шкодљивих материјала у грађе-
њу и реконструкцији објеката. 

 
Број:01-19-591/21        ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋА 
27.07.2021.године         С К У П Ш Т И Н Е 
     Г о р а ж д е            Аида Сирбубало,с.р. 
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На основу чланова 109, 113. и 
161. Пословника Скупштине Босанско-
подрињског кантона Горажде („Служ-
бене новине Босанско-подринсјког ка-
нтона Горажде“, број:3/18 и 6/19), Ск-
упштина Босанско-подрињског канто-
на Горажде, на 19. редовној сједници, 
одржаној 27.07.2021.године, д о н о с и: 
 
 

Д Е К Л А Р А Ц И Ј У 
О ЗАШТИТИ РИЈЕКА У 

БОСАНСКО-ПОДРИЊСКОМ 
КАНТОНУ ГОРАЖДЕ 

 
• Уважавајући принципе о одржи-

вом развоју који су усвојени на 
Конференцији из Рио де Жене-
ира 1992. године, те принципе 
Конвенције о биолошкој разно-
врсности и Aichi циљеве; 
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• Полазећи од тога да је Аарху-

шка конвенција правни основ 
за примјену елемената парти-
ципаторне демократије и да су 
све земље Западног Балкана ус-
војиле законе којима су ова пра-
ва постала дио националних 
прописа у области заштите жи-
вотне средине и управљања во-
дним ресурсима; 

• Свјесни да су ефекти климатск-
их промјена евидентни на прос-
тору Босанско-подрињског кан-
тона Горажде, као и да су воде и 
екосистеми који су зависни од 
вода међу најважнијим али и 
најосјетљивијим природним ре-
сурсима; 

• Позивајући се на Декларацију о 
заштити ријека у Федерацији 
БиХ, која је усвојена од стране 
Представничког дома Парламе-
нта ФБиХ; 

• Уочивши да су планови и изда-
те концесије за кориштење вод-
них ресурса Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде у сврху 
производње електричне енерг-
ије, као и други водоправни ак-
ти и еколошке дозволе донесе-
ни без адекватног процеса уче-
шћа јавности у доношењу так-
вих одлука; 

• Констатујући да је највећи број 
студија о процјени утицаја на 
животну средину урађен веома 
незадовољавајуће из нехата или 
смишљено према интересима 
приватних инвеститора; 

• Уочивши да су прописи у сфе-
ри еколошки прихватљивог пр-
отока ријека непотпуни или се 
не примјењују адекватно у ск-
ладу са приницпима Оквирне  
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директиве о водама ЕУ, узроку-
јући велике посљедице по вод-
на тијела, околни биодиверзи-
тет и локалне заједнице; 

• Сагласни да ријеке и њихови 
кањони и долине представљају 
значајан природни ресурс и по-
тенцијал за одрживи и одгово-
рни развој локалних заједница; 

• Полазећи од тога да данашње 
генерације имају обавезу да, пр-
иликом доношења одлука које 
се тичу будућности, претпоста-
ве и уваже интересе и потребе 
будућих генерација; 

• Свјесни своје одговорности, из-
ражавају спремност и добру во-
љу да у пуном капацитету пар-
тнерски сарађују са доносиоци-
ма одлука на провјери и побо-
љшавању стратегије/планова/ 
програма/закона који имају 
или могу имати посљедице на 
животну средину, укључујући 
процесе праћења стања и при-
мјене нових јавних политика у 
области заштите животне сред-
ине. 

 
Хидроенергија се представља 

као чиста енергија, али изградња и ко-
риштење хидроелектрана доводи до 
трајног нарушавања животне средине 
/околине, те уништавања екосистема 
који зависе од ријека. Штету по живо-
тну средину коју наносе мале хидро-
електране плаћају потрошачи елект-
ричне енергије преко накнаде за об-
новљиве изворе енергије на својим ра-
чунима за електричну енергију, а само 
смањењем губитака на преносној мре-
жи између произвођача и потрошача 
искључује се потреба за додатним ис-
коришћавањем природних ресурса. 
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У том смислу ми, представници 

грађана и грађанки Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде, предани зашти-
ти ријека и одговорног и одрживог уп-
рављања водним ресурсима,  активно 
и предано ћемо радити на: 
 

• Осигурању да обновљени пос-
тупци, стратешке процјене на 
животну средину морају бити 
организовани на начин како је 
то прописано у националним 
прописима и СЕА директиви 
Европске уније; 

• Проглашењу мораторија на из-
градњу малих хидроелектрана 
и обустави свих даљњих радо-
ва/пројеката на нашим ријека-
ма док се не изврши комплетна 
ревизија поступака усвајања ст-
ратегија/планова/програма/за
кона и других докумената по-
литика на свим нивоима доно-
шења одлука; 

• Укидању сваке врсте јавних по-
дстицаја за производњу енерги-
је из малих и великих хидроеле-
ктрана те, уз подршку Европске 
уније, подстицајима за улагања 
у истински обновљиве и одрж-
иве изворе енергије планирањ-
ем задовољења енергетских по-
треба на основу широке јавне 
расправе с обавезујућим закљу-
чцима; 

• Обезбјеђивању досљедне прим-
јене и поштовања прописа, ук-
ључивши и мјере казнене поли-
тике за прекршиоце прописа; 

• Започињању и убрзању проце-
са примјене стандарда Европс-
ке уније, посебно оних који су 
прописани Директивом о стан-
иштима, Директивом о птица- 
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ма, Оквирном директивом о во-
дама, Директивама о процјени 
утицаја на животну средину и 
стратешкој процјени на живот-
ну средину, те побољшају капа-
цитете судија у вези са правном 
стечевином ЕУ у области живо-
тне средине; 

• Обезбјеђивању адекватне усло-
ве за учешће јавности од раних 
фаза у поступцима доношења 
одлука у процесима битним за 
ријеке и животну средину и да 
мишљење јавности узму у обз-
ир са дужном пажњом; 

• Проширивању постојећих и ус-
постави нових заштићених под-
ручја, укључујући и подручја 
водних тијела намијењених за 
заштиту природних врста и ос-
јетљивих станишта, те повећа-
њу мреже заштићених подручја 
и еколошких коридора; 

• Усвајању, примјени и обезбје-
ђивању механизама извршења 
прописа о еколошки прихватљи-
вом протоку ријека, са методо-
логијом одређивања овог про-
тока базираној на научној осно-
ви, да установљавању система 
аутоматског праћења стања во-
дотока и осигурању да подаци 
праћења буду доступни у реа-
лном времену као предуслов 
адекватнијем инспекцијском и 
грађанском надзору; 

• Подршци спортских активнос-
ти, традиционалних дјелатнос-
ти и туризма у контексту одр-
живог развоја, са циљем отвара-
ња нових радних мјеста и обез-
бјеђења прихода за заједницу; 

• Његовању и подстицању пози-
тивног односа према ријекама и  
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околним екосистемима кроз об-
разовање дјеце и јавности уоп-
ште. 

 
Број:01-19-592/21        ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋА  
27.07.2021.године         С К У П Ш Т И Н Е  
     Г о р а ж д е             Аида Сирбубало,с.р. 
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На основу чланова 15, 109. и 
111. Пословника Скупштине Босанско-
подрињског кантона Горажде (“Служ-
бене новине Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде“, број: 3/18 и 6/19), Ск-
упштина  Босанско-подрињског  кант-
она Горажде, на 12. ванредној сједни-
ци, одржаној 27.07.2021.г., д о н о с и: 
 
 

О  Д  Л  У  К  У 
О ДАВАЊУ ОВЛАШТЕЊА 

 
Члан 1. 

 
Овлашћује се стручни сарадник 

у Стручној служби Скупштине Босан-
ско-подрињског кантона Горажде, ХА-
РИС КЛОВО, да обавља послове сек-
ретара Скупштине на 12. ванредној сј-
едници Скупштине Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде, због одсуства 
секретара. 
 

Члан 2. 
 
 Ова Одлука ступа на снагу дан-
ом доношења, а накнадно ће да се об-
јави у „Службеним новинама Босан-
ско-подрињског кантона Горажде“. 
 
Број:01-04-594/21        ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋА  
27.07.2021.године         С К У П Ш Т И Н Е 
     Г о р а ж д е             Аида Сирбубало,с.р. 
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       На основу чланова 109, 113. и 
161. Пословника Скупштине Босанско-
подрињског кантона Горажде (“Служ-
бене новине Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде“, број: 3/18 и 6/19), 
Скупштина  Босанско-подрињског  ка-
нтона Горажде, на 12. ванредној сјед-
ници, одржаној 27. јула 2021. године,   
д о н о с и: 
 
 

Д Е К Л А Р А Ц И Ј У 
 

Обзиром да је Горажде у пери-
оду одбрамбено-ослободилачког рата 
1992-1995. година проглашено сигурн-
ом зоном Уједињених нација, у којој је 
погинуло, убијено и рањено 4402 љу-
ди, међу којима и стотине дјеце. 
 

Подсјећамо да је, пресудама Ме-
ђуна-родног кривичног суда за бившу 
Југославију у Хагу, Механизма за ме-
ђународне кривичне судове, Међуна-
родног суда правде и Суда Босне и Хе-
рцеговине, утврђено да су на терито-
рији Босне и Херцеговине у периоду 
1992-1995. године почињени геноцид, 
злочини против човјечности и ратни 
злочини. 
 

На бројним мјестима се данас 
негирају геноцид и пресуде међунаро-
дних и домаћих судова, што вријеђа 
жртве и представља препреку помире-
њу. 
 

Свјесни чињенице да помире-
ња не може бити без признања гено-
цида и злочина, подржавамо Одлуку 
Високог представника у Босни и Хер- 
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цеговини о доношењу допуна Криви- 
чног закона Босне и Херцеговине, ко-
јом се забрањује и кажњава негирање 
геноцида, злочина против човјечности 
и ратних злочина. 
 

Изражавамо незадовољство што 
нико није осуђен због злочина почи-
њених над становницима заштићене 
зоне Уједињених нација Горажде у пе-
риоду 1992-1995. година, на коју је у 
току агресије на Републику Босну и 
Херцеговину и одбрамбено-ослободи-
лачког рата пало више од 100.000 про-
јектила и чији грађани су били окру-
жени 1336 дана без хране, воде и стру-
је, као и других животних потрепшти-
на, стога позивамо Тужилаштво БиХ 
да коначно процесуише и санкцио-
нише одговорне за почињене ратне 
злочине у Горажду.   
 
Број:01-02-595/21        ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋА  
27.07.2021.године         С К У П Ш Т И Н Е 
     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 („Сл-
ужбене новине Босанско-подрињског 
кантона Горажде“, број: 04/13, 05/13, 
13/19, 14/19 и 15/19) и члана 32. Зако-
на о извршењу Буџета Босанско-под-
рињског кантона Горажде за 2021. го-
дину („Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде”, број: 
2/21), Влада Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде, на 93. редовној сједни-
ци, одржаној дана 09.07.2021. године,  
д о н о с и: 
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О Д Л У К У 
о давању  сагласности  

за потписивање уговора о пружању 
услуге вршења стручног надзора над 
израдом Шумскопривредне основе 

за приватне шуме и шумска 
земљишта на подручју Босанско-

подрињског кантона Горажде                                         
(Град Горажде, општине Фоча ФБиХ 

и Пале ФБиХ) 
 

Члан 1. 
 
 Овом се Одлуком даје сагласно-
ст министру за привреду у Влади Бо-
санско-подрињског кантона Горажде 
да потпише уговор о пружању услуге 
вршења стручног надзора над израд-
ом Шумскопривредне основе за при-
ватне шуме и шумска земљишта на по-
дручју Босанско-подрињског кантона 
Горажде (Град Горажде, општине Фо-
ча Ф БиХ и Пале ФБиХ) у вриједности 
јавне набавке од 5.265,00 КМ са ПДВ-
ом. 
 

Члан 2. 
 
 Уговор се закључује између Ми-
нистарства за привреду Босанско-под-
рињског кантона Горажде као наручи-
оца и „ВАЛД-ПРОЈЕКТ“ д.о.о. Босанс-
ка Крупа као извршиоца, а  средства за 
ове намјене су обезбијеђена у Буџету 
Кантоналне управе за шумарство на 
економском коду 821500 – Набавка ста-
лних средстава у облику права (намје-
нска  средства). 
 

Члан 3. 
 

Ова Одлука ступа на снагу дан-
ом  објављивања на службеној огласној 
табли Кантона, а накнадно ће да се об- 

Броj 8 – страна 1801 
 
 
јави у „Службеним новинама Босанско 
–подрињског кантона  Горажде“. 
  
Број:03–11-1179/21                П Р Е М И Ј Е Р                                                                     
09.07.2021.године                 Аида Обућа,с.р. 
    Г о р а ж д е 
 

585 
 

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 93. редовној сједни-
ци, одржаној дана 09.07.2021. године,  
д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о давању  сагласности за набавку 

шумарских униформи 
 

Члан 1. 
 
 Овом се Одлуком даје сагласно-
ст Министарству за привреду – Канто-
налној управи за шумарство Босанско-
подрињског кантона Горажде, да изв-
рши набавку шумарских униформи за 
упосленике Кантоналне управе за шу-
марство. 
  

Члан 2. 
 

Набавку шумарских униформи 
извршити у складу са Законом о јав-
ним набавкама Босне и Херцеговине, а 
средства за ове намјене су обезбијеђена 
у Буџету Министарства за привреду - 
Кантонална управа за шумарство Бос-
анско-подрињског кантона Горажде, 
утврђена на економском коду 613400 - 
Издаци за набавку материјала и ситн-
ог инвентара (намјенска средства). 
 



Броj 8 – страна 1802 
 
 

Члан 3. 
 
 Процијењена вриједност јавне 
набавке из члана 1. ове Одлуке износи 
5.900,00 КМ без  ПДВ-а. 
 

Члан 4. 
 

Ова Одлука ступа на снагу дан-
ом  објављивања на службеној огласној 
табли Кантона, а накнадно ће да се об-
јави у „Службеним новинама Босан-
ско–подрињског кантона  Горажде“. 
            

Број:03-11-1181/21                 П Р Е М И Ј Е Р                                                                       
09.07.2021.године                 Аида Обућа,с.р. 
     Г о р а ж д е 
 

586 
 

На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде („Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде“, број: 
8/15) и члана 18. Закона о јавним на-
бавкама (,,Службени гласник БиХ“, бр-
ој: 39/14),  Влада Босанско-подрињског 
кантона Горажде, на 93. редовној сјед-
ници, одржаној дана 09.07.2021.године, 
д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о давању  сагласности  за покретање 

поступка  јавне набавке 
 

Члан 1. 
 
 Овом се Одлуком даје сагласно-
ст Министарству за привреду – Канто-
налној  управи за шумарство Босанс-
ко-подрињског кантона Горажде да 
покрене поступак јавне набавке  тере-
нског моторног возила 4x4. 
 

Члан 2. 
 
 Поступак и процедура набавке  

03. аугуст/коловоз 2021. 
 
 
извршиће се у складу са Законом о ја-
вним набавкама БиХ (,,Службени глас-
ник БиХ“, број: 39/14) и подзаконским 
прописима који регулишу ову област. 
 

Члан 3. 
 

Процијењена вриједност јавне 
набавке из члана 1. ове Одлуке износи 
33.000,00 КМ без ПДВ-а. 
 

Члан 4. 
 

За  реализацију  ове Одлуке зад-
ужује  се  Министарство за привреду – 
Кантонална управа за шумарство Бо-
санско-подрињског кантона Горажде, 
а финансијска средства су обезбијеђе-
на у Буџету Кантоналне управе за шу-
марство Босанско-подрињског канто-
на Горажде за 2021. годину, на економ-
ском коду 821 300 – Набавка опреме 
(намјенска  средства). 
 

Члан 5. 
 

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:03-11-1189/21                П Р Е М И Ј Е Р 
09.07.2021.године                 Аида Обућа,с.р. 
    Г о р а ж д е    
                     

587  
 

 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 утрош-
ка средстава Министарства за образо-
вање, младе, науку, културу и спорт са 
економског кода 614 100 (КАН 003) –  



03. аугуст/коловоз 2021. 
 
 
Остали текући трансфери – Инфор-
мисање за 2021. годину, Влада Босанс-
ко-подрињског кантона Горажде, на 
93. редовној сједници, одржаној дана 
09.07.2021.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 VI (шесте) од укупно XII 

(дванаест) редовних транши  
за 2021. годину 

 
I 

 
 Одобравају се новчана средства 
у износу од 41.848,47 КМ Јавном преду-
зећу РТВ Босанско-подрињског канто-
на Горажде д.о.о. на име уплате VI 
(шесте) од укупно XII (дванаест) редов-
них транши за 2021. годину, намијењ-
ене 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 
кантона Горажде д.о.о. број:1325002001 
666685, отворен код НЛБ Тузланске ба-
нке филијала Горажде, ИД број: 42450 
30110002.  
 

III 
 
 Корисник средстава дужан је да 
Министарство за образовање, младе, 

Броj 8 – страна 1803 
 
 
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:03–11-1184/21                П Р Е М И Ј Е Р 
09.07.2021.године                 Аида Обућа,с.р. 
     Г о р а ж д е  
 

588 
 

На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде („Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде”, број: 
8/15), а у вези са чланом 48. Закона о 
извршењу Буџета Босанско-подрињск-
ог кантона Горажде за 2021. годину 
(„Службене новине Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде“, број: 2/21), Вл-
ада Босанко-подрињског кантона Гор-
ажде, на 93. редовној сједници, одржа-
ној дана 09.07.2021. године, д о н о с и:  
 
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности  на Програме 

утрошка  средстава основних  
и средњих школа са подручја 

Босанско–подрињског кантона 
Горажде са економског кода 
614 200 – Текући трансфери 

појединцима – превоз 



Броj 8 – страна 1804 
 
 

I 
  
 Овом се Одлуком даје сагласно-
ст на Програме утрошка средстава ос-
новних и средњих школа са подручја 
Босанско–подрињског кантона Гораж-
де са економског кода 614 200 – Текући 
трансфери појединцима – превоз. 
  

II 
 

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

III 
 

Ова Одлука ступа на снагу дан-
ом објављивања на службеној табли 
Кантона, а  накнадно ће да се објави у 
“Службеним новинама Босанско-под-
рињског кантона Горажде”.   
             
Број:03–11-1185/21                П Р Е М И Ј Е Р 
09.07.2021.године                 Аида Обућа,с.р. 
     Г о р а ж д е  
 

589 
 

 На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде („Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде, број: 
08/15), те члана 86. Закона о основном 
одгоју и образовању („Службене нови-
не Босанско-подрињског кантона Гор-
ажде, број: 05/16 и 09/20), Влада Боса-
нско-подрињског кантона Горажде, на 
93. редовној сједници, одржаној  дана 
09.07.2021. године, д о н о с и: 
 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о разрјешењу привременог 

Школског одбора ЈУОШ  
“Прача” Прача 

03. аугуст/коловоз 2021. 
 
 

I 
 
            Разрјешава се дужности привре-
мени Школски одбор Јавне установе 
Основна школа “Прача” Прача, како 
слиједи: 
 

1. Неџад Спречо, предсједник 
2. Ернес Адиловић, члан 
3. Џевада Агановић, члан 
4. Суада Имшировић, члан 
5. Авдо Салиспахић, члан 

 
II 

 
          Рјешење ступа на снагу даном до-
ношења, а накнадно ће се обајвити у 
“Службеним новинама Босанско-под-
рињског кантона Горажде”. 
 
Број:03-34-1186/21                П Р Е М И Ј Е Р 
09.07.2021.године                 Аида Обућа,с.р. 
    Г о р а ж д е 
 

590 
 

    На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде („Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде, број: 
08/15), те члана 86. Закона о основном 
одгоју и образовању („Службене нови-
не Босанско-подрињског кантона Гор-
ажде, број: 05/16 и 09/20), Влада Боса-
нско-подрињског кантона Горажде, на 
93. редовној сједници, одржаној дана 
09.07.2021. године, д о н о с и: 
 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о именовању предсједника  

и чланова Школског одбора 
ЈУОШ “Прача” Прача 

 
I 

 
            У Школски одбор Јавне устано- 



03. аугуст/коловоз 2021. 
 
 
ве Основна школа “Прача” Прача, им-
енују се 
 

1. Неџад Спречо, предсједник 
2. Неђад Сиповић, члан 
3. Џевада Агановић, члан 
4. Суада Имшировић, члан 
5. Авдо Салиспахић, члан 

 
II 

 
         Именовање предсједника и чла-
нова Школског одбора ЈУОШ “Прача” 
Прача врши се на период од 4 (чети-
ри) године, почев од дана именовања. 
 

III 
 
        Рјешење ступа на снагу даном 
доношења, а накнадно ће се обајвити у 
“Службеним новинама Босанско-под-
рињског кантона Горажде”. 
 

Број:03–34–1186-1/21            П Р Е М И Ј Е Р 
09.07.2021.године                 Аида Обућа,с.р. 
     Г о р а ж д е 
 

591 
 

 На основу члана 44. Закона о 
извршењу Буџета Босанско-подрињск-
ог кантона Горажде за 2021. годину 
(„Службене новине Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде“, број: 2/21) и 
члана 23. Закона о Влади Босанско-по-
дрињског кантона Горажде („Службе-
не новине Босанско-подрињског кан-
тона Горажде“, број: 8/15), Влада Боса-
нско-подрињског кантона Горажде, на 
93. редовној сједници, одржаној дана 
09.07.2021.године,  д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности на Програм 
утрошка средстава Министарства  

за правосуђе, управу и радне односе  

Броj 8 – страна 1805 
 
 

Босанско-подрињског кантона 
Горажде са економског кода 614 100 – 
Текући трансфери другим нивоима 

власти - фондовима 
 

Члан 1. 
 
 Даје се сагласност на Програм 
утрошка средстава из Буџета Мини-
старства за правосуђе, управу и радне 
односе Босанско-подрињског кантона 
Горажде за 2021. годину, са економског 
кода 614 100 – Текући трансфери дру-
гим нивоима власти – фондовима, у 
износу од 5.000,00 КМ. 
 

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

Члан 3. 
 
 За реализацију ове Одлуке зад-
ужује се Министарство за правосуђе, 
управу и радне односе Босанско-под-
рињског 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:03–11-1188/21                П Р Е М И Ј Е Р 
09.07.2021.године                 Аида Обућа,с.р. 
    Г о р а ж д е 

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

591а) 
 

На основу члана 44. Закона о 
извршењу Буџета Босанско-подрињск- 



Броj 8 – страна 1806 
 
 
ог кантона Горажде за 2021. годину 
(“Службене новине Босанско-подри-
њског кантона Горажде”, број:2/21), а 
у складу са одредбом члана 69. Закона 
о државној служби у Босанско-подри-
њском кантону Горажде (“Службене 
новине Босанско-подрињског кантона 
Горажде”, број:3/18 и 6/20), Министа-
рство за правосуђе, управу и радне 
односе Босанско-подрињског кантона 
Горажде, д о н о с и: 
 
 

П Р О Г Р А М 
утрошка средстава  Министарства  

за правосуђе, управу и радне односе 
са економског кода 614 100 

 – Текући трансфери другим ивоима 
власти - фондовима 

 
 
1. НАЗИВ ПРОГРАМА 
 

Назив Програма је: Програм ут-
рошка средстава Министарства за пра-
восуђе, управу и радне односе, са еко-
номског кода 614 100 – Текући транс-
фери другим нивоима власти – фон-
довима. 
 
 
ПОДАЦИ О ПРОГРАМУ 
 
Период реализације Програма: 
      01.01.2021 – 31.12.2021. године 
 
Буџетска позиција:   Министарство за  
                                   правосуђе, управу и  
                                   радне односе 
 
Економски код:          614 100 
 
Укупна вриједност Програма: 
                                       5.000,00 КМ 

03. аугуст/коловоз 2021. 
 
 
Одговорно лице: Наташа Данојлић 
 
Позиција одговорног лица:Министар 
 
Контакт лице за Програм:  
    Муамер Ухота – државни службеник 
 
Контакт-телефон:             038/243-065 
 
Контакт е-маил:   
                 muamer_u@hotmail.com 
 
Интернет:    
  
 
САГЛАСНОСТ НА ПРОГРАМ 
 

Сагласност на овај Програм, у 
складу са чланом 44. 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:03-11-1188/21 год-
ине од 09.07.2021. године.  
 
 
2. СВРХА И ОПИС ПРОГРАМА 
 
2.1. Сврха Програма 
 

Сврха Програма је пружање по-
дршке Одбору државне службе за жа-
лбе ФБиХ ради обављања послова ут-
врђених у члану 69. Закона о државној 
служби у Босанско-подрињском кант-
ону Горажде. 
 
2.2. Опис Програма 
 

Програмом је предвиђено да се 
финансијским средствима из Буџета 
Босанско-подрињског кантона Гораж- 

mailto:muamer_u@hotmail.com
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де пружи подршка у раду Одбора за 
жалбе ФБиХ, који обавља послове од-
лучивања у другом степену о свим жа-
лбама које се изјаве на рјешења руко-
водиоца органа државне службе,  гра-
доначелника, односно начелника и о 
жалбама које се изјаве на одлуке дис-
циплинске комисије, у складу са зако-
ном, подзаконским прописима, општ-
им актима и колективним уговором. 
 
 
3. ОПШТИ ЦИЉЕВИ ПРОГРАМА 
 
3.1.   Општи/основни циљ Програма 
 

У складу са Законом о државној 
служби у Босанско-подрињском кан-
тону Горажде, основни циљ  Програма 
је подршка раду Одбора државне слу-
жбе за жалбе ФБиХ, који обавља пос-
лове одлучивања у другом степену о 
свим жалбама изјављеним на рјешења 
руководиоца органа државне службе 
Босанско-подрињског кантона Горажде. 
 
 
4. ПОТРЕБНА СРЕДСТВА ЗА 

ПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА 
 

Укупна средства за реализацију 
овог Програма износе 5.000,00 КМ и 
иста су планирана у Буџету Министа-
рства за правосуђе, управу и радне од-
носе Босанско-подрињског кантона Го-
ражде на економском коду 614 100 – 
Текући трансфери другим нивоима 
власти - фондовима. 
 
 
5. КРИТЕРИЈИ ЗА РАСПОДЈЕЛУ 

СРЕДСТАВА 
 

У члану 69. Закона о државној  
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служби у Босанско-подрињском кан-
тону Горажде прописано је да на осно-
ву принципа утврђених у члану 8. ов-
ог Закона, уз писмену сагласност Од-
бора за жалбе, односно надлежног ор-
гана Федерације Босне и Херцеговине, 
овим Законом се повјерава Одбору др-
жавне службе за жалбе Федерације Бо-
сне и Херцеговине, да у другом степе-
ну одлучује о свим жалбама које се из-
јаве на рјешења руководиоца органа 
државне службе, градоначелника, од-
носно начелника и о жалбама које се 
изјаве на одлуке диспилинске комиси-
је, у складу са законом, подзаконским 
прописима, општим актима и колект-
ивним уговором. Такође, Влада Феде-
рације Босне и Херцеговине је доније-
ла Одлуку број:186/2019 од  27.02.2019. 
године, о давању сагласности за обав-
љање послова који су Законом о држа-
вној служби у Босанско-подрињском 
кантону Горажде повјерени Одбору 
државне службе за жалбе ФБиХ, што 
значи да постоји законска обавеза за 
додјелу планираних буџетских сред-
става Одбору државне  службе за жал-
бе ФБиХ за обављање горе законом по-
вјерених послова. Исто тако, минис-
трица за правосуђе, управу и радне 
односе Босанско-подрињском кантонa 
Горажде је са предсједавајућим Одбора 
државне службе за жалбе ФБиХ дана 
21.06.2021.године, потписала Споразум 
о међусобним правима и  обавезама у 
имплементацији Закона одржавној сл-
ужби у Босанско-подрињском кантону  
Горажде у буџетској 2021. години.  
 

Обзиром да се ради само о јед-
ној институцији којој су повјерени го-
ре поменути послови, а у складу са чл-
аном 51. Закона о извршењу Буџета 
Босанско-подрињског кантона Гораж- 
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де за 2021.годину, предметни Програм 
ће ићи у облику  јавног саопштења. 
 
 
6. КОРИСНИЦИ СРЕДСТАВА 
 

Корисник средстава овог Прог-
рама је Одбор државне службе за жал-
бе ФБиХ. 

Влада Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде ће након давања сагла-
сности на овај Програм донијети Од-
луку о одобравању новчаних  средста-
ва за рад Одбора државне службе за 
жалбе Ф БиХ. 
 
 
7. ПОТРЕБАН БРОЈ РАДНИКА  

ЗА ПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА  
И  МОНИТОРИНГ 

 
За провођење овог Програма су 

надлежни запосленици Министарства 
за правосуђе, управу и радне односе 
Босанско–подрињског кантона Гораж-
де и Програм не захтијева ангажовање 
додатних радника на његовом прово-
ђењу. 

Надзор (мониторинг) над упо-
требом буџетских средстава од стране 
корисника обавља Министарство за 
финансије Кантона, те Министарство 
за правосуђе, управу и радне односе  у 
складу са Законом о извршењу Буџета 
Босанско–подрињског кантона Гораж-
де за 2021. годину (“Службене новине 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де”, број: 2/21). 
 
 
8. ПРОЦЈЕНА РЕЗУЛТАТА 
  

Реализацијом Програма очекује 
се ефикаснији рад Одбора државне сл- 
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ужбе за жалбе ФБиХ, као  и  приоретет 
код одлучивања у другом степену о 
свим жалбама које се изјаве на рјешења 
руководиоца органа државне службе, 
градоначелника, односно начелника и 
о жалбама које се изјаве на одлуке ди-
сциплинске комисије, у складу са зако-
ном, подзаконским прописима, општ-
им актима и колективним уговором. 
 

Одбор државне службе за жал-
бе ФБиХ којем буду одобрена средства 
по овом Програму дужан је да Мини-
старству за правосуђе, управу и радне 
односе достави извјештај о реализаци-
ји истих најкасније до 28.02.2022. годи-
не. 
 
 
9. ПРОЦЈЕНА НЕПРЕДВИЂЕНИХ 

РАСХОДА И РИЗИКА 
 

Ризик за провођење овог Прог-
рама може бити недовољно пуњење 
Буџета Босанско-подрињског кантона 
Горажде, тако да се овај Програм евен-
туално не би могао извршити у цијело-
сти. 
  
Број 05-11-264-5/21        М И Н И С Т А Р 
12.07.2021.године      Наташа Данојлић,с.р. 
     Г о р а ж д е  
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 На  основу члана   23.  Закона  о  
Влади   Босанско-подрињског  кантона   
Горажде (“Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде”, број: 
8/15) и члана 39.  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  93.   
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редовној сједници, одржаној дана 09. 
07.2021. године, д о н о с и :   
 
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности  

за набавку опреме  Министарству  
за унутрашње послове 

 
Члан 1. 

  
 Овом се Одлуком даје сагласно-
ст Министарству за унутрашње посло-
ве Босанско-подрињског кантона Гор-
ажде да, у складу са Планом набавки 
Министарства за унутрашње послове 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де за буџетску 2021. годину, покрене 
поступак набавке клима уређаја у вр-
иједности од 800,00 КМ са ПДВ-ом. 
 

Члан 2. 
 
 Средства потребна за набавку 
опреме из члана 1. ове Одлуке  обез-
бијеђена су у Буџету Босанско-подри-
њског кантона Горажде за 2021.годину 
(“Службене новине Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде“, број:2/21“), ра-
здјел 14, организациони код 141 – Ми-
нистарство, на  економском коду  821 
300 - Набавка опреме. 
 
 Набавку обавити у складу са За-
коном о јавним набавкама Босне и Хе-
рцеговине. 
 

Члан 3. 
 
 За реализацију ове Одлуке зад-
ужује се Министарство за унутрашње 
послове Босанско-подрињског кантона 
Горажде и Министарство за финансије 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де, свако из своје надлежности. 

Броj 8 – страна 1809 
 

 
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:03–11-1190/21                П Р Е М И Ј Е Р 
 09.07.2021.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 члана 5. Одлуке о утврђивању 
Календара обиљежавања значајних до-
гађаја, датума и личности из одбрам-
бено-ослободилачког рата 1992-1995. 
година у Босанско-подрињском канто-
ну Горажде („Службене новине Босан-
ско–подрињског кантона Горажде“ бр-
ој: 16/16 и 4/21), а у складу са Програ-
мом утрошка средстава Министарства 
за борачка питања са економског кода 
614300 - Текући трансфери непрофи-
тним организацијама, Влада Босанско–
подрињског кантона Горажде, на 93. 
сједници одржаној дана 09.07.2021.го-
дине, д о н о с и:    
 
 

О Д Л У К У 
о одобравању новчаних  

средстава на име суфинансирања  
IX Бициклистичког маратона  
„Горажде - Сребреница 2021.“ 

 
Члан 1. 

 
Овом се Одлуком одобравају 

новчана средства у износу од 300,00  
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(словима: три стотине) КМ на име су-
финансирања IX Бициклистичког ма-
ратона „Горажде – Сребреница 2021.“ 
  

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-
ужује се Министарство за финансије 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де, а средства уплатити носиоцу ак-
тивности, Бициклистичком клубу 
Горажде на жирорачун број: 10114000 
00567612, отворен код ПБС банке фи-
лијала 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 средста-
ва. 
 

Члан 5. 
 

Након утрошка одобрених сре-
дстава, Корисник средстава је дужан 
доставити Министарству за борачка  
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питања извјештај о проведеним акти-
вностима које су одобрене за финан-
сирање у року од 30 дана од дана око-
нчања 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 да се објави у 
“Службеним новинама Босанско-под-
рињског кантона Горажде”. 
 
Број:03–11-1191/21                П Р Е М И Ј Е Р 
09.07.2021.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 Програмом утрош-
ка средстава Владе Босанско–подрињ-
ског кантона Горажде са економског   
кода 614 100 - Текући трансфери дру-
гим нивоима власти, Влада Босанско–
подрињског кантона Горажде, на 93. 
редовној сједници, одржаној дана 09. 
07.2021.године, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о суфинансирању Пројекта “Социо-

економско оснаживање локалног 
становништва” 

 
Члан 1. 

 
 Овом се Одлуком одобравају 
новчана средства у износу од 50.000,00 
КМ Општини Пале ФБиХ, за суфина- 
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нсирање Пројекта “Социо-економско 
оснаживање локалног становништва”. 
 

Члан 2. 
 
 За реализацију ове Одлуке зад-
ужује се Министарство за финансије 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де, а средства исплатити са економског 
кода Владе Босанско-подрињског кан-
тона Горажде 614 100 - Текући транс-
фери другим нивоима власти. 
 Средства уплатити на жирора-
чун број:1020070000018886, отворен код 
Унион банке Сарајево, експозитура Го-
ражде. 
 

Члан 3. 
 
 Са Општином Пале ФБиХ – ко-
рисником  средстава, Влада  Босанско-
подрињског кантона Горажде ће зак-
ључити уговор о суфинансирању, у 
којем ће се прецизирати права и оба-
везе, начин уплате средстава, надзор 
над реализацијом, као и друга питања 
од значаја за реализацију уговора. 
 Овлашћује се премијер Босанс-
ко-подрињског кантона Горажде да 
потпише уговор о суфинансирању ре-
ализације Пројекта “Социо-економско 
оснаживање локалног становништва” 
са Општином Пале ФБиХ. 
 

Члан 4. 
 

Ова Одлука ступа на снагу дан-
ом објављивања на службеној огласној 
табли Кантона, а накнадно ће да се 
објави у „Службеним новинама Босан-
ско-подрињског кантона Горажде“. 
 
Број:03–11-1194/21                П Р Е М И Ј Е Р 
09.07.2021.године                 Аида Обућа,с.р. 
      Г о р а ж д е 
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На основу чланова 8. и 23. Зако-
на о Влади Босанско–подрињског кан-
тона Горажде („Службене новине  Бос-
анско-подрињског кантона Горажде“, 
број:8/15),  Влада  Босанско-подрињск-
ог кантона Горажде,  на 93. редовној сј-
едници, одржаној дана 09.07.2021. год-
ине, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о овлаштењу за обављање послова  

из надлежности премијера Босанско-
подрињског кантона Горажде 

 
Члан 1. 

 
 Овлашћује се министар за фин-
ансије Босанско-подрињског кантона 
Горажде, Есад Канлић, да због годиш-
њег одмора премијера Босанско-под-
рињског кантона Горажде, обавља пос-
лове из надлежности премијера у пер-
иоду од 12.07.2021. године до 19.07. 
2021. године. 
 

Члан 2. 
 

Одлука ступа на снагу даном 
објављивања на службеној огласној та-
бли Кантона, а накнадно  ће да се обја-
ви у „Службеним новинама Босанско-
подрињског кантона Горажде“. 
 
Број:03–04-1202/21                П Р Е М И Ј Е Р 
09.07.2021.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:  



Броj 8 – страна 1812 
 
 
8/15), а у вези са чланом V. Одлуке о 
условима и начину кориштења сред-
става остварених по основу посебне 
накнаде за заштиту од природних и 
других несрећа („Службене новине 
Федерације Босне и Херцеговине“, бр-
ој:4/12 и 80/13) и  Програмом утрошка 
буџетских средстава и Плана кориш-
тења средстава посебне накнаде за за-
штиту од природних и других несрећа 
за 2021. годину, број: 17-40-147-2/21 од 
28.05.2021.године, а у складу са Буџе-
том Босанско-подрињског кантона Го-
ражде за 2021.годину („Службене нови-
не Босанско-подрињског кантона Го-
ражде бр:2/21), те Законом о изврше-
њу Буџета Босанско-подрињског кан-
тона Горажде („Службене новине Бо-
санско-подрињског кантона Горажде 
број: 2/21), Влада Босанско–подрињск-
ог кантона Горажде, на 93. редовној сј-
едници, одржаној дана 09.07.2021. год-
ине, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о одобравању новчаних средстава  

за суфинансирање Пројеката  
за превенцију клизишта која 

угрожавају локалне путеве  
и стамбене објектена подручју  

града Горажда 
 

Члан 1. 
 

Овом се Одлуком одобравају но-
вчана средства за суфинансирање Про-
јеката за превенцију клизишта која  
угрожавају локалне путеве и стамбене 
објекте на подручју града Горажда – 
Пројекат „Превенције–санације кли-
зишта у Улици Мухидина Машића 
Муње у Горажду који угрожава стам-
бени објекат“ у износу од 10.000,00 
КМ (словима: десет хиљада КМ), а пре- 

03. аугуст/коловоз 2021. 
 
 
остала средства до завршетка пројекта 
обезбиједиће Град  Горажде из свог Бу-
џета. 
 

Члан 2. 
 

Средства из члана 1. ове Одлуке 
се осигуравају из Буџета Босанско-по-
дрињског кантона Горажде за 2021. го-
дину и то са позиције Кантоналне уп-
раве за цивилну заштиту Босанско-по-
дрињског кантона Горажде, економ-
ски код 615100 Капитални трансфери 
другим нивоима власти - област заш-
тите и спашавања  – намјенска сред-
ства. 
 

Члан 3. 
 

Финансијска средства из члана 
1. ове Одлуке ће се дозначити на ра-
чун Града Горажда, након проведене 
процедуре избора најповољнијег пон-
уђача и испостављене фактуре, а про-
цедуру набавке ће извршити Град Го-
ражде. 
 

Члан 4. 
 

Задужују се Кантонална управа 
цивилне заштите и Министарство за 
финансије за реализацију ове Одлуке. 
 

Члан 5. 
 

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:03–11-1197/21                П Р Е М И Ј Е Р 
09.07.2021.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 вези са чланом V. Одлуке о 
условима и начину кориштења сред-
става остварених по основу посебне 
накнаде за заштиту од природних и 
других несрећа („Службене  новине 
Федерације Босне и Херцеговине“, бр-
ој: 4/12 и 80/13) и  Програмом утрош-
ка буџетских средстава и Плана кори-
штења средстава посебне накнаде за 
заштиту од природних и других нес-
рећа за 2021.годину, број:17-40-147-2/21 
од 28.05.2021.године, а у складу са Буџ-
етом Босанско-подрињског кантона 
Горажде за 2021.годину („Службене но-
вине Босанско-подрињског кантона 
Горажде број:2/21), те Законом о изв-
ршењу Буџета Босанско-подрињског 
кантона Горажде („Службене новине 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де број:2/21), Влада Босанско–подрињ-
ског кантона Горажде,  на 93. редовној 
сједници, одржаној дана 09.07.2021. го-
дине, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о одобравању новчаних средстава  

за суфинансирање Пројеката  
за превенцију клизишта која 

угрожавају локалне путеве  
и стамбене објекте на подручју 

општине Фоча у ФБиХ 
 

Члан 1. 
  

Овом се Одлуком одобравају 
новчана средства за суфинансирање 
Пројеката за превенцију клизишта која  
угрожавају локалне путеве и стамбене 
објекте на подручју Општине Пале Ф  

Броj 8 – страна 1813 
 

 
БиХ - Пројекат „Превенције – санаци-
је клизишта у мјесту Бач-Мрђалићи 
који угрожава локални пут и стам-
бене објекте“ у износу од 10.000,00 КМ 
(словима: десет хиљада КМ), а прео-
стала средства до завршетка пројекта 
обезбиједиће Општина из свог Буџета. 
 

Члан 2. 
 

Средства из члана 1. ове Одлуке 
се осигуравају из Буџета Босанско-по-
дрињског кантона Горажде за 2021. го-
дину и то са позиције Кантоналне уп-
раве за цивилну заштиту Босанско-по-
дрињског кантона Горажде, економ-
ски код 615100 - Капитални трансфери 
другим нивоима власти - област заш-
тите и спашавања – намјенска средства. 
 

Члан 3. 
 

Финансијска средства из члана 
1. ове Одлуке  ће се дозначити на рач-
ун Општине Фоча ФБиХ, након про-
ведене процедуре избора најповољни-
јег понуђача и испостављене фактуре, 
а процедуру набавке ће извршити Оп-
штина Фоча ФБиХ. 
 

Члан 4. 
 

Задужује се Кантонална управа 
цивилне заштите и Министарство за 
финансије за реализацију ове Одлуке. 
 

Члан 5. 
 

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:03–11-1198/21                П Р Е М И Ј Е Р 
09.07.2021.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 вези са чланом В. Одлуке о 
условима и начину кориштења сред-
става остварених по основу посебне 
накнаде за заштиту од природних и 
других несрећа („Службене новине 
Федерације Босне и Херцеговине“, бр-
ој: 4/12 и 80/13), и  Програмом утрош-
ка буџетским средствима и Плана ко-
риштења средстава посебне накнаде за 
заштиту од природних и других нес-
рећа за 2021.годину, број:17-40-147-2/21 
од 28.05.2021.године, а у складу са Буџе-
том Босанско-подрињског кантона Го-
ражде за 2021.годину („Службене нови-
не Босанско-подрињског кантона Гор-
ажде број: 2/21), те Законом о изврше-
њу Буџета Босанско-подрињског кан-
тона Горажде („Службене новине Бо-
санско-подрињског кантона Горажде 
број:2/21), Влада Босанско–подрињск-
ог кантона Горажде, на 93. редовној сј-
едници, одржаној дана 09.07.2021. год-
ине, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о одобравању новчаних средстава 

 за суфинансирање Пројеката  
за превенцију клизишта која 
угрожавају локалне  путеве  

и стамбене објекте на подручју 
Општине Пале ФБиХ 

 
Члан 1. 

 
Овом Одлуком одобравају се но-

вчана средства за суфинансирање Про-
јеката за превенцију клизишта која уг-
рожавају локалне путеве и стамбене  

03. аугуст/коловоз 2021. 
 
 
објекте на подручју Општине Пале 
ФБиХ - Пројекат „Превенције – сана-
ције клизишта у Преведник и кли-
зиште Брдарићи којиугрожава лока-
лни пут према насељима Доњии Го-
рњ и Брдарићи“ у износу од 7.000,00 
КМ (словима: седамтхиљада КМ), а 
преостала средства до завршетка про-
јекта обезбиједити ће општина из свог 
Буџета. 
 

Члан 2. 
 

Средства из члана 1. ове Одлуке 
се осигуравају из Буџета Босанско-по-
дрињског кантона Горажде за 2021. го-
дину и то са позиције Кантоналне уп-
раве за цивилну заштиту Босанско-
подрињског кантона Горажде, еконо-
мски код 615100 – Капитални транс-
фери другим нивоима власти-област 
заштите и спашавања  – намјенска сре-
дства. 
 

Члан 3. 
 

Финансијска средства из члана 
1 ове Одлуке  ће дозначити на рачун 
Општине Пале ФБиХ, након проведе-
не процедуре избора најповољнијег 
понуђача и испостављене фактуре, а 
процедуру набавке ће извршити Опш-
тина Пале ФБиХ. 
 

Члан 4. 
 

Задужују се Кантонална управа 
цивилне заштите и Министарство за 
финансије за реализацију ове Одлуке. 
 

Члан 5. 
 

Одлука ступа на снагу даном 
објављивања на службеној огласној та- 
бли Кантона, а накнадно ће да се обја- 



03. аугуст/коловоз 2021. 
 
 
ви у„Службеним  новинама Босанско–
подрињског кантона Горажде“. 
 

Број:03–11-1199/21                П Р Е М И Ј Е Р 
09.07.2021.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 94. редовној сједни-
ци, одржаној дана 19.04.2021. године,  
д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности на Правилник 

о измјенама и допунама                                                       
Правилника о  унутрашњој 

организацији и систематизацији 
радних мјеста Министарства  

за привреду Босанско-подрињског 
кантона Горажде 

 
Члан 1. 

 
 Овом Одлуком даје се сагласно-
ст на Правилник о измјенама и допу-
нама Правилника о унутрашњој орга-
низацији и систематизацији радних мј-
еста Министарства за привреду  Боса-
нско-подрињског кантона Горажде. 
 

Члан 2. 
 
 Одлука ступа на снагу даном 
објављивања на службеној огласној та-
бли Кантона, а накнадно ће да се обја-
ви у „Службеним новинама Босанско-
подрињског кантона Горажде“. 
 

Број:03–04-1237/21                П Р Е М И Ј Е Р                                                              
19.07.2021.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 члана 46. 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 94.  
редовној сједници, одржаној дана 19. 
07.2021.године,  д о н о с и:  
 
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности на Програм 
утрошка средстава Министарства  
за привреду Босанско-подрињског 

кантона Горажде „Програм подршке 
развоју непрофитних организација 

Босанско-подрињског кантона 
Горажде“ за 2021.годину на                                                       

економском коду 614300 - Текући 
трансфери непрофитним 

организацијама 
 

Члан 1. 
 

Овом Одлуком Влада Босанско-
подрињског кантона Горажде даје саг-
ласност на Програм утрошка средста-
ва Министарства за привреду Босанс-
ко-подрињског кантона Горажде Про-
грам подршке развоју непрофитних 
организација Босанско - подрињског 
кантона Горажде“ за 2021. годину на 
економском коду 614300 - Текући тра-
нсфери непрофитним организација-
ма, у  износу од 30.000 КМ. 
 

Члан 2. 
 

За реализацију ове Одлуке зад- 



Броj 8 – страна 1816 
 
 
ужују се Министарство за привреду  и 
Министарство за финансије Босанско-
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:03–11-1239/21                П Р Е М И Ј Е Р 
19.07.2021.године                 Аида Обућа,с.р. 
     Г о р а ж д е  
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П Р О Г Р А М  
ПОДРШКЕ РАЗВОЈУ 

НЕПРОФИТНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА 
БОСАНСКО-ПОДРИЊСКОГ 

КАНТОНА ГОРАЖДЕ 
 
ПОДАЦИ О ПРОГРАМУ 
 
Назив програма:       Програм подршке  
       развоју непрофитних организација   
       Босанско-подрињског кантона  
       Горажде 
 
Буџетски корисник:        Министарство  
                                                  за привреду  
 
Буџетски раздјел:                               17 
 
Економски код:                      614 300  
 
Аналитички код        ТЕК 001 
 
Буџетска линија:     Текући трансфери  
               непрофитним организацијама  
 
Период реализације програма:  
                     01.01.2021 - 31.12.2021.  
 
Укупна вриједност програма:  
                                           30.000 КМ 

03. аугуст/коловоз 2021. 
 
 

Одговорно лице: мр.сц.Менсад Арнаут 
 
Позиција одговорног лица: Министар 
 
Контакт лице за програм:  
                              Мелида Хаџиомеровић 
 
Контакт-телефон:      +387-38-228-640  
 
Контакт е-маил: 
   melida.hadziomerovic@bpkg.gov.ba
  
Сагласност: Сагласност на овај Прог-
рам дала је Влада Босанско-подрињск-
ог кантона Горажде својом Одлуком, 
број: 03-11-1239/21 од 19.07.2021.године 
 

Интернет:    www.mp.bpkg.gov.ba 
 
 

У складу са чланом  46. Закона о 
извршењу Буџета Босанско-подрињск-
ог кантона Горажде за 2021. годину 
(„Службене новине Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде“, број: 02/21), 
Закона о буџетима Федерације БиХ 
(“Службене новине Федерације БиХ“, 
бр.19/06), Министарство за привреду  
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де утврђује: 
 
 

П Р О Г Р А М   У Т Р О Ш К А 
средстава Буџета за 2021. годину 

са економског кода 614 300 – Текући 
трансфери непрофитним 

организацијама 
 

ТАЧКА 1. 
 

НАЗИВ ПРОГРАМА 
 

Назив Програма утрошка сред-
става Министарства за привреду Боса-
нско-подрињског кантона Горажде са  

mailto:melida.hadziomerovic@bpkg.gov.ba
mailto:melida.hadziomerovic@bpkg.gov.ba
http://www.mp.bpkg.gov.ba/
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економског кода 614300 – Текући тран-
сфери непрофитним организацијама 
је „ПРОГРАМ ПОДРШКЕ РАЗВОЈУ 
НЕПРОФИТНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА 
БОСАНСКО - ПОДРИЊСКОГ КАН-
ТОНА ГОРАЖДЕ“ за 2021.годину. 
  

ТАЧКА 2. 
 

ОПИС ПРОГРАМА 
 
(1) Програм утрошка средстава је про-

ведбени акт Министарства за при-
вреду који осигурава да се плани-
рана средства Буџета Босанско-по-
дрињског кантона Горажде корис-
те на транспарентан, специфичан, 
мјерљив начин у временски одре-
ђеном периоду са намјером/сврх-
ом да се подстакне економски разв-
ој, развој стратешких економских 
дјелатности, унапређење извоза и 
запошљавање на начин који доп-
риноси повећању нивоа животног 
стандарда и запослености на под-
ручју Босанско-подрињског канто-
на Горажде, као и јачање капаците-
та Удружења послодаваца, Прив-
редне, Обртничке коморе на под-
ручју Босанско-подрињског канто-
на Горажде као и Удружења „Стари 
занати“ обртника општине Горажде.  

 
(2) Пружање подршке обезбиједиће се 

давањем појединачне државне по-
моћи  с циљем подршке у раду, по-
бољшању услова за рад Удружења 
послодаваца, Привредне и Обрт-
ничке коморе са подручја Босанс-
ко-подрињског кантона Горажде  и 
Удружења „Стари занати“ обртни-
ка општине Горажде.  

 
Давање државне помоћи обез- 

биједиће се кроз суфинансирање захт- 
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јева, на начин како је то прописано ов-
им Програмом и пројектима за одре-
ђене намјенске активности. 
 

Програм утрошка средстава са 
економског кода 614300 – Текући тран-
сфери непрофитним организацијама 
Буџета Министарства за привреду Бо-
санско-подрињског кантона Горажде 
за 2021. годину (у даљем тексту: Прог-
рам), дефинише битне елементе за до-
бијање сагласности за програм од ст-
ране Владе  Босанско-подрињског кан-
тона Горажде, као што су општи  циљ-
еви Програма, критерији за расподјелу  
средстава, потребна средства, корис-
ници средстава, процјена резултата, те 
процјена непредвиђених расхода и из-
датака. 
  

ТАЧКА 3. 
 

ПОЧЕТАК И ВРИЈЕМЕ 
ИМПЛЕМЕНТАЦИЈЕ ПРОГРАМА 

 
Програм подршке развоју неп-

рофитних организација на подручју 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де је вишегодишњи програм који се 
проводи од 2011.  године.  
 

Имплементација Програма за 
2021. годину почиње добивањем сагла-
сности од стране Владе Босанско-под-
рињског кантона Горажде и трајаће до 
31.12.2021. године.  
       

ТАЧКА 4. 
 

ОПШТИ  И ПОСЕБНИ ЦИЉЕВИ  
ПРОГРАМА 

 
(4.1) 

 

(Општи циљ) 
 

Општи циљ Програма је пружа- 
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ње подршке, како би се појачали капа-
цитети у удружењима,  коморама-неп-
рофитним организацијама у циљу бо-
љег и квалитетнијег пружања подрш-
ке привредним субјектима, обртници-
ма и подузетницима кроз унапређење 
и боље заступање интереса чланова 
комора односно рада непрофитних ор-
ганизација на подручју Босанско-под-
рињског кантона Горажде и обезбје-
ђењу трипартитног дјалога између Вл-
аде, синдиката и послодаваца на под-
ручју Босанско-подрињског кантона 
Горажде. 
 

(4.2) 
 

(Посебни циљеви) 
 

Програм не садржи посебне ци-
љеве. 

 
ТАЧКА  5. 

 
ПОТРЕБНА СРЕДСТВА ЗА 
ПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА 

 
(5.1) 

 

(Висина средстава  
за провођење Програма) 

   
Потребна средства за провође-

ње Програма дефинисана су Буџетом 
Министарства за привреду Босанско-
подрињског кантона („Службене нов-
ине Босанско-подрињског кантона Го-
ражде“, број: 2/21), на економском ко-
ду 614 300 – Текући трансфери непро-
фитним организацијама у износу од  
30.000 КМ. 

     ТАЧКА 6. 
 

КРИТЕРИЈИ ЗА РАСПОДЈЕЛУ 
СРЕДСТАВА 
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(6.1) 
 

(Начин расподјеле средстава) 
 
 Расподјела средстава врши се 
додјелом државне помоћи непрофит-
ним организацијама, која може  бити 
додијељена једном или више пута у ск-
ладу са одредбама овог Програма. 
 
 Расподјела средстава вршиће се 
на основу одобрених захтјева у складу 
са одредбама овог Програма. Коначне 
одлуке о додјели државне помоћи кор-
иснику или корисницима средстава из 
овог Програма доноси Влада Босанс-
ко-подрињског кантона Горажде. Нак-
он прихватања приједлога одлуке о 
одобравању захтјева за исплату сред-
става од стране Владе Босанско-подри-
њског кантона Горажде, захтјев је одо-
брен и Министарство доставља захтјев 
за плаћање Министарству за финан-
сије. Прије достављања захтјева Мини-
старству за финансије, министар за 
привреду закључује уговор о кориште-
њу средстава са представницима неп-
рофитних организација. 
  

(6.2) 
 

(Критерији за расподјелу) 
  

Средства из Буџета Кантона ће 
се додјељивати корисницима сразмје-
рно њиховом доприносу остваривању 
општих циљева и очекиваних резул-
тата Програма. За оцјењивање допри-
носа остваривања циљева Програма 
примјењиваће се елиминаторни кри-
териј  за рангирање апликација, а то је 
испуњавање општих услова за учест-
вовање у Програму. 
 

Критериј по основу којег ће се  
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рангирати корисници средстава је: 
 

1. Резултат процеса аплицирања, 
селекције и евалуације захјева 

 
(6.3) 

 

(Општи услови за учествовање  
у Програму) 

 
 У имплементацији Програма 
примјењиваће се рестриктивне проце-
дуре које омогућавају равноправно уч-
ествовање у Програму удружењима 
која кумулативно испуњавају сљедеће 
опште  услове: 
 

1. да су регистрована сходно од-
редбама Закона о удружењима 
и фондацијама, Закона о  прив-
редним коморама ФБиХ и Зако-
на о обрту ФБиХ; 

2. да имају регистрацију на про-
стору Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде, 

3. да обављају дјелатност на прос-
тору Босанско-подрињског кан-
тона Горажде,  

4. да се не налазе у процесу стеча-
ја или ликвидације или блокаде 
рачуна, 

5. да немају неизмирених обавеза 
за порезе и доприносе, осим об-
авеза за које су обухваћене  уго-
вором о репрограмирању обав-
еза, 

6. да су регистрована минимално 
2 године од дана подношења 
апликације за учествовање у  
Програму, 

7. да су доставила извјештај о ут-
рошку средстава из протекле 
године (уколико су добијали 
средства). 
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ТАЧКА  7. 
 

ПРОЦЕДУРЕ АПЛИЦИРАЊА, 
СЕЛЕКЦИЈЕ И ЕВАЛУАЦИЈЕ 
ПРОЈЕКАТА И ЗАХТЈЕВА ЗА 

СРЕДСТВИМА 
 

(7.1) 
 

(Апликанти) 
 

Лица која испуњавају опште ус-
лове за учествовање у Програму и која 
након објаве јавног позива у форми 
прописаној од стране Министарства за 
привреду Босанско-подрињског кант-
она Горажде, доставе захтјев за сред-
ствима, имају  статус  апликанта.   
 

Јавни позив се расписује у року 
од 10 дана од дана добијања сагласно-
сти која је прописана Програмом. Јав-
ни позив садржи минимално сажетак 
сврхе, општег и посебног циља, начин 
расподјеле и рокове за достављање 
апликација. 
 

Јавни позив се објављује на ин-
тернет страници Владе Босанско-под-
рињског кантона Горажде и службен-
им огласним таблама Владе Босанско-
подрињског кантона Горажде и Мини-
старства за привреду Босанско-подри-
њског кантона Горажде. 
 

(7.2) 
 

(Подношење  пројеката 
 и захтјева  за  средствима) 

 
 Захтјев за средствима апликант 
подноси у прописаној апликационој 
форми за захтјеве тек након прихвата-
ња извјештаја о утрошку средстава по   
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одобреном  захтјеву уколико су доби-
јали средства за  претходне године. 
 

(7.3) 
 

(Обавезни  садржај  захтјева) 
 
 У поднешеном захтјеву аплика-
нт  је  дужан навести: 
 

• основне податке о апликанту, 
• опис усклађености  захтјева  са  

општим  циљем Програма, 
• разлог због којег се захтјевом  

тражи одобравање  средстава са 
финансијским описом и  мјера-
ма подузетим прије подношења 
захтјева, 

• преглед планираних активнос-
ти,   

• очекивани резултат који се пла-
нира остварити, 

• износ тражених средстава из 
Програма и износ средстава ко-
ји би се обезбиједио из других  
извора. 

 
(7.4) 

 

(Финансирање  захтјева   
за  средствима) 

 
 Износ средстава који може бити 
затражен је до 10.000 КМ за суфинан-
сирање одрживости, опстојности и ак-
тивности које ће проводити током пе-
риода трајања Програма. 
 

Захтјеви у којима је планирани 
грант већи од утврђене висине ће у 
фази административне провјере бити  
аутоматски одбијени као неприхват-
љиви за финансирање. Властита  сред-
ства апликанта су пожељна, али нису  
обавезујућа. У току године апликант   
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може  поднијети  само  један  захтјев  за  
средствима. 
 

Приликом подношења захтјева 
за средствима апликанти су дужни да 
воде рачуна о критеријима за подсти-
цаје који су наведени у Програму. Св-
ака апликација која није у складу са 
овим критеријима, условима и ограни-
чењима ће бити одбачена у админи-
стративној провјери. 
 

Захтјеви за средствима изван 
рока у којима је тражен износ средста-
ва већи од максималне вриједности 
предвиђене Програмом у којима нису 
достављени докази о испуњавању оп-
штих услова за остваривање подстица-
ја ће бити  аутоматски  одбијени  као  
неприхватљиви  за  финансирање. 

 
(7.5) 

 

(Отварање  апликација и 
административна  провјера) 

 
 Апликације за захтјеве за сред-
ствима се отварају након пријема и као  
такве упућују у роцедуру администра-
тивне провјере и оцјењивања. 
 Административна  провјера  се  
проводи у циљу утврђивања да ли не-
профитне организације које су доста-
виле апликацију испуњавају  услове  за 
добијање статуса апликанта у складу 
са одредбама овог Програма. Админи-
стративну провјеру проводи комисија 
Министарства за привреду Босанско-
подрињског кантона Горажде. Коми-
сија провјерава да ли је апликација за-
довољила сљедеће  услове: 
 

• да је апликација достављена у 
року и на начин предвиђен Пр-
ограмом 
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• да су достављени сви прилози 
на начин предвиђен Програм-
ом, 

• да апликант испуњава опште 
услове за учествовање у Прог-
раму, 

• да  је  апликација потпуна  и ис-
правно попуњена у складу са 
прописаном формом,  

• да је апликација усклађена са 
сврхом Програма, општим ци-
љем Програма, да је предложе-
но финансирање у складу са 
одредбама о финансирању, да 
су испуњени услови и критери-
ји за  остваривање подстицаја. 

 
Уколико су ови услови испуње-

њи, комисија ће апликацију евалуира-
ти у складу са одредбама Програма. 
Комисија може затражити од аплика-
нта достављање додатне документаци-
је уколико је  очигледно да је документ 
изостављен због случајне техничке гр-
ешке, а што се може индиректно утв-
рдити на основу преостале достављене 
документације. Комисија може затра-
жити допуну документације за макси-
мално два доказа о испуњавању општ-
их услова који су прописани Програм-
ом. У супротном, апликација ће и без 
евалуације бити одбијена из админис-
тративних разлога.  
 

Апликације писане рукописом 
ће бити аутоматски одбијене. 
 

Пријаве за подстицаје које су 
достављене након што је Министар-
ство за привреду Босанско-подрињск-
ог кантона Горажде обавијестило поте-
нцијалне апликанте о испуњавању по-
дстицајних квота ће у администрати-
вној провјери бити одбијене.  
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Након проведене администра-

тивне процедуре, Министарство за пр-
ивреду Босанско-подрињског кантона 
Горажде ће обавијестити све апликан-
те о резултатима административне пр-
овјере. 
 

(7.6) 
 

(Евалуација достављених  
захтјева за средствима) 

 
Комисија проводи евалуацију 

захтјева након проведене администра-
тивне провјере. 

 
За провођење процеса евалуац-

ије захтјева, министар за привреду Бо-
санско-подрињског кантона Горажде 
формира комисију.  
 

У евалуацији захтјева комисија 
примјењује три групе индикатора и 
то: 
 

• Релевантност 
• Одрживост 
• Буџет и трошковна ефикасност 

 
Прије евалуације захтјева за ос-

тваривање подстицаја, комисија пров-
јерава да ли захтјев за подстицајима 
испуњава приоритете који се примје-
њују у евалуацијским критеријима. 
 

(7.7) 
 

(Оцјењивање апликација) 
 

Евалуација апликација проводи 
се на основу скале за евалуацију. Ева-
луацијски критерији су подијељени у 
оквиру група и подгрупа. За сваку по-
дгрупу комисија даје оцјену између 1 и 
5 према сљедећим категоријама проц-
јена:  
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1 - веома слабо; 
2 - слабо; 
3 - адекватно; 
4 - добро; 
5 - веома добро. 
 

Свака оцјена се множи са кое-
фицијентом који је за сваки индикатор 
предвиђен у евалуационој  скали. Мак-
сималан број бодова за захтјев за сре-
дствима је 80. 
 

Захтјеви за средствима који им-
ају мање од 50 бодова се одбацују у пр-
вом кругу селекције. Уколико је укуп-

ан резултат у поглављу релевантност 
мањи од 15, апликација се одбија без 
обзира на добивен укупан максималан 
број бодова. Уколико је укупан резул-
тат у поглављу буџет и трошковна 
ефикасност мањи од 15, апликација се 
одбија без обзира на добивен укупан 
максималан број бодова. 
 

Комисија ће процјењивати ври-
једност индикатора. Сви чланови ком-
исије додјељују оцјене, а  укупан број 
бодова се добија када се сума оцјена 
добивених од свих чланова комисије 
подјели са бројем  чланова комисије. 

 
 

(7.8) 
(Скала за евалуацију) 

 

                                          ИНДИКАТОР СКАЛА 
Захтјеви 

   
1.    Финансијски и оперативни капацитети апликанта   
1.1. Процијењени ниво искуства апликанта у управљању 
       пројектом - 

1.2. Процјењени ниво техничког и стручног знања и  
       искуства неопходног за имплементацију пројеката   

2.    Релевантност 25 
2.1. Колико је апликација релевантна за сврху, општи и 
       посебне циљеве Програма? 5 

2.2.Колико је апликација релевантна за приоритетне 
      активности у оквиру сваког специфичног циља? 10 

2.3. Колико је апликација релевантна за очекиване 
       резултате Програма? 10 

3.    Методологија   
3.1. Да ли су активности у приједлогу пројекта одговарајуће 
       и конзистентне са циљевима и очекиваним резултатима 
       пројекта? 

- 
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3.2. Колико је кохерентан дизајн пројекта, конкретна 
       анализа проблема, да ли су предложене активности  
       одговарајуће за рјешавање презентованог проблема, те  
       да ли су на задовољавајући начин планирани распо-  
       ложиви ресурси апликанта, а који могу допринијети 
       рјешавању проблема? 

- 

4.    Одрживост 25 
4.1. Да ли ће мјере подршке Програма значајније допри- 
       нијети рјешавању проблема који је наведен у приједлогу  
       пројекта или захтјеву?  

5 

4.2.  Да ли предложене активности могу имати позитивне  
        мултипликативне ефекте на сектор у којем апликант 
        послује, односно на прерађивачки сектор Босанско- 
        подрињског кантона Горажде? 

10 

4.3. Да ли су очекивани резултати активности за које се 
       тражи финансирање одрживи у финансијском смислу и 
        да ли ће се остваривати и након престанка финансира- 
        ња из Програма у периоду од минимално три године? 

10 

5.    Буџет  и трошковна ефикасност 30 
5.1. Да ли је однос између планираних трошкова и очеки- 
       ваних резултата задовољавајући? 10 

5.2. Да ли је висина предложених трошкова адекватна за  
       имплементацију планираних активности? 10 

5.3. Да ли су предложени трошкови активности образложе- 
       ни на начин да доказују да ће средства Програма бити 
       искориштена на ефикасан и економичан начин? 

10 

           МАКСИМАЛАН БРОЈ БОДОВА 80 
 
 

(7.9) 
 

(Процедуре одобравања захтјева  
за средствима) 

 
Апликације поднешене у фор-

ми захтјева које су у процесу евалуаци-
је добиле више од 50 бодова комисија 
рангира по броју освојених бодова. 
 

Након проведеног рангирања, 
комисија предлаже одобравање захтје-
ва у пуном или умањеном износу, у 

зависности од резултата процеса ева-
луације. У току провођења процедура  
одобравања захтјева комисија води ра-
чуна о претходно одобреним захтјеви-
ма. 
 

Захтјеви за средствима који им-
ају више од 50 бодова, али за чије фи-
нансирање нема расположивих  сред-
става, стављају се на листу чекања у 
случају обезбјеђења додатних средста-
ва за Програм или доношења Одлуке 
о прерасподјели средстава у складу са  
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одредбама Програма. У супротном, за-
хтјев за средствима се одбија. 
 

Све одобрене захтјеве Министа-
рство за привреду Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде предлаже  Вла-
ди Босанско-подрињског кантона Го-
ражде да, у складу са Законом о изв-
ршењу Буџета, донесе одлуку о одоб-
равању средстава из Буџета Босанско-
подрињског кантона Горажде – еконо-
мски код  614 300 – Текући трансфери 
непрофитним организацијама. 
 

Након прихватања приједлога 
одлуке о одобравању захтјева за испла-
том средстава од стране Владе Босан-
ско-подрињског кантона Горажде, зах-
тјев је одобрен и Министарство за при-
вреду Босанско-подрињског кантона 
Горажде доставља захтјев за плаћање 
Министарству за финансије Босанско-
подрињског кантона Горажде. 
 

Коначну Одлуку о приједлогу 
ранг-листе за додјелу грант средстава 
доноси министар за привреду Босан-
ско-подрињског кантона Горажде, а 
одлуку о додјели грант средстава дон-
оси Влада Босанско-подрињског кант-
она Горажде. 
 

ТАЧКА  8. 
 

НАЗИВ КОРИСНИКА СРЕДСТАВА 
 

(8.1) 
 

(Корисници  средстава) 
 

Корисници средстава су лица 
која испуњавају опште услове Програ-
ма и који су успјешно завршили про-
цес аплицирања, селекције и евалуа- 
ције и који су успјешно рангирани за 
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кориштење средстава из овог Програма. 
 

(8.2) 
 

(Регистар корисника) 
 

Министарство за привреду Бос-
анско-подрињског кантона Горажде 
води регистар корисника, у којем се 
налазе сви релевантни подаци о датој 
државној помоћи у оквиру овог Прог-
рама за период од пет година од годи-
не добијања државне помоћи.  
 

ТАЧКА  9. 
 

ПРОЦЈЕНА РЕЗУЛТАТА 
 

(9.1) 
 

(Преглед очекиваних  
резултата подршке) 

 
Реализацијом Програма очекује 

се остваривање конкретних резултата 
од стране апликаната којима су одоб-
рена средства. 
 
              У циљу осигурања процјене ре-
зултата Програма, одабрани корисни-
ци  који су добили подршку, дужни су, 
након  утрошка  одобрених  средстава,  
доставити Министарству за привреду 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де извјештај о проведеним активности-
ма  које  су одобрене за финансирање  
из Програма. Форма и садржај извје-
штаја о утрошку средстава ће бити  до-
стављени свим корисницима  средстава.  
 

(9.2) 
 

(Мониторинг имплементације 
Програма) 

 
Мониторинг се проводи са ци- 
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љем утврђивања да ли се имплемента-
ција подржаних активности  проводи 
у складу са одлуком о додјели средста-
ва и у складу са одредбама овог Прог-
рама. У циљу осигурања процјене ре-
зултата, одабрани корисници су дуж-
ни након утрошка одобрених средста-
ва доставити Министарству за привре-
ду Босанско-подрињског кантона Гор-
ажде извјештај о проведеним активно-
стима које су одобрене за финансира-
ње из  Програма.  
   

Надзор реализације Програма 
врши Министарство за привреду Боса-
нско-подрињског кантона Горажде. 
 

У случају да резултати монито-
ринга укажу на значајан заостатак у 
испуњавању уговорених обавеза, Мин-
истарство за привреду Босанско-под-
рињског кантона Горажде предлаже 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде доношење одлуке о поврату 
додјељене државне помоћи или пре-
усмјеравању у складу са одредбама 
Програма.   
 

ТАЧКА 10. 
 

ПРОЦЈЕНА НЕПРЕДВИЂЕНИХ 
РАСХОДА И РИЗИКА 

 
(10.1) 

 

(Непредвиђени расходи) 
 
(1) Непредвиђени расходи за Програ-

мом могу се појавити само као ре-
зултат промјена унутар интерне 
структуре самог Програма, али не 
и довести до повећања укупних не-
предвиђених расхода Програма. 
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(10.2) 

 

(Ризици) 
 
(1) Како би се смањили ризици у про-

цесу имплементације Програма, уве-
дене су новине и у процесу селек-
ције и мониторигу активности које 
су подржане у оквиру овог Програ-
ма. Новине се односе на омогућа-
вање службеницима теренске пос-
јете и прикупљања додатних ин-
формација неопходних за процес 
селекције, те мониторинг у току са-
ме имплементације активности и 
мјера које су подржане овим Прог-
рамом. 

 
ТАЧКА 11. 

 
ПОТРЕБАН БРОЈ РАДНИКА ЗА 

ПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА 
 

За провођење Програма надле-
жни су запослени у Министарству за 
привреду Босанско-подрињског кант-
она Горажде и Програм не захтијева 
ангажовање додатних радника на ње-
говом провођењу. 
 

ТАЧКА 12 
 

СТУПАЊЕ НА СНАГУ ПРОГРАМА 
 

Овај Програм ступа на снагу да-
ном давања сагласности на исти од 
стране Владе Босанско-подирњског ка-
нтона Горажде, а накнадно ће да се об-
јави у „Службеним новинама Босан-
ско-подрињског   кантона Горажде“. 
 
Број:04-11-1315-2/21    М И Н И С Т А Р 
19.07.2021.године           Менсад Арнаут,с.р. 
     Г о р а ж д е    
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Сагласност на овај Програм дала је Вл-
ада Босанско-подрињског кантона Го-
ражде, Одлуком број:03-11-1239/21, да-
на 19.07.2021. године.  
 

601 
 

На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде („Службене новине  Босанско 
-подрињског кантона Горажде“, број: 
8/15), члана 2. став (1.) алинеја (1.5), та-
чка (III) Закона о министарским, вла-
диним и другим именовањима Феде-
рације Босне и Херцеговине („Службе-
не новине Федерације БиХ“, број: 34/ 
03 и 65/13) и члана 12. Закона о осни-
вању Јавне установе „Центар за соција-
лни рад Босанско-подрињског кантона 
Горажде („Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде“, број: 
5/00), Влада Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде, на 94. редовној сједни-
ци,  одржаној дана 19.07.2021. године, 
д о н о с и: 
 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о разрјешењу предсједника  
и чланова Управногодбора  

ЈУ “Центар за социјални рад 
Босанско-подрињског кантона 

Горажде” 
 

Члан 1. 
 
 Разрјешавају се дужности пред-
сједник и чланови Управног одбора Ја-
вне установе “Центар за социјални рад 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де” прије истека времена на које су им-
еновани, и то: 
 
1. Елвир Прашо - предсједник,  
2. Месуд Кумро - члан,      
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3. Амра Милатовић - члан, 
4. Селма Кудин - члан, 
5. Алма Машић - члан. 
 

Члан 2. 
 

Ово Рјешење ступа на снагу да-
ном доношења и објавиће се у “Служ-
беним новинама Босанско–подрињск-
ог кантона Горажде”. 
 
Број:03–04-1241/21        П Р Е М И Ј Е Р 
19.07.2021.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), члана 2. став (1.) алинеја (1.5), 
тачка (III) Закона о министарским, вла-
диним и другим именовањима Феде-
рације Босне и Херцеговине („Служ-
бене новине Федерације БиХ“, број: 
34/03 и 65/13) и члана 12. Закона о ос-
нивању Јавне установе „Центар за соц-
ијални рад Босанско-подрињског кан-
тона Горажде („Службене новине 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де“, број: 5/00), Влада Босанско-подри-
њског кантона Горажде, на 94. редовн-
ој сједници, одржаној  дана 19.07.2021. 
године, д о н о с и: 
 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о именовању привременог  

Управног одбора  Јавне установе 
„Центар за социјални рад Босанско-

подрињског кантона Горажде“ 
 

Члан 1. 
 
 Именује се привремени Управ- 
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ни одбор Јавне установе „Центар за со-
цијални рад Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде“ , и то:  
 
1. Месуд Кумро            - предсједник, 
2. Адмир Џемиџић      - члан, 
3. Нихад Ферхатовић  - члан, 
4. Самка Брко      - члан, 
5. Амра Милатовић     - члан. 
 

Члан 2. 
 

Именовани ће обављати дужно-
ст привременог Управног одбора Јавне 
установе „Центар за социјални рад Бо-
санско-подрињског кантона Горажде“ 
у периоду од (3) мјесеца од именова-
ња, у  складу са чланом 4. Закона о ми-
нистарским, владиним и другим име-
новањима Федерације Босне и Херце-
говине („Службене новине Федерације 
БиХ“, број: 34/03 и 65/13), којим је пр-
описано да се  номинације/именовања 
на краћи период су номинације или 
именовања на највише (3) мјесеца која  
се не могу поновити, а у ком периоду 
ће се провести поступак јавног оглаша-
вања и избора нових чланова Управн-
ог одбора. 
 

Члан 3. 
 

Рјешење ступа на снагу даном 
доношења и исто ће да се објави у 
“Службеним новинама Босанско-
подрињског кантона Горажде”. 
 
Број:03-04-1254/21        П Р Е М И Ј Е Р 
19.07.2021.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 складу са чланом 4. Закона о 
измјенама и допунама Закона о соци-
јалној заштити, заштити цивилних жр-
тава рата и заштити породице са дј-
ецом („Службене новине Босанско-по-
дрињског кантона Горажде“, број:2/13), 
Влада Босанско - подрињског кантона 
Горажде, на 94. редовној сједници, од-
ржаној дана 19.07.2021.год., д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о утвђивању висине коефицијента 

 за обрачун новчаних и других 
материјалних давања по основу  

социјалне заштите и заштите 
породице са дјецом 

 
Члан 1. 

 
Овом се Одлуком утврђује виси-

на коефицијента за обрачун, која слу-
жи као основ за утврђивање новчаних 
и других материјалних давања по ос-
нову социјалне заштите и заштите по-
родице са дјецом, односно по основу 
Закона о социјалној заштити, заштити 
цивилних жртава рата и заштити по-
родице са дјецом („Службене новине 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де“, број: 10/00, 5/03, 5/05, 3/08, 2/13, 
12/13, 4/14 и 13/20), (у даљем тексту: 
Закон).  
 

Члан 2. 
 

Висина просјечне нето плате у 
Босанско-подрињском кантону Гораж-
де остварена у претходној (2020.) кале-
ндарској години, објављена од Завода 
за статистику Федерације БиХ –Уред 
за статистику за подручје Босанско-по-
дрињског кантона Горажде, број: 13- 
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329-180/21 од 15.04.2021. године, изно-
си 856,00 КМ. 
 

Члан 3. 
 

Висина коефицијента из члана 
1. ове Одлуке износи 0,6995, а што је 
69,95% од просјечне нето плате у Кан-
тону. 
 

Члан 4. 
 

Основ за обрачун новчаних и 
других материјалних давања по члану 
4. Закона о измјенама и допунама За-
кона о социјалној заштити, заштити 
цивилних жртава рата и заштити по-
родице са дјецом („Службене новине 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де“, број: 2/13) је просјечна плата у ка-
нтону помножена са коефицијентом 
из члана 3. ове Одлуке и износи 598,78 
КМ (у даљем тексту: просјечна плата у 
Кантону). 
 

Члан 5. 
 

На основу ове Одлуке кантона-
лни министар за социјалну политику, 
здравство, расељена лица и избјеглице 
издаје наредбу о висини мјесечних но-
вчаних износа за све кориснике права 
по Закону. 
 

Члан 6. 
 

 на снагу ове Одлуке ставља се 
ван снаге Одлука о утврђивању висине                          
коефицијента за обрачун новчаних и 
других материјалних давања по осно-
ву социјалне заштите и заштите поро-
дице са дјецом број: 03-11-1250/20 од 
10.07.2020. године. 
 

03. аугуст/коловоз 2021. 
 
 

Члан 7. 
 

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:03–11-1242/21                П Р Е М И Ј Е Р                                                              
19.07.2021.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 чланом 18. Закона 
о јавним набавкама у БиХ (“Службени 
гласник БиХ”, број:39/14), Влада  Боса-
нско-подрињског кантона Горажде, на 
94. редовној сједници,одржаној дана 
19.07.2021.годинем, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о покретању поступака избора 

најповољнијег понуђача за извођење 
радова на реконструкцији и замјени 
прозора  у стамбеној јединици која 

се налази у ул. М.Б. Баје 33/5   
у Витковићима 

 
Члан 1. 

 
 Овом се Одлуком даје сагласно-
ст за покретање поступака избора нај-
повољнијег понуђача за извођење рад-
ова на реконструкцији и замјена проз-
ора  у стамбеној јединици која се нала-
зи у ул. М.Б. Баје 33/5  у Витковићима, 
а све у складу са предрачуном који је 
саставни дио ове  Одлуке. 
  



03. аугуст/коловоз 2021. 
 
 

Члан 2. 
 
 Предрачунска вриједност  пос-
лова из члана 1. ове Одлуке без обра-
чунатог  ПДВ-а  износи 1.249,20  КМ. 
 Предрачунска вриједност пос-
лова из члана 1. ове Одлуке са ПДВ-ом  
износи 1.461,56  КМ. 
 

Члан 3. 
 
 Средства за реализацију посло-
ва из претходног члана обезбједиће се 
из намјенских средстава Буџета Мини-
старства за урбанизам, просторно уре-
ђење и заштиту околине Босанско-по-
дрињског кантона Горажде за 2021. го-
дину (подрачун Кантоналног стамбен-
ог фонда) са економског кода 821600 - 
Реконструкција и инвестиционо од-
ржавање.  
 

Члан 4. 
 
 За реализацију ове Одлуке зад-
ужује  се Министарство за урбанизам, 
просторно уређење и заштиту околи-
не - Кантонални стамбени фонд  Боса-
нско-подрињског  кантона Горажде. 
 Поступак из члана 1. Ове Одлу-
ке провести у складу са одредбама чл-
анова  90. Закона о јавним набавкама  у 
БиХ (“Службени гласник БиХ” број: 
39/14). 
 

Члан 5. 
 
 Ова Одлука ступа на снагу дан-
ом објављивања на службеној огласној 
табли Кантона, а накнадно ће да се об-
јави у “Службеним новинама Босанско 
-подрињског кантона Горажде”. 
           
Број:03–11-1244/21                П Р Е М И Ј Е Р 
19.07.2021.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 вези са чланом 32. став 2. Зак-
она о извршењу Буџета Босанско-под-
рињског кантона Горажде за 2021. год-
ину (“Службене новине Босанско-под-
рињског кантона Горажде“, број:2/21), 
Влада Босанско-подрињског кантона 
Горажде, на 94. редовној сједници, од-
ржаној дана 19.07.2021.год., д о н о с и:   
 
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности за набавку 

дијела униформи и обуће за 
полицијске службенике 

 
Члан 1. 

 
 Овом се Одлуком даје сагласно-
ст Управи полиције Министарства за 
унутрашње послове Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде да, у складу са 
Планом јавних набавки Управе поли-
ције Министарства за унутрашње пос-
лове Босанско-подрињског кантона Го-
ражде за буџетску 2021. годину, покре-
не поступак набавке дијела униформи 
(јакна, панталоне-љетне и зимске и 
бициклистичка униформа) и обуће за 
полицијске службенике у укупној ври-
једности од  60.000,00 КМ са урачунат-
им ПДВ-ом. 
 

Члан 2. 
 
 Средства потребна за набавку 
дијела полицијских униформи и обуће 
из члана 1. ове Одлуке  обезбијеђена су 
у Буџету Босанско-подрињског канто- 
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на Горажде за 2021.годину (“Службене 
новине Босанско-подрињског кантона 
Горажде“, број: 2/21), раздјел 14, орга-
низациони код 142 – Управа полиције, 
на  економском коду 613400 - Набавка 
материјала и ситног инвентара. 
 
 Набавку обавити у складу са За-
коном о јавним набавкама Босне и Хе-
рцеговине. 
 

Члан 3. 
 
 За реализацију ове Одлуке зад-
ужују се Управа полиције Министар-
ства за унутрашње послове Босанско-
подрињског кантона Горажде и Мини-
старство за финансије Босанско-под-
рињског кантона Горажде, свако из 
своје надлежности. 
 

Члан 4. 
 
 Ова Одлука ступа на снагу дан-
ом објављивања на службеној огласној 
табли Кантона, а накнадно ће да се об-
јави у “Службеним новинама Босан-
ско-подрињског кантона Горажде”. 
 

Број:03-11-1246/21                 П Р Е М И Ј Е Р 
19.07.2021.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 94. редовној сједни-
ци,  одржаној  дана 19.07.2021. године,  
д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности за набавку 

компјутерске опреме 

03. аугуст/коловоз 2021. 
 
 

Члан 1. 
 

Овом се Одлуком даје сагласно-
ст Влади Босанско-подрињског канто-
на Горажде да изврши набавку компју-
терске опреме, и то: 
 
- Рачунар Lenovo ThinkCentre  М720t  
  + МОНИТОР Т2224d – 21.5 Inch IPS 
- Скенер CАNОO DR-М160II 
 

Члан 2. 
 
 Средства потребна за набавку 
опреме из члана 1. ове Одлуке обезбје-
ђена су у Буџету Босанско-подрињског 
кантона Горажде за 2021.годину (“Слу-
жбене новине Босанско-подрињског 
кантона Горажде”, број: 2/21) на еко-
номском коду 821300 – Набавка опреме. 
 
 Набавку обавити у складу са 
Оквирним споразумом потписаним са 
добављачем “ТЕЛЕГРОУП” д.о.о. Са-
рајево и понудом: ПОН-07-89/21. 
 

Члан 3. 
 
 За реализацију ове Одлуке зад-
ужују се Влада Босанско-подрињског 
кантона Горажде и Министаство за 
финансије Босанско-подрињског кан-
тона Горажде. 
 

Члан 4. 
 
 Ова Одлука ступа на снагу дан-
ом објављивања на службеној огласној 
табли Кантона, а накнадно ће да се об-
јави у “Службеним новинама Босан-
ско-подрињског кантона Горажде”. 
 
Број:03–11-1247/21                П Р Е М И Ј Е Р 
19.07.2021.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 Програмом утрош-
ка средстава Владе Босанско–подрињ-
ског кантона Горажде са економског  
кода 614 100 - Текући трансфери дру-
гим нивоима власти, Влада Босанско–
подрињског кантона Горажде, на 94. 
редовној сједници, одржаној дана 19. 
07.2021. године, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о суфинансирању Пројекта 

“Успостава нове аутобуске линије  
за вријеме љетног временског  

периода на релацији Прача-Горажде 
и Горажде-Прача” 

 
Члан 1. 

  
 Овом се Одлуком одобравају 
новчана средства у износу од 2.000,00 
КМ Општини Пале ФБиХ, за суфина-
нсирање Пројекта “Успостава нове ау-
тобуске линије за вријеме љетног вре-
менског периода на релацији Прача-
Горажде и Горажде-Прача”. 
 

Члан 2. 
 
 За реализацију ове Одлуке зад-
ужује се Министарство за финансије 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де, а средства исплатити са економског 
кода Владе Босанско-подрињског кан-
тона Горажде 614 100 - Текући трансфе-
ри другим нивоима власти. 
 Средства уплатити на жирора-
чун број:1020070000018886, отворен код 
Унион банке Сарајево, експозитура Го-
ражде. 
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Члан 3. 

 
 Са  Општином Пале ФБиХ – ко-
рисником средстава, Влада Босанско-
подрињског кантона Горажде ће зак-
ључити уговор о суфинансирању, у 
којем ће се прецизирати права и оба-
везе, начин уплате средстава, надзор 
над реализацијом, као и друга питања 
од значаја за реализацију уговора. 
 Овлашћује се премијер Босан-
ско-подрињског кантона Горажде да 
са Општином Пале ФБиХ потпише 
уговор о суфинансирању реализације 
Пројекта “Успостава нове аутобуске 
линије за вријеме љетног  временског 
периода на релацији Прача-Горажде и 
Горажде-Прача”. 
 

Члан 4. 
 

Ова Одлука ступа на снагу дан-
ом објављивања на службеној огласној 
табли Кантона, а накнадно ће да се об-
јави у „Службеним новинама Босан-
ско-подрињског кантона Горажде“. 
 
Број:03–11-1248/21                П Р Е М И Ј Е Р 
19.07.2021 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 94. редовној  сједни-
ци, одржаној дана 19.07.2021. године,                             
д о н о с и:  
 

О Д Л У К У 
о измјени Одлуке број: 03-11-1072/21 

од  25.06.2021. године 
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Члан 1. 
 

Овом се Одлуком врши измјена 
Одлуке број:03-11-1072/21 од 25.06.2021. 
го-дине, на начин да се у члану 1. ум-
јесто износа 1.280,00 КМ ставља износ 
од 1.614,60 КМ.   
 

Члан 2. 
 

Одлука ступа на снагу даном 
објављивања на огласној табли Босан-
ско-подрињског кантона Горажде, а 
накнадно ће да се објави и у „Службе-
ним новинама Босанско-подрињског 
кантона Горажде“. 
 
Број:03–11-1250/21                П Р Е М И Ј Е Р 
19.07.2021.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 вези са чланом 11. Закона о 
Агенцији за приватизацију у Босанско-
подрињском кантону Горажде („Служ-
бене новине Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде“ број: 8/10 и 16/16) и 
Одлуке Управног одбора Агенције за 
приватизацију у Босанско-подрињск-
ом кантону Горажде број: 13-04-70-3/21 
од 01.07.2021.године, Влада  Босанско–
подрињског  кантона  Горажде, на сво-
јој 94. редовној сједници, одржаној да-
на 19.07.2021.године, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о разрјешењу  директора  Агенције  

за  приватизацију у  Босанско–
подрињском  кантону  Горажде 

03. аугуст/коловоз 2021. 
 
 

Члан 1. 
 
 Стовраг Муамер, дипл.ецц.из  
Горажда  разрјешава  се  дужности ди-
ректора  Агенције  за приватизацију  у  
Босанско–подрињском кантону Гораж-
де. 
 

Члан 2. 
 

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

О б р а з л о ж е њ е 
 
 Управни одбор Агенције за пр-
иватизацију у Босанско – подрињском  
кантону  Горажде  на својој  II ( другој)  
сједници, одржаној дана 01.07.2021.го-
дине  донио  је  Одлуку број:13-04-70-3 
/21 од 01.07.2021.године, којом утврђу-
је приједлог за  разрјешење  директора 
Агенције  за  приватизацију у Босанс-
ко–подрињском  кантону  Горажде  и  
предлаже  Влади  Босанско–подрињск-
ог  кантона  Горажде  да  Стовраг Муа-
мера из Горажда разријеши  дужности  
директора Агенције за приватизацију. 
Управни одбор у образложењу наводи 
да је именовани испунио законске ус-
лове за одлазак у пензију те  да у том 
смислу постоје законска ограничења за 
обављање функције директора. Такођ-
ер, именованом је истекао и период 
привременог именовања, тако да су 
обезбијеђени сви услови и претпоста-
вке за разрјешење. 
 Иамјући у виду напријед наве-
дено, Влада Босанско-подрињског кан-
тона Горажде је одлучила као у диспо-
зитиву. 



03. аугуст/коловоз 2021. 
 
 
ПРАВНА ПОУКА: Против овог акта 
није дозвољена жалба, али се против 
истог може тужбом покренути управ-
ни спор пред надлежним судом у року 
од 30 дана од дана пријема. 
 
Број:03–04-1255/21                П Р Е М И Ј Е Р 
19.07.2021.године                 Аида Обућа,с.р. 
     Г о р а ж д е 
 

610 
 

 На основу члана 4. став 2. Зако-
на о министарским, владиним и друг-
им именовањима Федерације Босне и 
Хецерговине („Службене новине Фе-
дерације Босне и Хецерговине“ бр. 
12/03, 34/03 и 65/13), а у вези са чла-
ном 11. и 11.а. Закона о Агенцији за 
приватизацију Босанско-подрињског 
кантона Горажде - пречишћени текст 
(„Службене новине Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде“, бр.8/10, 16/16) 
и  члана 23. Закона о Влади Босанско-
подрињског кантона Горажде („Служ-
бене новине Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде“ брoj: 8/15), Влада Бос-
анско-подрињског кантона Горажде, 
на својој 94. редовној сједници, одржа-
ној дана 19.07.2021.године, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о именовању вршиоца дужности  

директора Агенције за 
приватизацију у Босанско-

подрињском кантону Горажде 
 

Члан 1. 
 
            Овом се Одлуком именује врши-
лац дужности директора Агенције за 
приватизацију у Босанско-подрињск-
ом кантону Горажде и то:  
 
 Сврака Мирсада, дипл. ецц. 

Броj 8 – страна 1833 
 
 

Члан 2. 
 
 Вршилац дужности директора 
Агенције за приватизацију Босанско-
подрињског кантона Горажде из члана 
1. ове Одлуке именује се на период до 
3 (три) мјесеца, односно 90 дана. 
 

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:03–04-1256/21                П Р Е М И Ј Е Р 
19.07.2021.године                 Аида Обућа,с.р. 
     Г о р а ж д е 
 

611 
 

На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде („Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде“, број: 
8/15), члана 7. Закона о министарск-
им, владиним и другим именовањима 
Федерације Босне и Херцеговине („Сл-
ужбене новине Федерације Босне и Хе-
рцеговине“ број: 12/03, 34/03, 65/13), а 
у вези са чланом 22. ставови (2) и (5) 
Закона о државној служби Босанско-
подрињског кантона Горажде („Служ-
бене новине Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде“ број: 3/18, 6/20), Вла-
да Босанско-подрињског кантона Гор-
ажде, на 95. редовној сједници, одржа-
ној дана 29.07.2021.године, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о  измјени и допуни Одлуке  

о утврђивању стандарда  
и критерија за именовање директора 

 Дирекције за цесте 



Броj 8 – страна 1834 
 
 

I 
  

Овом  се Одлуком  врши измје-
на и допуна Одлуке о утврђивању ста-
ндарда и критерија за именовање ди-
ректора Дирекције за цесте број: 03-30-
57/20 од 20.01.2020.године, тако што се 
у члану II у другом ставу брише тачка 
„ц) да има положен стручни испит“. 
 

II 
 
 У члану III у тачки а) број „65“ 
замјењује се бројем „60“. 
 

III 
 

Одлука ступа на снагу даном 
објављивања на службеној огласној та-
бли Кантона, а накнадно ће да се обја-
ви у „Службеним новинама Босанско-
подрињског кантона Горажде“. 
 
Број:03–30-1288/21               П Р Е М И Ј Е Р                                                                       
29.07.2021.године                Аида  Обућа,с.р. 
       Г о р а ж д е 
 

612 
 

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 95. редовној сједни-
ци, одржаној дана 29.07.2021. године,  
д о н о с и:  
 
 

О Д Л У К У 
о одобравању новчаних средстава  
на име исплате III и IV  рате (од 

укуппно VII) студентских стипендија 
студентима са подручја Босанско – 

подрињског кантона Горажде 
 за студијску 2020/2021.годину 

03. аугуст/коловоз 2021. 
 
 

I 
 

 Одобравају се новчана  средства 
у укупном износу од 50.540,00 КМ на 
име исплате III и  IV рате (од укупно 
VII) студентских стипендија студенти-
ма са подручја Босанско–подрињског 
кантона Горажде за студијску 2020/ 
2021. годину. 

 
II 

 
 За реализацију ове Одлуке зад-
ужује се Министарство за финансије, а 
средства дозначити из Буџета Мини-
старства за образовање, младе, науку, 
културу и спорт са економског кода 
614 200 (КАМ 001) – Текући трансфери 
појединцима – Исплате стипендија. 

 
III 

 
 Одлука ступа на снагу даном 
објављивања на службеној огласној 
табли Кантона, а накнадно ће да се об-
јави у “Службеним новинама Босан-
ско-подрињског кантона Горажде”. 
      
Број:03–11-1295/21               П Р Е М И Ј Е Р 
29.07.2021.године                Аида  Обућа,с.р. 
     Г о р а ж д е  
 

613 
 

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 95. редовној сједни-
ци, одржаној дана 29.07.2021. године,  
д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о одобравању новчаних средстава 



03. аугуст/коловоз 2021. 
 
 

Члан 1. 
 
 На основу Програма утрошка 
средстава Министарства за правосуђе, 
управу и радне односе са економског 
кода 614 100 – Текући трансфери друг-
им нивоима власти – фондовима број: 
05-11-264-5/21 од 12.07.2021.године, од-
обравају се новчана средства у износу 
од 5.000,00 КМ (пет хиљада конвер-
тибилних марака) на име трансфера 
Одбору државне службе за жалбе Фе-
дерације Босне и Херцеговине. 
 

Члан 2. 
 
 Исплата средстава из члана 1. 
ове Одлуке извршиће се из Буџета Бо-
санско-подрињског кантона Горажде 
за 2021. годину са раздјела Министар-
ства за правосуђе, управу и радне од-
носе, економски код 614100 -Текући 
трансфери другим нивоима власти – 
фондовима, а уплатиће се на Депози-
тни рачун Буџета Федерације Босне и 
Херцеговине, отворен код Унион бан-
ке д.д. Сарајево број:102-0500000106698, 
са ознаком врсте прихода 732114, буџе-
тска организација  5602, општина 079 
за Пројекат 1000333 – „Суфинансира-
ње повјерених послова у складу са од-
редбама кантоналних закона о држав-
ној служби“. 
 

Члан 3. 
 
 Одбор државне службе за жал-
бе Федерације Босне и Херцеговине је 
у обавези доставити Министарству за 
правосуђе, управу и радне односе Бос-
анско-подрињског кантона Горажде 
годишњи извјештај о утрошеним сред-
ствима у 2021. години најкасније до 28. 
02.2022. године, по предаји годишњег 
обрачуна. 

Броj 8 – страна 1835 
 

 
Члан 4. 

 
За реализацију ове Одлуке зад-

ужује се Министарство за финансије 
Босанско-подрињског  кантона Гораж-
де. 
 

Члан 5. 
 
 Ова Одлука ступа на снагу дан-
ом објављивања на службеној огласној 
табли Кантона, а накнадно ће да се 
објави у „Службеним новинама Босан-
ско-подрињског кантона Горажде“. 
 
Број:03–11-1297/21                П Р Е М И Ј Е Р 
29.07.2021.године       Аида  Обућа,с.р. 
      Г о р а ж д е     
 

614                                                   
 

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 95. редовној  сједни-
ци, одржаној дана 29.07.2021. 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 јули 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 јули 
2021. године, у износу од 371,00 КМ. 



Броj 8 – страна 1836 
 
 

Члан 2. 
 
 Запосленим лицима из члана 1. 
ове Одлуке утврђује се накнада за ис-
храну у току рада (топли оброк) за мј-
есец јули 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:03–11-1300/21               П Р Е М И Ј Е Р 
29.07.2021.године                Аида  Обућа,с.р. 
     Г о р а ж д е 
 

615 
 

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 Бос-
анско-подрињског кантона Горажде,  
на 95. редовној сједници, одржаној да-
на 29.07.2021. 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  

03. аугуст/коловоз 2021. 
 

 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де за мјесеце МАЈ и ЈУНИ 2021. годи-
не из Буџета Министарства за финан-
сије са економског кода 614100 – Теку-
ћи трансфери другим нивоима власти 
- Општине/Град Босанско-подрињ-
ског кантона  како 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 Привред-
не банке д.д. Сарајево, филијала 
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 зад-

ужује се Министарство за финансије 
Босанско-подрињског кантона Горажде.  

 
Члан 3. 

 
Корисници средстава из члана 

1. ове Одлуке дужни су прије одобра-
вања средстава за наредни мјесец под- 



03. аугуст/коловоз 2021. 
 
 
нијети извјештај о утрошку средстава 
одобрених овом Одлуком. 
 

Члан 4. 
 

Одлука ступа на снагу даном 
објављивања на службеној огласној та-
бли Босанско-подрињског кантона Го-
ражде, а накнадно ће да се објави  у 
“Службеним новинама Босанско-под-
рињског кантона Горажде”.       
   
Број:03–11-1248/21               П Р Е М И Ј Е Р 
29.07.2021.године                Аида  Обућа,с.р. 
     Г о р а ж д е 
 

616 
 

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 средст-
ава Министарства за борачка питања 
са економског кода 614300 - Текући 
трансфери непрофитним организаци-
јама, Влада Босанско–подрињског кан-
тона Горажде, на 95. редовној сједни-
ци, одржаној дана 29.07.2021. године,  
д о н о с и:  
  
 

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

 ЈУНИ 2021. године 
 

Члан 1. 
 

Одобравају се новчана средства 
у износу од 9.166,00 (словима: девет 
хиљада једна стотина шездесет шест)  
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КМ на име помоћи за рад удружења 
борачких популација са простора 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де за мјесец ЈУНИ 2021.године, и то: 
 
- Савез РВИ Босанско– 

подрињског кантона  
“Синови Дрине” Горажде    1.985,00 

- Организација ПШиПБ  
Босанско–подрињског  
кантона Горажде          1.985,00 

- Удружење демобилисаних  
- бораца АРБиХ Босанско– 

подрињског кантона  
Горажде                             1.985,00 

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

- Удружење ”Свјетлост Дрине” 
 Горажде                1.055,00 

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

 
Одобрена средства обезбиједи-

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

Члан 2. 
 

За реализацију ове Одлуке зад-
ужује се Министарство за финансије 
Босанско–подрињског кантона Гораж-
де, а средства уплатити на жиро рачу-
не удружења: 
 
- СРВИ Босанско–подрињског кант-

она „Синови Дрине“ Горажде:  
 1990540005249733 – ШПАРКАСЕ  
                                           банка 
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- Организација ПШиПБ Босанско–

подрињског кантона Горажде:   
 1990540005249539 – ШПАРКАСЕ 
                                           банка 

- Удружење демобилисаних бораца 
АРБИХ:    1610300004930021 
                          - РАИФАИЗЕН банка             

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

- Удружење „Свјетлост Дрине“:   
   1990540006546332 - ШПАРКАСЕ  
                                          банка 

- Удружење ветерана рата Босанско– 
подрињског кантона Горажде: 
          1011400055939189  - ПБС банка 

 
Члан 3. 

 
  Ова Одлука ступа на снагу дан-
ом објављивања на службеној огласној 
табли Кантона, а накнадно ће да се об-
јави у „Службеним новинама Босан-
ско–подрињског кантона Горажде“. 
 
Број:03–11-1301/21               П Р Е М И Ј Е Р 
29.07.2021.године                Аида  Обућа,с.р. 
     Г о р а ж д е   
 

617 
 

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 утрош-
ка средстава Владе Босанско–подрињ-
ског кантона Горажде са економског  
кода 614 100 - Текући трансфери дру-
гим нивоима власти, Влада Босанско – 
подрињског кантона Горажде, на 95. 
редовној сједници, одржаној дана 29. 
07.2021.године, д о н о с и: 
 

03. аугуст/коловоз 2021. 
 

 
О Д Л У К У 

о суфинансирању Пројекта  
“СЕЛЛС 2019-2023 – Социо-економска 

одрживост и подршка локалном 
становништву Горњедринске регије” 

 
Члан 1. 

 
 Овом се Одлуком одобравају 
новчана средства у износу од 40.200,00 
КМ Општини Фоча ФБиХ, за суфи-
нансирање Пројекта “СЕЛЛС 2019-
2023 – Социо-економска одрживост и 
подршка локалном становништву 
Горње-дринске регије”. 

 
Члан 2. 

 
 За реализацију ове Одлуке зад-
ужује се Министарство за финансије 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де, а средства исплатити са економског 
кода Владе Босанско-подрињског кан-
тона Горажде 614 100 - Текући транс-
фери другим нивоима власти. 
 Средства уплатити на депозит-
ни рачун број:1011400000595742, отвор-
ен код Привредне банке д.д. Сарајево, 
филијала Горажде. 
 

Члан 3. 
 
 Са Општином Фоча ФБиХ – ко-
рисником средстава Влада Босанско-
подрињског кантона Горажде ће зак-
ључити Уговор о суфинансирању, у 
којем ће се прецизирати права и оба-
везе, начин уплате средстава, надзор 
над реализацијом, као и друга питања 
од значаја за реализацију уговора. 
 Овлашћује се премијер Босанс-
ко-подрињског кантона Горажде да 
потпише уговор о суфинансирању ре-
ализације Пројекта “СЕЛЛС 2019-2023  
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– Социо-економска одрживост и под-
ршка локалном становништву Гор-
њедринске регије” 
 

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:03–11-1303/21                П Р Е М И Ј Е Р 
29.07.2021.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 95. редовној сједни-
ци, одржаној дана 29.07.2021. године,  
д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности Дирекцији 

робних резерви да изврши набавку  
опреме  –  клима уређаја 

 
Члан 1. 

 
            Овом се Одликом даје сагласно-
ст Дирекцији робних резерви Босанс-
ко-подрињског кантона Горажде да из-
врши набавку  опреме  –  клима уређа-
ја  у вриједности цца  800,00 КМ, а у ск-
ладу са ЗЈН – путем директног спора-
зума. 
          

Члан 2. 
 
           За реализацију ове Одлуке заду- 
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жују се Дирекција робних резерви и  
Министарство за финансије Босанско 
– подрињског кантона Горажде, а сре-
дства су обезбијеђена у Буџету Дире-
кције робних резерви за 2021.годину 
на економском коду 821 300 – Набавка 
опреме. 
 

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:03–11-1305/21               П Р Е М И Ј Е Р                                                              
29.07.2021.године                Аида  Обућа,с.р. 
     Г о р а ж д е  
 

619 
 

Министарство за правосуђе, уп-
раву и радне односе Босанско–подри-
њског кантона Горажде, рјешавајући 
по захтјеву  УДРУЖЕЊА МУШКИ РУ-
КОМЕТНИ КЛУБ „ГОРАЖДЕ“ ГОРА-
ЖДЕ, на основу члана 33. Закона о уд-
ружењима и фондацијама (“Службене 
новине Федерације БиХ”, број:45/02), 
д о н о с и: 
 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
 
1. У Регистар удружења Министарст-

ва за правосуђе, управу и радне од-
носе Босанско–подрињског канто-
на Горажде, под регистарским бро-
јем Р-I-4/2004 у прву књигу Регис-
тра уписано је УДРУЖЕЊЕ МУШ-
КИ РУКОМЕТНИ КЛУБ „ГОРА-
ЖДЕ“ ГОРАЖДЕ. 

 
2. Уписује се у Регистар удружења,  
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који се води код Министарства за 
правосуђе, управу и радне односе 
Босанско-подрињског кантона Гор-
ажде, промјена лица овлаштених за 
заступање и представљање Удру-
жења, тако што  Дамиру Маревцу 
– предсједнику Управног одбора 
Удружења, престаје овлаштење за 
заступање и представљање Удру-
жења, а ново лице овлаштено за за-
ступање и представљање Удруже-
ња је: Касим Каменица – предсјед-
ник Управног одбора Удружења. 

 
3. Уписује се у Регистар удружења, 

који се води код Министарства за 
правосуђе, управу и радне односе 
Босанско-подрињског кантона Гор-
ажде, промјена  чланова Управног 
одбора Удружења, тако што се до-
садашњи чланови Управног одбо-
ра Удружења разрјешавају дужнос-
ти на основу Одлуке Скупштине 
Удружења број: 01-30-5/21 од 24.06. 
2021.године, а именуују се нови чл-
анови Управног одбора Удружења, 
на основу Одлуке Скупштине Уд-
ружења број:01-30-6/21 од 24.06.2021. 
године.  

 

4. Уписује се у Регистар удружења, 
који се води код Министарства за 
правосуђе, управу и радне односе 
Босанско-подрињског кантона Гор-
ажде, промјена чланова  Надзорног 
одбора Удружења, тако што се до-
садашњи чланови Надзорног Одб-
ора Удружења разрјешавају дужно-
сти на основу Одлуке Скупштине 
Удружења број: 01-30-3/21 од 24.06. 
2021.године,  а именују се нови чла-
нови Надзорног одбора Удружења, 
на основу Одлуке Скупштине Уд-
ружења, број: 01-30-4/21 од 24.06. 
2021. године. 
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5. Уписује се у Регистар удружења, 

који се води код Министарства за 
правосуђе, управу и радне односе 
Босанско-подрињског кантона Гор-
ажде, промјена члана 27. Статута 
Удружења Мушког рукометног 
клуба „Горажде“ Горажде, који се 
мијења тако да гласи: “Скупшти-
ну чини 15 делегата који се бира-
ју из реда чланова Клуба и тачан 
број одређује Скупштина.“ 

 
6. Уписује се у Регистар удружења, 

који се води код Министарства за 
правосуђе, управу и радне односе 
Босанско-подрињског кантона Гор-
ажде, промјена члана 40. Статута 
Удружења Мушког рукометног 
клуба „Горажде“ Горажде, који се 
мијења тако да  гласи: “Управни 
одбор је извршни орган Скупш-
тине. Управни одбор броји најви-
ше 9 (девет) чланова са могућно-
шћу продужења највише 2 (два) 
члана из реда спонзора. Предсјед-
ника и потпредсједника Управн-
ог одбора бира Управни одбор из 
реда својих чланова.“ 

 
Ове измјене Статута чине саставни 
дио Стаутута Удружења Мушког 
рукометног клуба “Горажде“ Гора-
жде број: 01-11/2012 од 16.01.2021. 
године. 

 
7. Упис промјена из тачки 2, 3, 4, 5. и 

6. диспозитива овог Рјешења изв-
ршен је дана 26.07.2021. године.  

  
О б р а з л о ж е њ е 

 
УДРУЖЕЊЕ Мушки рукомет-

ни клуб „Горажде“ Горажде,  уписано  
је у Регистар удружења, који се води 
код Министарства за правосуђе, упра- 
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ву и радне односе Босанско-подрињ-
ског кантона  Горажде, дана 30.01.2004.  
године, под регистарским бројем Р-I-4-
2004 у  прву књигу Регистра. 

Захтјевом број: УП-1:05-04-90/21 
од  12.07.2021. године, обратило се Уд-
ружење Мушки рукометни клуб „Го-
ражде“ Горажде за упис у Регистар пр-
омјене лица за заступање и представ-
љање удружења, промјене чланова Уп-
равног одбора Удружења, промјене 
чланова Надзорног одбора Удружења 
и промјене два члана Статута Удруже-
ња. 

Уз захтјев је приложена Одлука 
број: 01-30-1/21 од 24.06.2021. године о 
разрјешењу лица за представљање  и 
заступање Удружења, Одлука број: 01-
30-2/21 од 24.06.2021. године о имено-
вању новог лица за заступање и пред-
стављање Удружења, Одлука број: 01-
30-5/21 од 24.06.2021. године о разрје-
шењу мандата чланова Управног одб-
ора Удружења, Одлука број: 01-30-6/21 
од 24.06.2021. године о именовању ма-
ндата чланова Управног одбора Удру-
жења, Одлука број: 01-30-3/21 од 24.06. 
2021. године разрјешењу чланова Над-
зорног одбора Удружења, Одлука бр-
ој: 01-30-4/21 од 24.06.2021. године о 
именовању чланова Надзорног одбора 
Удружења, Одлука број: 01-30-7/21 од 
24.06.2021.године о измјени члана 27. 
Статута, Одлука број: 01-30-8/21 од 
24.06.2021.године о измјени члана 40. 
Статута и Записник са редовне годиш-
ње Скупштине Удружења  број: 1-30/ 
21 од 24.06.2021. године. 

У поступку разматрања захтјева 
и приложених доказа, Министарство 
за правосуђе, управу и радне односе 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де је оцијенило да су испуњени услови 
за упис у Регистар промјена, стога је,  
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на основу члана 33. Закона о удруже-
њима и фондацијама (“Службене но-
вине ФБиХ”, број: 45/02), одлучено као 
у диспозитиву овог Рјешења.  
 

Ово је Рјешење коначно у уп-
равном поступку и против истог се  
не може изјавити жалба, али се може 
покренути управни спор тужбом код 
Кантоналног суда у Горажду у року 
од 30 дана од дана достављања Рјеше-
ња. Тужба се подноси у два истовјет-
на примјерка и уз исту се прилаже 
ово Рјешење у оригиналу или препи-
су. 
 

Административна такса у изно-
су од 2,00 КМ и 15,00 КМ уплаћена је  
по Тарифном броју 1. и 83. Закона о 
административним таксама („Службе-
не новине Босанско-подрињског кан-
тона Горажде“, бр. 12/13 и 12/15). 
 

Накнада за упис промјена Уд-
ружења у Регистар Удружења у изно-
су  од 100,00 КМ уплаћана је на на од-
говарајући рачун у складу са Рјешењ-
ем број: 05-14-120/14 од 12.03.2014. го-
дине и доказ о  уплати налази се у спи-
су предмета. 
 
Број:УП-1-05-04-90/21   М И Н И С Т А Р 
26.07.2021.године      Наташа Данојлић,с.р. 
     Г о р а ж д е   
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На основу члана 28. Закона о 
основном одгоју и образовању (“Служ-
бене новине Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде” број: 5/16 и 9/20), Ми-
нистарство за образовање, младе, нау-
ку, културу и спорт Босанско-подри-
њског кантона  Горажде прописује: 
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Школски календар за основне школе 

за школску 2021/2022. годину 
 
 

Настава у свим основним шко-
лама са подручја Босанско-подрињск-
ог кантона Горажде почиње у сриједу 
01.09.2021. године, а завршава се у сри-
једу 08.06.2022.године. За ученике завр-
шних разреда настава се завршава у 
сриједу, 25.05.2022. године. За ученике 
првих разреда настава се завршава у 
сриједу, 01.06.2022. године.  
 

Настава се организује у два по-
лугодишта. 
 

Прво полугодиште почиње у 
сриједу, 01.09.2021. године и траје до 
петка, 31.12.2021.године. Наставни про-
цес у првом полугодишту одвијаће се у 
18 радних седмица. 
 

Нерадни дани, радни ненаста-
вни дани и празници у првом полу-
годишту су: 
 

- 18. септембар – Дан ослобође-
ња Горажда – понедјељак, 20.09. 
2021. године - нерадни дан; 

- 5. октобар – Дан наставника – 
уторак, 05.10.2021.године – рад-
ни ненаставни дан; 

- 25. новембар – Дан државности 
БиХ – четвртак, 25.11.2021.годи-
не - нерадни дан.  

 
Зимски распуст почиње од пон-

едјељка, 03.01.2022. године и траје до 
петка, 28.01.2022. године. 
 

Друго полугодиште почиње у 
понедјељак, 31.01.2022. године и траје 
за завршне разреде до сриједе, 25.05. 
2022. године.  
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За прве разреде друго полугод-

иште траје до сриједе, 01.06.2022. годи-
не.  

За све остале разреде друго по-
лугодиште траје до сриједе, 08.06.2022. 
године. 
 

Укупан број радних седмица у 
другом полугодишту за завршне раз-
реде је 17, за прве разреде 18, а за све 
остале разреде 19 радних седмица. 
 

Нерадни дани, радни ненаста-
вни дани и празници у другом полу-
годишту су: 
 

- 1. март - Дан независности БиХ 
– уторак, 01.03.2022.године – не-
радни дан; 

- 1. и 2. мај - Међународни праз-
ник рада - понедјељак 02.05. 
2021. године - нерадни дан; 

- 2. мај - Рамазански бајрам – по-
недјељак 02.05.2021.године – не-
радни дан; 

- 20. Мај - Дан школског спорта – 
петак, 20.05.2022.године - радни 
ненаставни дан. 

 
Седмица од понедјељка, 31.01. 

2022.године до петка, 04.02.2022. пред-
виђена је за онлајн седмицу. 
 

Разлику између потребних нас-
тавних и радних дана, према годиш-
њем плану и програму рада, свака шк-
ола ће користити у сљедеће сврхе: об-
иљежавање дана школе, културне и 
спортске манифестације, јесењи и про-
љетни крос, излети, екскурзије и др. 
Наведени дани се сматрају радним да-
нима. 
 

Број седмица, радних дана и 
наставних дана регулисан је Законом о  
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основном одгоју и образовању. 
 

За државне празнике и остале 
празнике чији је датум обиљежавања 
субота или недјеља, нерадне дане Вла-
да Босанско-подрињског кантона Гор-
ажде одредиће својом одлуком. 
 

Школски календар за школску 
2021/2022. годину примјењује се од 
01.09.2021. године, односно од почетка 
школске 2021/2022. године. 
 
Број:10-34-2247/21           М И Н И С Т А Р 
29.07.2021.године        Биљана Беговић,с.р. 
     Г о р а ж д е  
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На основу члана 43. Закона о 
средњем  образовању и одгоју  (“Служ-
бене новине Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде” број: 10/11, 5/16 и 
9/20), Министарство за образовање, 
младе, науку, културу и спорт Босан-
ско-подрињског кантона Горажде,  
д о н о с и: 
 
 
Школски календар за средње школе 

за школску 2021/2022. годину 
 
 

Настава у свим средњим шко-
лама са подручја Босанско-подрињск-
ог кантона Горажде почиње у сриједу, 
01.09.2021. године, а завршава се у сри-
једу, 08.06.2022. године. За ученике зав-
ршних разреда настава се завршава у 
сриједу, 04.05.2022. године.  
 

Настава се организује у два по-
лугодишта. 
 

Прво полугодиште почиње у 
сриједу, 01.09.2021. године и траје до  
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петка, 31.12.2021.године. Наставни про-
цес у првом полугодишту одвијаће се у 
18 радних седмица. 
 

Нерадни дани, радни ненаста-
вни дани и празници у првом полу-
годишту су: 
 

- 18. септембар – Дан ослобође-
ња Горажда – понедјељак, 20.09. 
2021. године - нерадни дан; 

- 5. октобар – Дан наставника – 
уторак, 05.10.2021.године – рад-
ни ненаставни дан; 

- 25. новембар – Дан државности 
БиХ – четвртак, 25.11.2021.годи-
не - нерадни дан.  

 
Зимски распуст почиње од по-

недјељка, 03.01.2022. године и траје до 
петка, 28.01.2022. године. 
 

Друго полугодиште почиње у 
понедјељак, 31.01.2022. године и траје 
за завршне разреде до сриједе, 04.05. 
2022. године, а за све остале разреде до 
сриједе, 08.06.2022. године.  
 

Укупан број радних седмица у 
другом полугодишту за завршне раз-
реде је 14, а за све остале разреде 19 ра-
дних седмица. 
 

Нерадни дани, радни ненаста-
вни дани и празници у другом по-
лугодишту су: 
 

- 1. март - Дан независности БиХ 
– уторак, 01.03.2022.године – не-
радни дан; 

- 1. и 2. мај - Међународни пра-
зник рада - понедјељак 02.05. 
2021. године - нерадни дан; 

- 2. мај - Рамазански бајрам – по-
недјељак 02.05.2021.године – не-
радни дан; 
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- 20. мај, Дан школског спорта – 
петак, 20.05.2022.године - радни 
ненаставни дан. 

 
Седмица од понедјељка, 31.01. 

2022.године до петка, 04.02.2022. пред-
виђена је за онлајн седмицу. 
 

Разлику између потребних нас-
тавних и радних дана, према годиш-
њем плану и програм рада, свака шко-
ла ће користити у сљедеће сврхе: оби-
љежавање дана школе, културне и сп-
ортске манифестације, јесењи и прољ-
етни крос, излети, екскурзије и др. На-
ведени дани се сматрају радним дани-
ма. 
 

Број седмица, радних дана и 
наставних дана регулисан је Законом о 
средњем  образовању и одгоју. 
 

За државне празнике и остале 
празнике чији је датум обиљежавања 
субота или недјеља, нерадне дане Вла-
да Босанско-подрињског кантона Гор-
ажде одредиће својом одлуком. 
 

Школски календар за школску 
2021/2022. годину примјењује се од 
01.09.2021. године, односно од почетка 
школске 2021/2022. године. 
   
Број:10-34-2247-1/21       М И Н И С Т А Р 
29.07.2021.године        Биљана Беговић,с.р. 
     Г о р а ж д е 
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На основу члана 42, а у складу 
са чланом 110. Закона о средњем обра-
зовању и одгоју (“Службене новине 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де”, број: 10/11, 05/16 и 09/20), Минис-
тарство за образовање, младе, науку, 
културу и спорт Босанско-подрињског  

03. аугуст/коловоз 2021. 
 
 
кантона Горажде, д о н о с и: 
 
 

Д О П У Н У 
НАСТАВНОГ ПЛАНА И ПРОГРАМА 

ЗА СРЕДЊЕ ШКОЛЕ 
 

I 
 
           Допуне наставног плана и про-
грама за средње школе на подручју 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де односе се на дио наставног програ-
ма који регулише питање профила и 
степена стручне спреме наставника за 
сваки наставни предмет појединачно. 
 

II 
 
           У наставном плану и програму 
сваког наставног предмета поједина-
чно у поглављу: „Профил и стручна 
спрема наставника” за средње школе 
на подручју Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде, мијења се и гласи: 
 
            У средњим школама на подру-
чју Босанско-подрињског кантона Го-
ражде програмске садржаје општеоб-
разовних и стручно-теоријских  наста-
вних предмета могу реализовати наст-
авници са завршеним најмање VII сте-
пеном стручне спреме, одговарајућег 
смјера са звањем професора или завр-
шеним другим факултетом и  положе-
ном педагошко-психолошком и мето-
дичко-дидактичком групом предмета, 
односно са завршеним првим (I) цик-
лусом високообразовног болоњског 
процеса (минимално 240 ЕЦТС бодо-
ва) на наставничком факултету или 
другом факултету и положеном педа-
гошко-психолошком и методичко-ди-
дактичком групом предмета.  
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III 
 
           Практичну и наставу у оквиру 
лабораторијског рада у средњим стру-
чним и средњим техничким школама 
изводе и наставници са завршеним 
VII, односно VI степеном стручне спре-
ме са претходно завршеном школом за 
квалификоване раднике одређене стру-
ке, односно са завршеним првим (I) 
циклусом високообразовног болоњск-
ог процеса (минимално 180 ЕЦТС бо-
дова)  у складу са наставним планом и 
програмом са претходно завршеном 
школом за квалификоване раднике 
одређене струке, мајстори, пословође, 
специјалисти инструктори са заврше-
ним најмање V степеном стручне спре-
ме и са пет година радног искуства у 
струци и положеном педагошко-пси-
холошком и методичко-дидактичком 
групом предмета. 
 

III 
 

Министарство за образовање, 
младе, науку, културу и спорт Босанс-
ко-подрињског кантона Горажде ће 
ову Допуну наставног плана и програ-
ма за средње школе доставити свим 
средњим школама на подручју Босан-
ско-подрињског кантона Горажде и 
другим релевантним установама ради 
њене даљње проведбе. 
 

IV 
 

 Ступањем на снагу Допуна на-
ставног плана и програма за средње 
школе престају са примјеном Допуне 
наставног плана и програма за средње 
школе (“Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде”, број: 
15/11). 
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Наставници који су затечени у 

настави на неодређено радно вријеме, 
а по раније утврђеним стручним про-
филима су верификовано изводили 
наставу, могу и даље радити на тим 
пословима у школској 2021/2022. годи-
ни. 
 

VI 
 

Допуне наставног плана и про-
грама за средње школе ступају на сна-
гу даном доношења, а примјењиваће 
се за школску 2021/2022. годину, а ис-
та ће бити објављена у „Службеним 
новинама Босанско-подрињског кант-
она Горажде“. 
 
Број:10-34-2313/21           М И Н И С Т А Р 
02.08.2021.године        Биљана Беговић,с.р. 
    Г о р а ж д е  
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На основу члана 68. став 2. Зако-
на о организацији управе у Федераци-
ји Босне и Херцеговине („Службене 
новине Федерације Босне и Херцего-
вине“ број:35/05) и члана 11. став 3. За-
кона о заштити личних података („Сл-
ужбени гласник Босне и Херцеговине“ 
број:49/06, 76/11 и 89/11), министар за 
борачка питања Босанско–подрињског 
кантона Горажде, д о н о с и: 
 
 

П Р А В И Л Н И К 
О ПРОВОЂЕЊУ ЗАКОНА О 

ЗАШТИТИ ЛИЧНИХ ПОДАТАКА У 
МИНИСТАРСТВУ ЗА БОРАЧКА 

ПИТАЊА БОСАНСКО-
ПОДРИЊСКОГ КАНТОНА 

ГОРАЖДЕ 
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I   ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1. 
(Предмет Правилника) 

 
Правилником о провођењу Зак-

она о заштити личних података у Ми-
нистарству за борачка питања Босанс-
ко-подрињског кантона Горажде, про-
писују се правила и процедуре у Ми-
нистарству за борачка питања Боса-
нско-подрињског кантона Горажде  (у 
даљем тексту: Министарство) за при-
мјену основних принципа законите 
обраде личних података у Министар-
ству, поступак давања личних подата-
ка кориснику и пренос података у ин-
остранство, правила за остваривање 
права носиоца података, начин и по-
ступак вођења евиденција прописаних 
Законом о заштити личних података 
(у даљем тексту: Закон), те поступак 
доношења Плана сигурности података 
у Министарству. 
 

Члан 2. 
(Дефиниција) 

 
Изрази који се користе у овом 

Правилнику имају исто значење као у 
Закону. 
 
II   ПРИМЈЕНА ОСНОВНИХ  
      ПРИНЦИПА ЗАКОНИТЕ  
      ОБРАДЕ ЛИЧНИХ ПОДАТАКА 
 

Члан 3. 
(Законитост и правичност) 

 
Министарство води сљедеће зб-

ирке личних података: 
 
a) Евиденцију о обрачуну и исплата-

ма плата и других накнада запос- 
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леним у Министарству на основу 
Уредбе о утврђивању платних раз-
реда и коефицијената за плате ру-
ководећих и осталих државних слу-
жбеника у кантоналним органима 
државне службе („Службене нови-
не Босанско-подрињског кантона 
Горажде“ број: 11/07 и 5/19), Уред-
бе о утврђивању платних разреда и 
коефицијената за плате намјеште-
ника  („Службене новине Босанско 
-подрињског кантона Горажде“ бр-
ој:11/07, 7/08, 13/12 и 15/19), Уред-
бе о накнадама државних службе-
ника и намјештеника који немају 
карактер плате („Службене новине 
Босанско-подрињског кантона Гор-
ажде“ број: 11/17, 12/19 и 13/19), 
Колективни уговор за службенике 
органа управе и судске власти у 
Федерацији Босне и Херцеговине 
(„Службене новине ФБиХ“ број:  
6/20) у Министарству за борачка 
питања Босанско-подрињског кан-
тона Горажде;  

б)   Евиденцију о радном времену за- 
послених у Министарству на осно-
ву Правилника о садржају и начи-
ну вођења евиденције о радници-
ма и другим лицима ангажованим 
на раду („Службене новине ФБиХ“ 
број:92/16), Уредбе о радном врем-
ену („Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде“ бр-
ој: 2/15);  

ц)   Евиденцију о остваривању права на  
додјелу средстава за рјешавање ст-
амбених потреба  у виду извођења 
грађевинских радова и пружања 
грађевинских услуга на основу За-
кона о допунским правима брани-
лаца и Правилника о условима, 
начину и критеријима за оствари-
вање права на једнократну беспов- 
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ратну додјелу средстава за рјеша-
вање стамбених потреба; 

д)   Евиденцију о остваривању права на  
додјелу средстава за одрживи пов-
ратак на основу Закона о допунск-
им правима бранилаца и чланова 
њихових породица и Правилника 
о условима, начину и критерији-
ма за утврђивање приоритета у 
додјели средстава за повратак и 
одрживи повратак; 

е)   Евиденцију о остваривању права на  
стан у власништво или додјелу ста-
на на кориштење на основу Закона 
о допунским правима бранилаца и 
чланова њихових породица и посе-
бног прописа којим се дефинишу 
услови, начин и критерији за ост-
варивање права, а који доноси Вла-
да Кантона; 

ф)  Евиденцију о остваривању права на  
бесплатни прикључак на инфра-
структуралне мреже (вода и елек-
трична енергија) на основу Закона 
о допунским правима бранилаца 
и чланова њихових породица и 
Правилника о  условима, начину и 
критеријима за признавање права 
на партиципацију трошкова за 
прикључак на инфраструктурал-
не мреже;  

г)    Евиденцију о остваривању права на  
додјелу једнократне новчане по-
моћи у виду додјеле новчаних сре-
дстава за рјешавање социјалних 
потреба на основу Закона о допун-
ским правима бранилаца и члано-
ва њихових породица и Правил-
ника о условима, начину и крите-
ријима за одобравање једнократне 
новчане помоћи за социјалне пот-
ребе браниоцима и члановима њи-
хових породица Босанско-подри-
њског кантона Горажде; 
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х)   Евиденцију о остваривању права на  
додјелу средстава за остваривање 
права за помоћ за лијечење брани-
лаца и чланова њихових породица 
на основу Закона о допунским пр-
авима бранилаца и чланова њихо-
вих породица у Босанско-подрињ-
ском кантону Горажде и Павилни-
ка о остваривању права на једно-
кратну новчану помоћ за лијечење 
бранилаца и чланова њихових по-
родица; 

и)   Евиденцију о остваривању права на  
додјелу средстава за остваривање 
права за партиципацију трошкова 
за набавку лијекова  на основу Зак-
она о допунским правима брани-
лаца и чланова њихових породица 
у Босанско-подрињском кантону 
Горажде и Павилника о условима, 
начину и критеријима за оствари-
вање права на партиципацију тро-
шкова за набавку лијекова који ни-
су на Есенцијалној листи; 

ј)    Евиденцију о остваривању права на  
додјелу средстава за набавку уџбе-
ника за редовно школовање дјеце 
борачке популације, на основу За-
кона о допунским правима брани-
лаца и чланова њихових породица 
у Босанско-подрињском кантону 
Горажде и Павилника о  условима, 
начину и критеријима за утврђи-
вање права на бесплатне обавезне 
уџбенике за редовно школовање;   

к)   Евиденцију о остваривању права на  
једнократну новчану помоћ за дру-
ге потребе, на основу Закона о до-
пунским правима бранилаца и чл-
анова њихових породица у Босанс-
ко-подрињском кантону Горажде и 
Павилника о условима, начину и 
критеријима за остваривање друг-
их права у складу са посебним про- 
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писом;  

л)   Евиденцију о остваривању права на  
изградњу надгробних споменика/ 
нишана, на основу Закона о допу-
нским правима бранилаца и члан-
ова њихових породица у Босанско-
подрињском кантону Горажде и 
Павилника о условима, начину и 
поступку за остваривање права на 
изградњу нишана/надгробних спо-
меника и спомен-обиљежја; 

м)   Евиденцију о остваривању права на  
додјелу бесповратних новчаних 
средстава за стимулисање запош-
љавања и самозапошљавања при-
падника борачких популација, на 
основу Закона о допунским прави-
ма бранилаца и чланова њихових 
породица у Босанско-подрињском 
кантону Горажде и Павилника. 

 
Члан 4. 

(Сврха обраде) 
 
a) Лични подаци у евиденцији о об-

рачуну и исплатама плата и друг-
их накнада обрађују се у сврху исп-
лате плате и других накнада запос-
леним, те у сврху испуњавања оба-
веза које Министарство као буџет-
ска институција има према другим 
државним органима и институци-
јама у складу са важећим законима 
и другим прописима који дефини-
шу ову област; 

б)   Лични подаци у евиденцији о рад- 
ном времену запослених у Минис-
тарству обрађују се у сврху евиден-
тирања присуства на послу у скла-
ду са важећим законом и другим 
прописима који су у примјени на 
нивоу Федерације, односно у Боса-
нско-подрињском кантону Гораж-
де;  
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ц)   Лични подаци у евиденцији о ос- 
тваривању права на додјелу средст-
ава за рјешавање стамбених потре-
ба у виду извођења грађевинских 
радова и пружања грађевинских 
услуга на основу Закона о допун-
ским правима бранилаца и члан-
ова њихових породица у Босанско-
подрињском кантону Горажде; 

д)   Лични подаци у евиденцији о ост- 
варивању права на додјелу средста-
ва за одрживи повратак обрађују се 
у сврху евидентирања корисника 
овог права на основу Закона о до-
пунским правима бранилаца и чла-
нова њихових породица и Правил-
ника; 

е)   Лични подаци у евиденцији о ост- 
варивању права на стан у власни-
штво или додјелу стана на кориш-
тење обрађују се у сврху евиденти-
рања корисника  права на стан у 
власништво или на додјелу стана  
на кориштење на основу Закона о 
допунским правима бранилаца и 
чланова њихових породица и Пра-
вилника; 

ф) Лични подаци о остваривању права  
на бесплатни прикључак на инф-
раструктуралне мреже (вода и еле-
ктрична енергија) обрађују се у свр-
ху евидентирања корисника права 
на прикључак воде и електричне 
енергије на основу Закона о допу-
нским правима бранилаца и чла-
нова њихових породица и Прави-
лника; 

г)    Лични подаци у евиденцији о ост- 
варивању права на додјелу једно-
кратне новчане помоћи у виду до-
дјеле новчаних средстава за рјеша-
вање социјалних потреба обрађују 
се у сврху евидентирања корисни-
ка овог права на основу Закона о  
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допунским правима бранилаца и 
чланова њихових породица и Пра-
вилника; 

х)    Лични подаци у евиденцији о ост-   
варивању права на додјелу једно-
кратне новчане помоћи за лијече-
ње бранилаца и чланова њихових 
породица  обрађују се у сврху еви-
дентирања корисника овог права 
на основу Закона о допунским пра-
вима бранилаца и чланова њихов-
их породица  и Правилника; 

и)    Лични подаци у евиденцији о ост- 
варивању права за партиципацију 
трошкова за набавку лијекова об-
рађују се у сврху евидентирања 
корисника овог права на основу 
Закона о допунским правима бра-
нилаца и чланова њихових пород-
ица  и Павилника; 

ј)     Лични подаци у евиденцији о ост-   
варивању права за набавка уџбе-
ника за редовно школовање дјеце 
борачке популације,  обрађују се у 
сврху евидентирања корисника ов-
ог права на основу Закона о допу-
нским правима бранилаца и члан-
ова њихових породица и Павил-
ника;  

к)    Лични подаци у евиденцији о ост- 
варивању једнократне новчане по-
моћи за друге потребе, обрађују се 
у сврху евидентирања корисника 
овог права на основу Закона о доп-
унским правима бранилаца и чла-
нова њихових породица и Павил-
ника; 

л)    Лични подаци у евиденцији о ост- 
варивању права изградње надгро-
бних споменика/нишана,  обрађу-
ју се у сврху евидентирања корис-
ника овог права на основу Закона 
о допунским правима бранилаца 
и чланова њихових породица и  
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Павилника; 

 

м)   Лични подаци о евиденцији о ост-  
варивању права на додјелу беспов-
ратних новчаних средстава за сти-
мулисање запошљавања и самоза-
пошљавања припадника борачких 
популација обрађују се у сврху ев-
идентирања корисника овог права 
на основу Закона о допунским пр-
авима бранилаца и чланова њихо-
вих породица и Павилника; 

 
Члан 5. 

(Мјере и обим) 
 

Податке о збиркама личних по-
датака из члана 3. овог Правилника 
Министарство обрађује у обиму који је 
утврђен прописима који представљају 
правни основ за вођење ове евиден-
ције. 
 
a) Евиденција о обрачуну и исплата-

ма плата и других накнада запо-
слених води се у облику различит-
их извјештаја на мјесечном и годи-
шњем нивоу и садржи сљедеће вр-
сте личних података: име, име оца 
и презиме, општина пребивалиш-
та, стручна спрема, коефицијент 
минулог рада, сати присуства на 
послу и одсуство са посла (болова-
ње, годишњи одмор, службени пут, 
празник и др.) према обрасцу који 
доставља Министарство за финан-
сије Босанско-подрињског кантона 
Горажде;  

б)   Евиденција о радном времену за 
послених води се за сваки радни 
дан у облику књиге водоравног 
формата А4, као допуна центра-
лизованој електронској евиденци-
ји и садржи сљедеће врсте  личних 
података: редни број, презиме и  
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име, вријеме доласка на посао и 
потпис, вријеме паузе и потпис, 
разлог и вријеме изласка у току ра-
дног времена и потпис и вријеме 
краја радног времена и потпис за-
посленика; 

ц)   Евиденција о остваривању права на  
додјелу средстава за рјешавање ст-
амбених потреба у виду извођења 
грађевинских радова и пружања 
грађевинских услуга води се елек-
тронски у виду листе лица која ис-
пуњавају услове  и листе лица  која 
не испуњавају услове за извођење 
грађевинских радова и пружање 
грађевинских услуга и садржи сљ-
едеће врсте личних података: име, 
име оца и презиме, ЈМБ, суму бод-
ова, адресу становања, број телеф-
она и категорију борачке попула-
ције те, уколико је лице уврштено 
на листу лица која не испуњавају 
услове, поред наведених личних 
података, садржи и разлог неиспу-
њавања услова за остваривање ов-
ог права;  

 д)  Евиденција о остваривању права на     
       додјелу средстава за одрживи  пов-      
       ратак води се електронски у виду         
       листе лица која испуњавају услове   
       и листе лица која не испуњавају ус- 
       лове за додјелу средстава за одржи- 
       ви повратак и садржи сљедеће вр- 
       сте личних података: име и прези- 
       ме, ЈМБ, суму бодова, адресу стано- 
       вања/повратка, број телефона и  
       категорију борачке популације, те,  
       уколико је лице уврштено на листу  
       лица која не испуњавају услове, по- 
       ред наведених личних података,  
       садржи и разлог неиспуњавања ус- 
       лова за остваривање овог права; 
е)   Евиденција о остваривању права на  

стан у власништво или додјелу ста- 

03. аугуст/коловоз 2021. 
 
 
на на кориштење води се електрон-
ски у виду листе лица која испуња-
вају услове (листе родитеља, ратн-
их војних инвалида и супруга шех-
ида) и листе лица чији су захтјеви 
за додјелу стана у власништво или 
на кориштење одбијени и садржи 
сљедеће врсте личних података: 
име и презиме, годину подношења 
захтјева, припадајућу квадратуру 
стамбене јединице и податке о тре-
нутној стамбеној јединици, те, уко-
лико је лице одбијено, поред наве-
дених личних података, садржи и 
разлог неиспуњавања услова за ос-
тваривање овог права, податке о 
уложеном правном лијеку, донијет-
ој одлуци или покренутом управн-
ом спору; 

ф) Евиденцију о остваривању права на  
бесплатни прикључак на инфра-
структуралне мреже (вода и елект-
рична енергија) води се електронс-
ки за сваку врсту прикључка и сад-
ржи сљедеће врсте личних подата-
ка: име и презиме, ЈМБ, адресу ста-
новања, број телефона, категорију 
борачке популације, остварени при-
кључак, годину у којој је реализова-
но право, те, уколико је лице одби-
јено, поред наведених личних пода-
така, садржи и разлог неиспуњава-
ња услова за остваривање овог пра-
ва; 

 г)  Евиденција о остваривању права на  
      додјелу једнократне новчане помо- 
      ћи у виду додјеле новчаних средст- 
      ава за рјешавање социјалних потре- 
      ба води се електронски у виду лис- 
      те лица којима су додијељена сред- 
      ства и листе лица чији су захтјеви  
      одбијени и садрже сљедеће врсте  
      личних података: име и презиме,  
      име оца, ЈМБ, износ средстава, те,  
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     уколико је лице одбијено, поред на- 
      ведених личних података, садржи  
      разлог неиспуњавања услова за ост- 
      варивање овог права; 
х) Евиденција о остваривању права на  

додјелу једнократне новчане помо-
ћи за лијечење бранилаца и члано-
ва њихових породица води се еле-
ктронски у виду листе лица којима 
су додијељена средства и листе ли-
ца чији су захтјеви одбијени и сад-
ржи сљедеће врсте личних подата-
ка: име и презиме, име оца, ЈМБ, из-
нос средстава, те, уколико је лице 
одбијено, поред наведених личних 
података, садржи разлог неиспуња-
вања услова за остваривање овог 
права; 

и) Евиденција о остваривању права за  
партиципацију трошкова за набав-
ку лијекова води се електронски у 
виду листе лица којима су додије-
љена средства и листе лица чији су 
захтјеви одбијени и садржи сљедеће 
врсте личних података: име и пре-
зиме, име оца, ЈМБ, износ средстава, 
те, уколико је лице одбијено, поред 
наведених личних података, садржи 
разлог неиспуњавања услова за ос-
тваривање овог права; 

ј)   Евиденција о остваривању права за  
за набавку уџбеника за редовно шко-
ловање дјеце борачке популације 
води се електронски у виду листе 
лица којима су додијељена средства 
и листе лица чији су захтјеви одби-
јени и садржи сљедеће врсте личн-
их података: име и презиме, име 
оца, ЈМБ, износ средстава, те, уко-
лико је лице одбијено, поред наве-
дених личних података, садржи ра-
злог неиспуњавања услова за оства-
ривање овог права; 

к)  Евиденција о остваривању права на  
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једнократну новчан помоћ за друге 
потребе води се електронски у виду 
листе лица којима су додијељена сре-
дства и листе лица чији су захтјеви 
одбијени и садржи сљедеће врсте 
личних података: име и презиме, 
име оца, ЈМБ, износ средстава, те, 
уколико је лице одбијено, поред на-
ведених личних података, садржи 
разлог неиспуњавања услова за ост-
варивање овог права; 

л)  Евиденција о остваривању права на  
изградњу надгробних споменика/ 
нишана, води се електронски у ви-
ду листе лица којима су додијеље-
на средства и листе лица чији су за-
хтјеви одбијени и садржи сљедеће 
врсте личних података: име и пре-
зиме, име оца, ЈМБ, износ средста-
ва, те, уколико је лице одбијено, 
поред наведених личних података, 
садржи разлог неиспуњавања усло-
ва за остваривање овог права; 

м)  Евиденција о остваривању права на  
додјелу бесповратних новчаних 
средстава за стимулисање запошља-
вања и самозапошљавања припа-
дника борачких популација води 
се електронски у виду листе лица 
којима су додијељена средства и 
листе лица чији су захтјеви одбије-
ни и садржи сљедеће врсте личних 
података: име и презиме, име оца, 
ЈМБ, износ средстава, те, уколико је 
лице одбијено, поред наведених 
личних података, садржи разлог 
неиспуњавања услова за оствари-
вање овог права. 

 
Члан 6. 

(Тачност и аутентичност) 
 

Службеник или запосленик Ми-
нистарства дужан је правовремено аж- 
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урирати податке о збиркама личних 
података из члана 3. овог Правилника 
на основу релевантне документације и 
осигурати доказе о поријеклу личних 
података. 
 

Министарство не посједује ни-
же организационе јединице, односно 
није подијељено на посебна одјељења, 
секторе и сл. те прописане надлежно-
сти, евиденције о остваривању свих 
права води јединствено, односно у ок-
виру систематизованих радних  мјеста, 
сходно материји која се обрађује и то:   
 
a) Евиденцију о обрачуну и исплата-

ма плата и других накнада води из-
вршилац у складу са унутрашњом  
систематизацијом радних мјеста у 
Министарству; 

б)  Евиденцију о радном времену запо- 
слених у Министарству води из-
вршилац у складу са унутрашњом  
систематизацијом радних мјеста у 
Министарству; 

ц)   Обраду личних података у евиден- 
цији о остваривању права на дод-
јелу средстава за рјешавање стам-
бених потреба у виду извођења гр-
ађевинских радова и пружања гра-
ђевинских услуга врши изврши-
лац у складу са унутрашњом сис-
тематизацијом радних мјеста у 
Ми-нистарству; 

д)    Обраду личних података у евиде- 
нцији о остваривању права на до-
дјелу средстава за одрживи повра-
так врши извршилац у складу са 
унутрашњом  систематизацијом 
радних мјеста у Министарству; 

е)    Обраду личних података у евиден- 
цији о остваривању права на стан 
у власништво или додјелу стана на 
кориштење врши извршилац у ск- 
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ладу са унутрашњом  систематиза-
цијом радних мјеста у Министар-
ству; 

ф)  Обраду личних података у евиден-       
цији о остваривању права на бес-
платни прикључак на инфрастру-
ктуралне мреже (вода и електри-
чна енергија) врши извршилац у 
складу са унутрашњом  системати-
зацијом радних мјеста у Министар-
ству; 

г)   Обраду личних података у евиден- 
цији о остваривању права на дод-
јелу  једнократне новчане помоћи у 
виду додјеле новчаних средстава за 
рјешавање социјалних потреба вр-
ши извршилац у складу са унутра-
шњом систематизацијом радних 
мјеста у Министарству; 

х)   Обраду личних података у евиден- 
цији о остваривању права на дод-
јелу  једнократне новчане помоћи 
за лијечење бранилаца и чланова 
њихових породица врши изврши-
лац у складу са унутрашњом  сис-
тематизацијом радних мјеста у Ми-
нистарству; 

и)   Обраду личних података у евиден- 
цији о остваривању права на дод-
јелу једнократне новчане помоћи 
за партиципацију трошкова за на-
бавку лијекова врши извршилац у 
складу са унутрашњом  системати-
зацијом радних мјеста у Министа-
рству; 

ј)     Обраду личних података у евиден- 
цији о остваривању права на наба-
вку уџбеника за редовно школова-
ње дјеце борачке популације врши 
извршилац у складу са унутрашњ-
ом  систематизацијом радних мјес-
та у Министарству; 

к)   Обраду личних података у евиден- 
цији о остваривању права на једно- 
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кратну новчану помоћ за друге по-
требе врши извршилац у складу са 
унутрашњом систематизацијом ра-
дних мјеста у Министарству; 

л)   Обраду личних података у евиден- 
цији о остваривању права на изг-
радњу надгробних споменика/ни-
шана врши извршилац у складу са 
унутрашњом систематизацијом 
радних мјеста у Министарству; 

м)   Обраду личних података у евиден- 
цији о остваривању права на дод-
јелу бесповратних новчаних сред-
става за стимулисање запошљава-
ња и самозапошљавања припад-
ника борачких популација врши 
извршилац у складу са унутрашњ-
ом  систематизацијом радних мјес-
та у Министарству; 

 
Члан 7. 

(Рокови за обраду података) 
 

Рокови за обраду података у 
збиркама личних података из члана 3. 
овог Правилника одређени су у листи 
категорија регистратурне грађе са ро-
ковима чувања у Министарству, а об-
рађује: 
 
a) Податке у евиденцији обрачуну и 

исплатама плата и других накнада 
Министарство обрађује трајно; 

б)   Податке у евиденцији о радном вре- 
мену запослених Министарство об-
рађује трајно; 

ц)   Подаци у евиденцији о остварива- 
њу права на додјелу средстава за 
рјешавање стамбених потреба у 
виду извођења грађевинских радо-
ва и пружања грађевинских услуга 
послови борачко-инвалидске заш-
тите обрађују се трајно; 

д)   Подаци у евиденцији о остварива-   

Броj 8 – страна 1853 
 
 
њу права на додјелу средстава за 
одрживи повратак обрађују се тра-
јно; 

е)   Подаци у евиденцији о остварива-   
њу права на стан у власништво или 
додјелу стана на кориштење обра-
ђују трајно; 

ф)  Подаци у евиденцији о остварива- 
њу права на бесплатни прикључак 
на инфраструктуралне мреже (во-
да и електрична енергија) обрађују 
се трајно; 

г)   Подаци у евиденцији о остварива-   
њу права на додјелу једнократне 
новчане помоћи у виду додјеле но-
вчаних средстава за рјешавање соц-
ијалних потреба обрађују се трајно; 

х)   Подаци у евиденцији о остварива- 
њу права на помоћ за лијечење бр-
анилаца и чланова њихових поро-
дица  обрађују се трајно; 

и)   Подаци у евиденцији о остварива-   
њу права на партиципацију трош-
кова за набавку лијекова обрађују 
се трајно; 

ј)     Подаци у евиденцији о остварива- 
њу права на набавку уџбеника за 
редовно школовање дјеце борачке 
популације обрађују се трајно; 

к)    Подаци у евиденцији о остварива- 
њу права на једнократну новчану 
помоћ за друге потребе обрађују 
се трајно; 

л)     Подаци у евиденцији о остварива- 
њу права на изградњу надгробних 
споменика/нишана обрађују се 
трајно; 

м)   Подаци у евиденцији о остварива- 
њу права на додјелу бесповратних 
новчаних средстава за стимулиса-
ње запошљавања и самозапошља-
вања припадника борачких попу-
лација обрађују се трајно. 
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III   ДАВАЊЕ ЛИЧНИХ ПОДАТАКА  
         КОРИСНИКУ И ПРЕНОС  
         ПОДАТАКА У ИНОСТРАНСТВО 
 

Члан 8. 
(Давање личних података 

кориснику) 
 
(1) Давање података садржаних у зби-

ркама личних података из члана 3. 
овог Правилника кориснику се вр-
ши у складу са чланом 17. Закона, 
уколико су у питању јавни органи 
и уколико је истим потребно за из-
вршавање законом утврђених над-
лежности. 

(2) Давање података садржаним у зби-
ркама личних података из члана 3. 
Овог Правилника кориснику, који 
је правно и физичко лице  врши се 
у складу Законом о слободи прис-
тупа информацијама. 

 
Члан 9. 

(Пренос података у иностранство) 
 

Податке из збирки личних по-
датака из члана 3. овог Правилника 
Министарство неће преносити у ино-
странство. 
 
IV   ОСТАВРИВАЊЕ ПРАВА  
         НОСИОЦА ПОДАТАКА 
 

Члан 10. 
(Поступак по захтјеву  

носиоца података) 
 
(1) По пријему захтјева носиоца пода-

така који се односи на информа-
ције у вези обраде његових личних 
података, Министарство носиоцу 
података у року од 30 дана достав-
ља одговор једном годишње без 
накнаде, у складу са чланом 25. ст- 
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ав (1) Закона. 

(2) Осим достављања информација 
носиоцу података једном годишње 
без накнаде, Министарство уз на-
кнаду која не прелази износ трош-
кова достављања информације, но-
сиоцу података доставља инфор-
мације у било које вријеме, у скла-
ду са чланом 25. став (2) Закона. 

(3) Министарство може одбити захтјев 
носиоца података који се односи 
на информације у вези обраде ње-
гових личних података, када је ис-
пуњен један од случајева прописан 
чланом 28. Закона. 

 
Члан 11. 

(Подношење приговора) 
 

Подносилац захтјева којем је 
захтјев одбијен може у року од 15 дана 
од дана примања рјешења поднијети 
приговор Агенцији за заштиту личних 
података. 
 

Члан 12. 
(Исправке и брисање података) 

 
Министарство обавјештава но-

сиоца података и друга лица којима су 
пренесени подаци о евентуалним ис-
правкама и брисању тих података ако 
се тиме не нарушава оправдан интерес 
носиоца података, у складу са чланом 
27. Закона. 
 
V   ЕВИДЕНЦИЈЕ ИЗ ЗАКОНА  
       О ЗАШТИТИ ЛИЧНИХ  
       ПОДАТАКА 
 

Члан 13. 
(Евиденција о збиркама  

личних података) 
 
(1) Министарство води евиденцију о  

свакој збирци личних података  из  
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члана 3. овог Правилника, у скла-
ду са чланом 13. Закона. 

(2) Евиденција из става (1) овог члана 
садржи основне информације о 
свакој збирци личних података и 
води се на обрасцу евиденције који 
је прописан Правилником о начи-
ну вођења и обрасцу евиденције о 
збиркама личних података. 

 
Члан 14. 

(Евиденција о давању личних 
података кориснику) 

 
(1) Министарство води евиденцију о 

личним подацима који су дати ко-
риснику личних података и сврси 
за коју су дати, у складу са чланом 
17. став (5) Закона. 

(2) Евиденција из става (1) овог члана 
води се у електронском облику, на 
обрасцу број 1. који је саставни дио 
овог Правилника. 

 
Члан 15. 

(Евиденција о одбијеним захтјевима 
носиоцима података) 

 
(1) Министарство води евиденцију о 

одбијеним захтјевима носиоца по-
датака у складу са чланом 26. Зако-
на. 

(2) Евиденција из става (1) овог члана 
води се у електронском облику, на 
обрасцу број 2, који је саставни дио 
овог Правилника. 

 
Члан 16. 

(Службеник задужен  
за вођење евиденција) 

 
Евиденције из члана 13, 14. и 15. 

овог Правилника воде упосленици ра-
споређени у Министарству.  
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VI   ПЛАН СИГУРНОСТИ/  
         БЕЗБЈЕДНОСТИ ЛИЧНИХ  
              ПОДАТАКА 
 

Члан 17. 
(Поступак доношења плана 

сигурности/безбједности) 
 
(1) Министарство доноси план сигур-

ности/безбједности личних пода-
така, који садржи техничке и орга-
низационе мјере за сигурност под-
атака који се обрађују у Министа-
рству, у складу са Правилником о 
начину чувања и посебним мјера-
ма техничке заштите личних пода-
така. 

(2) Процјену адекватности техничких 
и организационих мјера заштите 
личних података врши стручни ко-
легиј Министарства најмање једн-
ом годишње. 

 
VII  ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 18. 
(Ступање на снагу) 

 
Овај Правилник ступа на снагу 

даном доношења, а накнадно ће да се 
објави у „Службеним новинама Бос-
анско-подрињског кантона Горажде“. 
 
Број:11-37-821-3/21           М И Н И С Т А Р 
12.07.2021.године           Един Агановић,с.р. 
     Г о р а ж д е 
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На основу члана 19. Статута Оп-
штине Фоча („Службене новине Боса-
нско-подрињског кантона Горажде“  
број:8/08, 11/08, 16/13 и 7/20), Општи-
нско вијеће Општине Фоча, на шестој 
(6.) редовној сједници, одржаној дана 
27.07.2021.године, д о н о с и: 
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О Д Л У К У 
о давању сагласности начелнику 

Општине Фоча за закључење 
уговора о праву кориштења 

ногометног стадиона 
 

Члан 1. 
 

Даје се сагласност Начелнику 
Општине Фоча за закључење уговора 
о праву кориштења ногометног стади-
она са НК „Колина“ Устиколина.  
 

Члан 2. 
 

Уговор о праву кориштења но-
гометног стадиона закључиће се на пе-
риод од 5 година са могућношћу про-
дужења након истека поменутог пери-
ода и биће саставни дио ове Одлуке.  
 

Члан 3. 
 

Ова Одлука ступа на снагу дан-
ом доношења, а накнадно ће бити об-
јављена у „Службеним новинама Боса-
нско-подрињског кантона Горажде“. 
 
Број:02-1-02-908/21   ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ 
28.07.2021.године   ОПШТИНСКОГ ВИЈЕЋА 
У с т и к о л и н а               Мирза Башић,с.р. 
 

625 
 

На основу члана 19. Статута Оп-
штине Фоча („Службене новине Боса-
нско-подрињског кантона Горажде“, 
број: 8/08, 11/08 и 16/13), а у складу са 
чланом 9. став 2. Закона о министарск-
им, владиним и другим именовањима 
Федерације Босне и Херцеговине („Сл-
ужбене новине Федерације Босне и Хе-
рцеговине“, број:12/03, 34/03 и 65/13), 
и чланом 4. ставови 1. и 2. Одлуке о 
утврђивању стандарда и критерија за 
именовање на позиције чланова Скуп- 
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штине Јавног комуналног предузећа  
„Ушће“ Фоча - Устиколина (број: 02-1-
19-213/20 од 17.02.2020.године), Општ-
инско вијеће Општине Фоча, на шестој 
(6.) редовној сједници, одржаној дана 
27.07.2021. године, д о н о с и: 
 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о именовању Комисије за избор 

чланова Скупштине Јавног 
комуналног предузећа „Ушће“  

д.о.о. Фоча - Устиколина 
  

I 
 

Овим се Рјешењем именује Ко-
мисија за избор чланова Скупштине 
Јавног комуналног предузећа „Ушће“ 
д.о.о. Фоча - Устиколина, у саставу:  
 
1. Емир Духовић - предсједник  

                               Комисије,  
2. Емин Куртовић - члан Комисије,  
3. Вилдана Дрљевић - члан Комисије,  
4. Мирза Башић - члан Комисије и  
5. Амра Ћебо - члан Комисије.  
 

II 
 

Задатак Комисије из тачке I. Ов-
ог Рјешења је да проведе поступак изб-
ора чланова Скупштине Јавног кому-
налног предузећа „Ушће“ д.о.о. Фоча - 
Устиколина, те предложи ранг- листу 
с најбољим кандидатима Комисији за 
избор и именовање Општине Фоча.  
 

III 
 

Предсједнику и члановима Ко-
мисије за избор чланова Скупштине 
Јавног комуналног предузећа „Ушће“ 
д.о.о. Фоча - Устиколина припада пра- 
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во на накнаду коју имају вијећници за 
свој рад у радним тијелима Вијећа, у 
складу са Одлуком о утврђивању виси-
не накнаде изабраним вијећницима 
члановима радних тијела Вијећа и   пр-
едсједницима мјесних заједница када 
присуствују сједницама Вијећа („Служ-
бене новине Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде“ број: 03/09). 
 

IV 
 

Комисија за избор чланова Ску-
пштине Јавног комуналног предузећа 
„Ушће“ д.о.о. Фоча - Устиколина име-
нује се на период који се поклапа са 
периодом мандата изабраних вијећ-
ника у Општинском вијећу Општине 
Фоча, за мандатни период  2020 – 2024. 
година.  
 

V 
 

Ово Рјешење ступа на снагу да-
ном доношења, а накнадно ће бити 
објављено у „Службеним новинама 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де“. 
 
Број:02-1-02-909/21  ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ 
28.07.2021.године   ОПШТИНСКОГ ВИЈЕЋА 
У с т и к о л и н а        Мирза Башић,с.р. 
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На основу члана 2.12 став (5) и 
2.14 Изборног закона БиХ („Службени 
гласник БиХ“, број: 23/01, 7/02,9/02, 
20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 
65/05, 77/05, 11/06, 24, 06, 32/07, 33/08, 
37/08, 32/10, 18/13, 7/14, 31/16, и 
41/20), Упутства о утврђивању квали-
фикација, броја и именовању и разрје-
шењу и обуци чланова Изборне коми-
сије основне изборне јединице у Босни  
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и Херцеговини („Службени гласник 
БиХ“, број: 29/18 и 39/19) и члана 19. 
Статута Општине Фоча („Службене 
новине Босанско-подрињског канто-
на“, број: 8/08, 11/08, 16/13, и 07/20), 
Општинско вијеће Фоча, на 6. редовној 
сједници, одржаној дана 27.07.2021. го-
дине, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о поновном објављивању јавног 
огласа за именовање два члана 
Општинске изборне комисије  

Фоча (ФБиХ) 
 

Члан 1. 
 

Овом се Одлуком утврђује рас-
писивање поновног јавног огласа, пос-
тупак и критерији за именовање два 
члана Општинске изборне комисије 
Фоча (ФБиХ).  

Саставни дио ове Одлуке је тек-
ст поновног јавног огласа за именова-
ње два члана Општинске изборне ком-
исије. 
 

Члан 2. 
 

Два члана Општинске изборне 
комисије ће именовати Општинско ви-
јеће уз сагласност Централне изборне 
комисије БиХ на мандатни период од 7 
(седам) година. 
 

Члан 3. 
 

У складу са Изборним законом 
БиХ и Упутством о утврђивању ква-
лификација, броја и именовању и ра-
зрјешењу и обуци чланова Изборне 
комисије основне изборне јединице у 
Босни и Херцеговини, кандидати за  
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члана Општинске изборне комисије 
морају испуњавати опште услове:   
 

1. да је лице са правом гласа, 
2. да је лице са одговарајућом ст-

ручном спремом. 
 

Члан 4. 
 
(1) Поред општих услова из претходн-

ог члана, лице које је кандидат за 
члана  општинске изборне комиси-
је Фоча (ФБиХ) мора испуњавати и 
сљедеће посебне услове: 
 
1. да има пребивалиште на подру-

чју општине Фоча (ФБиХ); 
2. да има завршен факултет, VII/1 

степен стручне спреме или за-
вршен факултет болоњског сис-
тема студирања са најмање 180 
ЕЦТС и 

3. да посједује искуство у провеђе-
њу избора. 
 

(2) Под искуством у провеђењу избора 
подразумијева се: 
 
1. чланство у изборној комисији и 
2. чланство у бирачком одбору на 

изборима обухваћеним Избор-
ним законом БиХ. 
 

(3) Изузетно од одредби тачке (1) али-
неја 1, члан изборне комисије може 
бити лице са пребивалиштем из 
друге општине, уколико нема кан-
дидата са пребивалиштем у општ-
ини Фоча (ФБиХ) који испуњавају 
услове тражене јавним огласом. 

(4) Изузетно од одредби тачке (1) али-
неја 3, члан изборне комисије може 
бити лице које има VII/1 степен 
стручне спреме, завршен правни 
факултет, односно завршен прав- 
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ни факултет болоњског система ст-
удирања са најмање 180 ЕЦТС, без 
изборног искуства наведеног у тач-
ки (2). 

(5) Изузетно од одредби тачке (1) ал-
инеја 2, члан изборне комисије мо-
же бити лице које има завршену 
вишу школу, односно VI степен ст-
ручне спреме, уколико је потребно 
испоштовати одредбе члана 2.14 
став (1) Изборног закона БиХ. 

(6) Изузетно, уколико ни у поновље-
ном поступку расписивања јавног 
огласа нема кандидата који испу-
њавају услове из тачке (1) алинеја 
2,  члан изборне комисије може би-
ти лице које има завршену средњу 
школу, односно IV степен стручне 
спреме. 

 
Члан 5. 

 
(1) Састав Општинске изборне коми-

сије је мултиетничан тако да одра-
жава заступљеност конститутивних 
народа, укључујући и остале, воде-
ћи рачуна о посљедњем попису ст-
ановништа проведеном на држав-
ном нивоу. 

(2) У саставу Општинске изборне ком-
исије настојаће се обезбиједити ра-
вноправна заступљеност сполова у 
складу са Законом о равноправно-
сти сполова у БиХ. 

 
Члан 6. 

 
У складу са чланом 2.3 Изборн-

ог закона БиХ, за члана изборне коми-
сије не може бити именовано лице: 
 
- које се не може кандидовати у сми-

слу одредби члана 1.6, 1.7 и 1.7а 
Поглавље I Изборног закона БиХ; 
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- које је члан највишег извршно–по-

литичког органа политичке стран-
ке или коалиције (предсједник, по-
тпредсједник, генерални секретар, 
секретар или члан извршног одб-
ора или главног одбора); 

- које је носилац изабраног мандата 
или је члан извршног органа влас-
ти, осим у случајевима предвиђен-
им  чланом 2.12 став (4) Изборног 
закона БиХ; 

- које је кандидат за изборе за било 
који ниво власти у Босни и Херце-
говини; 

- којем је изречена казна за тежу по-
вреду Изборног закона БиХ или 
прописа за који је лично одговор-
но, у посљедње четири године рач-
унајући од дана правоснажности 
одлуке. 

 
Члан 7. 

 
Члан  Општинске изборне ком-

исије не може бити заступник, однос-
но пуномоћник политичког субјекта 
који учествује на изборима, нити лице 
које је правоснажном судском пресу-
дом осуђено на казну затвора у траја-
њу од шест мјесеци и дуже (члан 2.12 
став (7) Изборног закона БиХ). 

Члан Општинске изборне ком-
исије не може бити лице које обавља 
извршну функцију, како је утврђено 
одредбом члана 1.8. став (6) Изборног 
закона БиХ, односно лице које је на ду-
жност именовало Вијеће министара 
БиХ, Влада Федерације БиХ, Влада Ре-
публике Српске, кантонална влада и 
општинско вијеће, односно скупштина 
општине. 
 

Члан 8. 
 

Поступак по објављеном јавном  
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огласу ће провести Комисија за избор 
и именовања Општинског вијећа Фо-
ча, коју чине: предсједник Русмира Де-
лић, замјеник предсједника, Аида Су-
башић, и члан, Сувад Дедовић. 

Комисија је дужна обавити пос-
лове утврђене Упутством: провести по-
ступак оглашавања,  поднијети писани 
извјештај Општинском вијећу, који са-
држи све релевантне податке за сваког 
кандидата који је поднио захтјев по ја-
вном огласу. У наведеном извјештају 
комисија врши класификацију канди-
дата на оне који испуњавају услове тр-
ажене јавним огласом и на оне који не 
испуњавају услове, уз образложење. Са 
кандидатима који испуњавају услове 
јавног огласа комисија обавља интер-
вју, према претходно утврђеним кри-
теријима, након чега врши бодовање и 
сачињава ранг-листу са редослиједом 
кандидата према успјеху (укупном бр-
оју бодова) постигнутом на интервјуу 
и исту доставља Општинском вијећу. 

Општинско вијеће, цијенећи по-
ложај кандидата на ранг-листи, доно-
си одлуку о именовању два члана Оп-
штинске изборне комисије. 
 

Члан 9. 
 

Јавно оглашавање ће се изврши-
ти сагласно члановима 7. и 8. Упутст-
ва, на начин да ће да се објави јавни 
оглас у дневним новинама „Ослобо-
ђење“, на огласној табли и на веб стра-
ници Општине Фоча (ФБиХ).  

Јавни оглас из става 1. овог чла-
на остаје отворен 8 (осам) дана од дана 
објављивања. 
 

Члан 10. 
 

За стручну и техничку подрш- 
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ку Комисији задужује се Стручна слу-
жба Општинског вијећа. 
 

Члан 11. 
 

Ова Одлука ступа на снагу дан-
ом доношења, а накнадно ће бити об-
јављена у „Службеним новинама Боса-
нско-подрињског кантона Горажде“. 
  
Број:02-1-02-910/21  ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ 
28.07.2021.године   ОПШТИНСКОГ ВИЈЕЋА 
У с т и к о л и н а        Мирза Башић,с.р. 
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На основу члана 19. Статута Оп-
штине Фоча („Службене новине Боса-
нско–подрињског кантона Горажде“ 
број: 8/08; 11/08; 16/13 и 07/20), Опш-
тинско вијеће Општине Фоча, на 6. ре-
довној сједници, одржаној 27.07.2021. 
године, д о н о с и: 
 
 

ЗАКЉУЧАК 
 

Усваја се Извјештај о извршењу 
Буџета општине Фоча за период 01.01. 
2021–31.03.2021. године. 
 
Број:02-1-11-913/21  ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ 
28.07.2021.године   ОПШТИНСКОГ ВИЈЕЋА 
У с т и к о л и н а        Мирза Башић,с.р. 
 
 

И С П Р А В К Е 
 

По извршеном сравнавању са 
изворним текстом утврђено је да се у 
Одлуци о именовању Организационог 
одбора манифестације Дани културе 
спорта и туризма „Устикољанско љето 
2021“, број:02-1-36-762/21 од 22.06.2021. 
године (Службене новине број: 7/21 од  
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12.06.2021.године, поткрала ниже наве-
дена грешка, па се на основу члана  
146. став 3. Пословника о раду Општи-
нског вијећа Фоча („Службене новине 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де“, број: 2/16 и 7/20), д а ј е 

 
 

И С П Р А В К А  
ШТАМПАРСКЕ ГРЕШКЕ  

у Одлуци о именовању 
Организационог одбора 

манифестације  
Дани културе спорта и туризма  

„Устикољанско љето 2021“ 
 

У објавлјеној одлуци под бројем 
573 на страни 1738 члан 1. треба да 
гласи: 
 
 “Именује се организациони одбор ма-
нифестације Дани културе, спорта и 
туризма „Устикољанско љето 2021“ у 
саставу: 
 
1. Мујо Софраџија     - предсједник 
2. Менсуд Боровић    - замјеник   

                                   предсједника 
3. Амела Куновац          - члан 
4. Армин Омербашић  - члан 
5. Сеад Османспахић    - члан 
6. Сеад Узуновић            - члан 
7. Алема Омербашић-Бајровић - члан  
8. Едиб Ефендић                 - члан 
 

Ова исправка има правно дејс-
тво од дана од којег правно дејство има 
Одлука, и иста ће бити објављена у 
„Службеним новинама Босанско-под-
рињског кантона Горажде“. 
 
Број:02-1-36-762-1/21     С Е К Р Е Т А Р 
28.07.2021.године   ОПШТИНСКОГ ВИЈЕЋА 
У с т и к о л и н а    Вилдана Дрљевић,с.р. 

............................ 
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По извршеном сравнавању с из-
ворним текстом утврђено је да се у Пе-
дагошким стандардима и нормативи-
ма о измјени Педагошких стандарда и 
норматива за основни одгој и образо-
вање („Службене новине Босанско-по-
дрињског кантона Горажде“, бр. 7/21), 
поткрала ниже наведена грешка, па се 
д а ј е: 
 
 

И С П Р А В К А 
Педагошких стандарда и  

норматива о измјени Педагошких 
стандарда и норматива за основни 

одгој и образовање 
 
1. У објављеним Педагошким станда-

рдима и нормативима о измјени 
Педагошких стандарда и нормати-
ва за основни одгој и образовање  
(„Службене новине Босанско-под-
рињског кантона Горажде“, број: 
7/21), у члану 1. иза ријечи “члан 
14.” додају се ријечи ”став (2)”. 

 
2. Ову исправку објавити у „Службе-

ним новинама Босанско–подрињ-
ског кантона Горажде“. 

 
Број:10-34-2052-1/21       ПО ОВЛАШТЕЊУ  
19.07.2021 године             П Р Е М И Ј Е Р А 
      Г о р а ж д е                  Емина Хаџић,с.р. 

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

По извршеном сравнавању с из-
ворним текстом утврђено је да се у Пе-
дагошким стандардима и нормативи-
ма о измјени Педагошких стандарда и 
норматива за средње образовање и од-
гој („Службене новине Босанско-под-
рињског кантона Горажде“, број:7/21), 
поткрала ниже наведена грешка, па се 
д а ј е: 
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И С П Р А В К А 
Педагошких стандарда  

и норматива о измјени Педагошких 
стандарда и норматива за средње 

образовање и одгој 
 
1. У објављеним Педагошким станда-

рдима и нормативима о измјени 
Педагошких стандарда и нормати-
ва за средње образовање и одгој  
(„Службене новине Босанско-под-
рињског кантона Горажде“, број: 
7/21), у члану 1. ријечи: “број:11/17 
и 04/20” замјењују се ријечима: 
”број: 11/17, 12/18 и 04/20”. 

 
2. Ову исправку објавити у „Службе-

ним новинама Босанско–подрињ-
ског кантона Горажде“. 

 
Број:10-34-2053-2 /21      ПО ОВЛАШТЕЊУ  
19.07.2021.године             П Р Е М И Ј Е Р А                                                               
     Г о р а ж д е                  Емина Хаџић,с.р. 

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