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Уставни суд Федерације Босне 
и Херцеговине, одлучујући по захтјеву 
начелника општина Ново Сарајево и  
Коњиц, за заштиту права на локалну 
самоуправу у вези са Законом о елек-
тричној енергији у Федерацији Босни 
и Херцеговине, на основу члана IV.Ц. 
3.10.(3) Устава Федерације Босне и Хер-
цеговине, а у вези са Амандманом 
XCVI на Устав Федерације Босне и Хе-
рцеговине, након проведене јавне рас-
праве, на сједници одржаној дана 07. 
10.2015. године, д о н и о  ј е 
 
 

П  Р  Е  С  У  Д  У 
 
1. Утврђује се да члан 68., те члан 73. 

ст. 2. и 3. и члан 76. ст. 3. и 4. Закона 
о електричној енергији у Федера-
цији Босне и Херцеговине („Служ-
бене новине Федерације БиХ“, бр-
ој: 66/13) поврјеђују право на лока-
лну самоуправу Општинe Ново Са-
рајево, Сарајево и Општине Коњ-
иц. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
2. Пресуду објавити у „Службеним 

новинама Федерације Босне и Хер-
цеговине“ и Службеним новинама 
кантона у Федерацији Босне и Хер-
цеговине.  

 
О б р а з л о ж е њ е 

 
1. Подносилац захтјева и предмет 
    захтјева 
 
        Начелник Општине Ново Сара-
јево, Сарајево (у даљем тексту: подно-
силац захтјева Општине Ново Сараје-
во), дана 13.05.2014. године, поднио је 
Уставном суду Федерације Босне и 
Херцеговине (у даљем тексту: Уставни 
суд Федерације) захтјев за заштиту пр-
ава на локалну самоуправу, сматрају-
ћи да се чланом 68. Закона о електрич-
ној енергији у Федерацији Босне и Хе-
рцеговине (у даљем тексту: оспорени 
члан Закона), поврјеђује право на ло-
калну самоуправу и намеће обавеза је-
диницама локалне самоуправе, супро-
тно чл. 10. и 11. Закона о принципима  
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локалне самоуправе у Федерацији Бос-
не и Херцеговине („Службене новине 
Федерације БиХ“, бр.: 49/06 и 51/09), 
(у даљем тексту: Закон о принципима 
локалне самоуправе). 
 
     Готово идентичан захтјев у вези 
с Законом о електричној енергији у 
Федерацији Босне и Херцеговине под-
нио је дана 22.05.2014. године, Општи-
нски начелник Општине Коњиц (у да-
љем тексту: подносилац захтјева Опш-
тине Коњиц), чији захтјев је протоко-
лиран под бројем У-59/14., тврдећи да 
се чл. 73., 76. и 78. поврјеђује право на 
локалну самоуправу Општине Коњиц, 
да би поднеском од 27.01.2015. године 
проширио захтјев, тврдећи да се пред-
метним Законом, поврјеђује право  на  
локалну самоуправу Општине Коњиц, 
односно општина у Федерацији Босне 
и Херцеговине. 
 
 Уставни суд Федерације, обзи-
ром да се ради о захтјевима за заштиту 
права на локалну самоуправу у вези са 
истим прописом – Законом о електри-
чној енергији у Федерацији Босне и 
Херцеговине, је на основу сходне при-
мјене члана 38. став 1. Закона о поступ-
ку пред Уставним судом Федерације 
Босне и Херцеговине („Службене нов-
ине Федерације БиХ“, број: 6/95 и 
37/03), донио рјешење о спајању пре-
дмета,  вођењу јединственог поступка 
под бројем У-55/14 и доношењу једне 
одлуке. 
 
2. Странке у поступку 
 
 Странке у овом поступку су: на-
челници општина Ново Сарајево, Са-
рајево и  Коњиц, као подносиоци зах-
тјева, те Представнички дом и Дом на- 
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рода Парламента Федерације Босне и 
Херцеговине, као доносиоци оспорен-
ог Закона. 
 
3. Битни наводи захтјева 
 
 Подносилац захтјева  Општине 
Ново Сарајево у захтјеву је навео да се 
оспореним чланом Закона јединицама 
локалне самоуправе намеће обавеза, 
супротно чл. 10. и 11. Закона о принц-
ипима локалне самоуправе у Федера-
цији Босне и Херцеговине.  
 Оспореним чланом Закона про-
писано је: „ Привремено прикључење 
 

(1) Није дозвољено прикључење на 
дистрибутивну мрежу објеката 
изграђених без грађевинске  до-
зволе. 

(2) Изузетно од става (1) овога чла-
на, Оператер дистрибутивног 
система може извршити прив-
ремено прикључење бесправно 
изграђених објеката на дистри-
бутивну мрежу, уз писмену саг-
ласност органа управе надлеж-
ног за издавање грађевинске 
дозволе, у сљедећим случајеви-
ма: 
 

1) ако је изграђени објекат на под-
ручју гдје нису донесени планс-
ки документи; 

2) ако је изграђени стамбени обје-
кат усељен и 

3) ако је изграђени објекат у пос-
тупку легализације. 

 

(3) Привремено прикључења из ст-
ава (2) овога члана врши се по 
идентичној процедури која се  
проводи за стални прикључак, 
до испуњења услова за стални 
прикључак, у року од 12 мјесе-
ци који је утврђен у писаној са- 
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гласности органа управе, надл-
ежног за издавање грађевинске 
дозволе. 

(4) Рок из става (3) овог члана може 
се продужити за додатних 12  
мјесеци.  

(5) У случају да се рокови из става 
(3) и (4) овога члана не испуне 
услови за стални прикључак об-
јекта, на захтјев органа управе 
надлежног за издавање грађев-
инске дозволе, извршиће се иск-
ључење објекта из става (2) ово-
га члана без права на накнаду 
штете“ . 

 
 У процедури доношења предм-
етног Закона јединицама локалне сам-
оуправе није достављен нацрт, ради 
чега нису ни имале могућности да се 
изјасне на нацрт закона и  да стављају 
евентуалне примједбе или приједлоге, 
а нити је с њима обављена консулта-
ција, а наведеним законом им се пов-
јеравају одређени послови. За изврша-
вање тих обавеза јединице локалне са-
моуправе морају ангажирати додатне 
ресурсе, како у радној снази, тако и  
материјалним и техничким средства. 
Осим тога, запосленици органа управе 
надлежног за издавање грађевинске 
дозволе у јединицама локалне самоуп-
раве Кантона Сарајево, примјењујући 
оспорени члан Закона, крше одредбе 
члана 147. став 3. Закона о просторном 
уређењу („Службене новине Кантона 
Сарајево“, број: 7/05), којим је  пропи-
сано да: “За зграде и друге грађевине 
изграђене без одобрења за грађење не 
смије се дати прикључак на саобраћај-
ну комуникацију и комуналну инф-
раструктуру“, чиме чине  прекршај из 
члана 163. став 1. тачка 17. истог Зако-
на.  Предлаже,  да Уставни суд Феде- 

Број 1 -  страна 3 
 
 
рације, након проведене расправе дон-
есе пресуду  којом се утврђује  да је Фе-
дерација Босне и Херцеговине  чланом 
68. Закона о електричној енергији у 
Федерацији Босне и Херцеговине  пов-
риједила Закон о принципима локал-
не самоуправе и да је оспорена одред-
ба Закона неуставна, те да се пресуда 
објави у „Службеним новинама Феде-
рације БиХ“ и „Службеним новинама 
Кантона Сарајево“. 
 Подносилац захтјева Општине 
Коњиц, у првобитном захтјеву је твр-
дио, да је одредбама чл. 73., 76., и 78. 
Закона о електричној енергији у Фе-
дерацији Босне и Херцеговине, поври-
јеђено право на локалну самоуправу 
Општине Коњиц. У образложењу сво-
га захтјева навео је да приликом доно-
шења предметног Закона нису изврш-
ене консултације са јединицама локал-
не самоуправе, што је у супротности с 
чланом 56. Закона о принципима лок-
алне самоуправе, којим је  прописана 
обавеза за федералне односно канто-
налне власти да су дужне у највећој 
могућој мјери консултовати јединице 
локалне самоуправе у поступку доно-
шења прописа који их се директно ти-
чу, те усклађивање закона са Законом 
о принципима локалне самоуправе, 
затим да изврше пријенос послова и 
надлежности, као и одговорности до-
дијељених јединицама локалне самоу-
праве, све то у року од шест мјесеци од 
дана ступања на снагу  Закона. Подне-
ском од  27.01.2015. године подносилац 
захтјева Општине Коњиц проширио је 
захтјев, тврдећи да се одредбама Зако-
на о електричној енергији у Федера-
цији Босне и Херцеговине (у даљем те-
ксту: оспорени Закон) поврјеђује пра-
во на локалну самоуправу Општине 
Коњиц, односно општина у Федера- 
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цији Босне и Херцеговине, те да оспо-
рени Закон престаје да важи даном об-
јављивања  пресуде у „Службеним но-
винама Федерације БиХ“, или да се 
као  прелазно рјешење даје могућност 
Парламенту Федерације Босне и Хер-
цеговине да у року од три мјесеца (или 
шест мјесеци), од дана објављивања  
пресуде оспорени Закон усагласи са 
Законом о принципима локалне само-
управе, Европском повељом о локалној 
самоуправи и Уставом Федерације Бо-
сне и Херцеговине. Из члана 73. пре-
дметног Закона је видљиво,  да је исти 
у супротности са Законом о принци-
пима локалне самоуправе, јер ослоба-
ђа накнада ЈП Електропривреду д.о.о 
Сарајево, осим концесија, за постављ-
ање и поправке подземних и надзем-
них инсталација на јавним површина-
ма у јединицама локалне самоуправе. 
Такођер, оспореним Законом није де-
финисано о којој концесији се ради, 
односно ко исту даје и под каквим ус-
ловима, а све са становишта Закона о 
принципима локалне самоуправе у 
погледу грађевинског земљишта. Став 
3. оспореног Закона задире у начин 
коришћења грађевинског земљишта,  
јер прописује ослобађање од плаћања 
накнада за случај постављања инстала-
ција у јавне површине, као и у путном 
појасу, што је у надлежности јединица 
локалне самоуправе, а истовремено се 
плаћају закупи на јавним путевима, 
који су у надлежности Федерације Бос-
не и Херцеговине и кантона, чиме се 
јединице локалне самоуправе доводе у 
неравноправан положај у односу на 
друге разине власти. 
 Чланом 76. предметног Закона 
забрањује се изградња објеката који 
нису у функцији обављања електрое-
нергетских дјелатности, као и извође- 
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ње других радова испод, изнад и пор-
ед електроенергетских објеката, којим 
би се ометало или онемогућавало оба-
вљање дјелатности производње, прије-
носа или дистрибуције електричне ен-
егрије, на који начин се власник или 
посједник некретнине знатно ограни-
чава у вршењу својих права на својим 
некретнинама. 
 Чланом 78. оспореног Закона 
прописано је ко може градити објекте 
и постројења за производњу електрич-
не енергије, те шта је надлежност Фе-
дерације Босне и Херцеговине прилик-
ом изградње нових или реконструкц-
ије постојећих објеката за производњу 
електричне енергије. Тврди, да је неја-
сно, уколико се користе ресурси лока-
лне заједнице која је њезина улога у 
поступку давања одобрења за изград-
њу постројења и објеката за производ-
њу електричне енергије. Сматра, да је 
потпуно јасно да су одредбе оспореног 
Закона у супротности са Законом о пр-
инципима локалне самоуправе, да се 
њиме, јединице локалне самоуправе 
стављају у неравноправан положај у 
односу на друге разине власти и да су 
искључене из поступка одлучивања и 
управљања грађевинским земљиштем. 
Повреда локалне самоуправе је посеб-
но изражена у општинама са  великом 
територијалном површином и са бога-
тим природним ресурсима. 
 
4. Битни наводи одговора на захтјеве 
 
          Уставни суд Федерације је под-
несцима  од 22.09.2014., 04.02.2015. и 02. 
06.2015. године затражио од Представ-
ничког дома и Дома народа Парламе-
нта Федерације Босне и Херцеговине 
да се, у остављеним роковима  изјасне 
на наводе подносиоца захтјева, што  



15. јануар/сијечањ 2016. 
 
 
није учињено. 
 
5. Јавна расправа  
 
 Уставни суд Федерације заказао 
је и одржао јавну расправу дана 07.10. 
2015. године, на коју су позване стран-
ке у предмету. 
      Иако су све странке у поступку 
биле уредно обавијештене о дану и са-
ту одржавања јавне расправе, на исту 
су се одазвали само подносиоци захтје-
ва, Начелник Општине Ново Сарајево,  
помоћница Начелника за просторно 
уређење и Општински правобранил-
ац, а Начелника Општине Коњиц, по 
пуномоћи су заступали општински се-
кретар и помоћник Начелника за заје-
дничке и стручне послове. 
      Подносилац захтјева испред  
Општине Ново Сарајево у цијелости је 
остао код навода захтјева, а посебно је 
истакао, да у пракси највећи проблем 
представља, новоуведени, а нигдје фо-
рмулисани појам „усељени објекат“ из 
члана 68. став 2. тачка 3. оспореног За-
кона, јер доводи у питање практичну 
примјену Закона о просторном уређе-
њу. 
 Пуномоћници подносиоца зах-
тјева Општине Коњиц су такођер иста-
кли да остају код навода проширеног 
захтјева и да оспоравају комплетан За-
кон. Истичу повреду члана 8. Закона о 
принципима локалне самоуправе и 
Европске повеље о локалној самоупра-
ви, а као практичну посљедицу прим-
јене оспореног Закона наводе знатније 
смањење прихода Општине Коњиц, уз 
истодобно прибављање имовинске ко-
ристи Федерацији и електродистрибу-
цијским предузећима. Осим што сма-
трају да је оспорени Закон у супротно-
сти са Законом о принципима локалне  
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самоуправе, истичу и да је у супротно-
сти са Законом о експропријацији, За-
коном о грађевинском земљишту и За-
коном о концесијама, не наводећи кон-
кретне разлоге.  
 
6. Право релевантно за одлучење  
 
6.1. Устав Федерације  
       Босне и Херцеговине 
 
Амандман XCVI на Устав Федерације 

Босне и Херцеговине 
 
 „ У члану IV.Ц.10 иза става (2) 
додаје се нови став (3) који гласи: 
 

   Заштиту права на локалну сам-
оуправу осигурава Уставни суд. Такав 
поступак пред Уставним судом могу 
покренути општине и градови, као и 
удружења општина и градова Феде-
рације Босне и Херцеговине. Уставни 
суд  одлучује о  споровима између јед-
иница локалне самоуправе и кантона 
или Федерације на захтјев општинског 
или градског вијећа, начелника опш-
тине или градоначелника града, или 
удружења општина и градова Федера-
ције Босне и Херцеговине.“ 
 
6.2.  Закон о принципима локалне  
        самоуправе у Федерацији Босне  
         и Херцеговине („Службене нови- 
         не Федерације БиХ“, бр.: 49/06 и 
         51/09) 
 

Члан 10. 
 
 „Послови федералних и канто-
налних власти могу бити повјерени је-
диници локалне самоуправе законом, 
након консултовања тијела локалних 
власти којим се наведени послови пов-
јеравају, поштујући принцип супсиди- 
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јарности и способности локалних вла-
сти и њихове администрације да те  
послове дјелотворно обављају.“ 
 

Члан 11. 
 
 „Пријенос и повјеравање нових 
послова јединицама локалне самоуп-
раве бит ће праћени додјелом средста-
ва потребних за њихово дјелотворно 
обављање“. 
 

Члан 56. 

 
 Федералне, односно кантонал-
не власти дужне су у највећој могућој 
мјери консултовати јединице локалне 
самоуправе у поступку доношења пр-
описа који их се изравно тичу. 
 Консултовање у смислу претхо-
днога става овога члана федералне, 
односно кантоналне власти врше пут-
ем савеза општина и градова. 
 

Члан 58. 
 
 Даном ступања на снагу овога 
Закона престаје важити Закон о осно-
вaма локалне самоуправе („Службене 
новине Федерације БиХ“, број: 6/95). 
 Федерација Босне и Херцегови-
не и кантони су дужни ускладити своје 
законе са овим Законом, те извршити 
пријенос послова и надлежности као и 
одговорности додијељених јединица-
ма локалне самоуправе овим Законом, 
у року од 6 мјесеци од дана његовога 
ступања на снагу. 
 Јединице локалне самоуправе 
дужне су ускладити своје статуте са ов-
им Законом у року од 12 мјесеци од да-
на његовога ступања на снагу. 
 Ступањем на снагу овога Зако-
на престају важити одредбе кантонал- 
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них закона о локалној самоуправи и 
одредбе статута јединица локалне са-
моуправе које су у супротности са од-
редбама овога Закона. 
 

Члан 59. 
 

 Пријенос послова и надлежнос-
ти додијељених овим законом, као и 
одговорност јединица локалне самоуп-
раве за њихово вршење, почет ће исто-
добно са пријеносом средстава потреб-
них за њихово обављање. 
 

Члан 61. 
  

Овај Закон ступа на снагу осмо-
га дана од дана објаве у „Службеним 
новинама Федерације БиХ“. 
  
6.4. Закон о електричној енергији у  

Федерацији  Босне и Херцегови-
не („Службене новине Федерације 
БиХ“, број:66/13) 

 

Члан 68. 
Привремено  прикључење 

 

(1) „Није дозвољено прикључење 
на дистрибуцијску мрежу обје-
ката изграђених без грађевинс-
ке дозволе. 

(2) Изнимно од ставa (1) овога чла-
на, Оператор дистрибуцијског 
система може извршити прив-
ремено прикључење бесправно 
изграђених објеката не дистри-
буцијску  мрежу, уз писмену са-
гласност органа управе мјеро-
давног за издавање грађевинске 
дозволе, у сљедећим случајеви-
ма: 
 

1) ако је  изграђени објекат на  по-
дручју гдје нису донесени план- 
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ски документи; 
2) ако је  изграђени стамбени обје-

кат усељен; и 
3) ако је изграђени објекат у пост-

упку легализације. 
 

(3) Привремено прикључење из ст-
ава (2) овога члана се врши по 
идентичној процедури која се  
проводи за стални прикључак, 
до испуњења услова за стални  
прикључак, у року од 12 мјесе-
ци који је утврђен у писаној саг-
ласности органа управе, мјеро-
давног за издавање грађевинске 
дозволе. 

(4) рок из става (3) овога члана  мо-
же се продуљити за додатних 12  
мјесеци. 

(5) У случају да се у року из ст. (3) 
и (4) овог члана не испуне усло-
ви за стални прикључак објек-
та, на захтјев органа управе мје-
родавног за издавање грађевин-
ске дозволе, извршити ће се ис-
кључење објекта из става (2) ов-
ога члана, без права на надок-
наду штете“. 

 
Члан 73. 

 
1. Прије почетка изградње електрое-

нергетских објеката инвеститор је 
дужан ријешити имовинско правне 
односе. 

2. На објекте чији су имовинско пра-
вни односи уређени у складу са ст. 
1 овог члана електроенергетски су-
бјект није дужан плаћати посебне 
накнаде осим накнаде за концесију 
и накнаде утврђене другим Зако-
ном, а у случају настанка штетног 
догађаја дужан је учињену штету 
надокнадити. 
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3. Електроенергетски субјект који об-

авља своју дјелатност као јавну усл-
угу има право своје инсталације по-
стављати у јавним површинама као 
и путном појасу путне инфрастру-
ктуре без накнаде, у складу са важ-
ећим техничким и другим пропи-
сима, уз обавезу прибављања сагла-
сности од институција надлежних 
за управљање јавном површином. 

 
Члан 76. 

 
1. Забрањена је изградња објеката ко-

ји нису у функцији обављања елек-
тропривредних дјелатности, као и 
извођење других радова испод, из-
над и поред електроенергетских 
објеката којим се омета и онемогу-
ћава обављање дјелатности из става 
1. овог члана (производња или пр-
ијенос или дистрибуција електрич-
не енергије), или се угрожава рад и 
финансирање електроенергетских 
објеката. 

2. Власници, корисници и посједни-
ци некретнина које се налазе изнад 
испод и поред електроенергетских 
објеката не смију вршити радове 
или друге радње којима се омета и 
онемогућава обављање дјелатности 
из става 1. овог члана, (производња 
или пријенос или дистрибуција ел-
ектричне енргије), или се угрожава 
рад и функционисање електроене-
ргетских објеката без предходног 
одобрења електоенергетског субје-
кта, који је власник односно корис-
ник електроенергетског објекта. 

3. Ако је на непрописаном растојању 
изграђен објект без сагласности ел-
ектроенергетског субјекта, исти је 
дужан, од надлежних органа лока-
лне управе, захтијевати уклањање  
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објеката. 
4. У случају да надлежни орган лока-

лне управе не изврши уклањање 
објекта из става 3. овог члана, екек-
троенергетски субјект може покре-
нути тужбу код надлежног суда. 

 
Члан 78. 

Изградња производних објеката 
 

(1) Објекте и постројења за произ-
водњу електричне енергије мо-
гу градити домаћа и страна пр-
авна и физичка лица под усло-
вима прописаним овим и друг-
им законима.  

 
(2) Електроенергетски објекти се 

граде у складу са Законом о пр-
осторном планирању и кориш-
ћењу земљишта на нивоу Феде-
рације БиХ („Службене новине 
Федерације БиХ“, број: 2/06, 
72/07, 32/08, 4/10, 13/10, 45/10) 
техничким и другим прописи-
ма и прописима утврђеним ов-
им законом.  

 
(3) Изградња нових и реконструк-

ција постојећих објеката за про-
изводњу електричне енергије 
из надлежности Федерације 
БиХ обухвата:  

 

1) хидроенергетски објекати инс-
талисане снаге изнад 5 МW и за 
неколико хидроенергетских об-
јеката инсталисане снаге веће 
од по 2 МW, који слиједе један 
иза другог на растојању од 2 км,  

2) термоелектране и остала пост-
ројења са сагоријевањем са то-
плотним излазом од 50 МWт и 
више,  
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3) постројења за искоришћавање 

погонске снаге вјетра инстали-
сане снаге од 2 МW и више,  

4) постројења за искоришћавање 
енергије сунца инсталисане сн-
аге од 1 МW и више и  

5) остале електране инсталисане 
снаге 5 МW и више.  

 

(4) Изградњи производних елект-
роенергетских објеката претхо-
ди издавање Енергетске дозволе 
утврђене овим законом.  

 
(5) За производне електроенергет-

ске објекте који су у надлежнос-
ти кантона Енергетску дозволу 
издаје Министарство.  

  
(6) За производне електроенергет-

ске објекте из става (3) а чија је 
инсталисана снага једнака или 
виша од 30 МW, Енергетску до-
зволу издаје Министарство уз 
претходну прибављену саглас-
ност Владе Федерације и Пар-
ламента Федерације.  

 
(7) За производне електроенергет-

ске објекте, из става (3) а чија је 
инсталисана снага мања од 30 
МW, Енергетску дозволу издаје 
Министарство уз претходну пр-
ибављену сагласност Владе Фе-
дерације.  

 
 8. Чињенично стање и став Суда 
 
      Уставни суд Федерације утврд-
ио је релевантне чињенице на основу 
захтјева подносиоца, те њихових изла-
гања на јавној расправи и писменог 
очитовања Савеза општина и градова  
Федерације Босне и Херцеговине, акт  
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број: 727/15 од 14.10.2015. године, на 
тражење Уставног суда Федерације. 
Представнички дом и Дом народа Па-
рламента Федерације Босне и Херцего-
вине, ни након више захтјева Уставног 
суда Федерације, нису се очитовали на 
наводе захтјева. 
     Из навода  подносиоца захтјева 
произилази тврдња, да се оспореним 
члановима Закона једницама локалне 
самоуправе преносе и повјеравају нови 
послови без додјеле средстава потреб-
них за њихово дјелотворно обављање, 
односно да приликом доношења Зако-
на о електричној енергији у Федераци-
ји Босне и Херцеговине нису консулто-
ване јединице локалне самоуправе, ка-
ко је то прописано у члану 56. Закона о 
принципима локалне самоуправе.  
           Савез општина и градова Феде-
рације Босне и Херцеговине у поднес-
ку којим се очитовао на постављено 
питање, истакао је да је био консултов-
ан током процедуре доношења пред-
метног Закона. На тај начин се откла-
ња сумња у наводе и тврдње подноси-
оца захтјева, да јединице локалне сам-
оуправе, у поступку доношења Зако-
на, чије одредбе оспоравају, нису биле 
консултоване у смислу члана 56. Зако-
на о принципима локалне самоуправе. 
         Уставни суд Федерације, разма-
трајући  захтјеве подносиоца, поднесак 
Савеза општина и градова Федерације 
Босне и Херцеговине и наводе страна-
ка на јавној расправи, донио је  одлуку 
као у изреци, из сљедећих разлога: 
           Уставом Федерације Босне и Хе-
рцеговине, чланом VI.2.(1) прописано 
је да се у општинама  остварује локал-
на самоуправа, а чланом VII.3. да међу-
народни уговори и други споразуми 
који су на снази у Босни и Херцегови-
ни, као и општа правила међународн- 
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ог права, чине дио законодавства Фед-
ерације Босне и Херцеговине. Европ-
ска повеља о локалној самоуправи, као 
акт међународног права, ратификова-
на је  1994. године, када је и ступила на 
снагу и од тада су њезине одредбе по-
стале саставни дио законодавства Фе-
дерације Босне и Херцеговине, а Закон 
о принципима локалне самоуправе, 
који је донио Парламент Федерације 
Босне и Херцеговине је ступио на сна-
гу 07.09.2006., након што је објављен у 
„Службеним новинама Федерације 
БиХ“, број :49/06. 
         Међутим, везано за наводе под-
носиоца захтјева Општине Ново Сара-
јево, којим се оспорава члан 68. Закона 
о електричној енергији у Федерацији 
Босне и Херцеговине, стоји његова тв-
рдња, да се Општини Ново Сарајево, 
Сарајево намеће додатна обавеза, суп-
ротно чл. 10. и 11. Закона о принципи-
ма локалне самоуправе, јер је у ставу 
(2). оспореног члана Закона прописа-
но:“ Изузетно од става (1) овога члана, 
Оператер дистрибутивног система мо-
же извршити привремено прикључе-
ње бесправно изграђених објеката на 
дистрибутивну мрежу, уз писану саг-
ласност органа управе надлежног за 
издавање грађевинске дозволе, у слије-
дећим случајевима....“, а то је орган је-
динице локалне самоуправе. Неспор-
но је, да јединица локалне самоуправе 
за извршавање наметнуте обавезе мо-
ра ангажовати додатне ресурсе у но-
вим запосленицима и материјално- те-
хничким средствима. То изискује и до-
датна материјална средства, која су 
требала да прате пријенос и повјерава-
ња ових послова јединицама локалне 
самоуправе, како је то прописано у чл-
ану 59. Закона о принципима локалне  
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самоуправе, а што није у конкретном 
случају. 
       Наводи подносиоца захтјева Општ-
ине Коњиц, којим се указује да чл. 73., 
76. и 78. оспореног Закона поврјеђују 
право на локалну самоуправу Општи-
не Коњиц, се такођер показују дјели-
мично основаним. У ставу 2. члана 58. 
Закона о принципима локалне самоу-
праве прописано је: “Федерација Бос-
не и Херцеговине и кантони су дужни 
ускладити своје законе са овим Зако-
ном, те извршити пријенос послова и 
надлежности, као и одговорности дод-
ијељених јединицама локалне самоуп-
раве овим Законом, у року од шест 
мјесеци од дана његовог ступања на 
снагу“. Наведени Закон је објављен у 
„Службеним новинама Федерације Бо-
сне и Херцеговине“, број: 49/06 , а у 
члану 61. овога Закона  прописано је: 
 „Овај Закон ступа на снагу осм-
ог дана од дана објављивања у „Служ-
беним новинама Федерације БиХ“. Да-
кле, Закон је ступио на снагу, дана 07. 
09.2006. године, а Закон о електричној 
енергији у Федерацији Босне и Херц-
еговине донесен је и објављен у „Слу-
жбеним новинама Федерације БиХ“, 
број: 66/13, што неспорно указује да 
наведени Закон није усклађен са члан-
ом 58. став 2. истог Закона, односно да 
није поступљено према поменутој од-
редби. 
 То се потврђује и оспореним 
одредбама члана 73. ст. 2. и 3. и члана 
76. ст. 3. и 4. Закона, којим се, за влас-
нике електроенергетских објеката про-
писују посебне погодности на рачун 
јединица локалне самоуправе.  
 Уставни суд Федерације сматра, 
да се ставом 1. оспореног члана 73. те 
ст. 1. и 2. оспореног члана 76. и чланом 
78. Закона не поврјеђује право локалне  
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заједнице, јер се одредбама ових члан-
ова не прописују обавезе јединицама 
локалне самоуправе које би утјецале 
на остваривање њихових надлежнос-
ти. 
 

      Ову пресуду Уставни суд Феде-
рације донио је већином гласова, од-
лучујући у саставу: Домин Малбашић, 
предсједник Суда, Сеад Бахтијаревић, 
Весна Будимир, Мирјана Чучковић, 
мр сц. Шахбаз Џихановић, Александра 
Мартиновић, проф. др Един Мумино-
вић и др сц. Ката Сењак, судије Суда. 
 

Број:У-55/14                      Предсједник 
07.10.2015.године      Уставног суда ФБиХ 
     С а р а ј е в о        Домин Малбашић,с.р. 

............................... 
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Ustavni sud Federacije Bosne i 
Hercegovine, odlučujući po zahtjevu na-
čelnika općina Novo Sarajevo i Konjic, za 
zaštitu prava na lokalnu samoupravu u 
svezi sa Zakonom o električnoj energiji u 
Federaciji Bosni i Hercegovine, na teme-
lju članka IV.C.3.10.(3) Ustava Federacije 
Bosne i Hercegovine, a u svezi s Amand-
manom XCVI na Ustav Federacije Bosne i 
Hercegovine, nakon provedene javne ras-
prave, na sjednici održanoj dana 07.10. 
2015. godine, d o n i o   j e 

 
 

P  R  E  S  U  D  U 
 
1. Utvrđuje se da članak 68., te članak 

73. st. 2. i 3. i članak 76. st. 3. i 4.  Zak-
ona o električnoj energiji u Federaciji 
Bosne i Hercegovine („Službene no-
vine Federacije BiH“, broj: 66/13) po-
vređuju pravo na lokalnu samoupra-
vu Općine Novo Sarajevo, Sarajevo i  
Općine Konjic. 
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2. Presudu objaviti u „Službenim novi- 

nama Federacije Bosne i Hercegovi-
ne“ i službenim novinama kantona u 
Federaciji Bosne i Hercegovine. 

 
O b r a z l o ž e nj e 

 
1. Podnositelji zahtjeva i predmet  
    zahtjeva 
 
        Načelnik Općine Novo Sarajevo, 
Sarajevo (u daljnjem tekstu: podnositelj 
zahtjeva Općine Novo Sarajevo), dana 
13.05.2014. godine, podnio je Ustavnom 
sudu Federacije Bosne i Hercegovine (u 
daljnjem tekstu: Ustavni sud Federacije) 
zahtjev za zaštitu prava na lokalnu samo-
upravu, smatrajući da se člankom 68. Za-
kona o električnoj energiji u Federaciji 
Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: 
osporeni članak Zakona), povrjeđuje pra-
vo na lokalnu samoupravu i nameće obv-
eza jedinicama lokalne samouprave, sup-
rotno čl. 10. i 11. Zakona o načelima loka-
lne samouprave u Federaciji Bosne i Her-
cegovine („Službene novine Federacije 
BiH“, broj: 49/06 i 51/09), (u daljnjem 
tekstu: Zakon o načelima lokalne samou-
prave). 
 
     Gotovo istovjetan zahtjev u svezi 
sa Zakonom o električnoj energiji u Fede-
raciji Bosne i Hercegovine podnio je dana 
22.05.2014.godine, Općinski načelnik Op-
ćine Konjic (u daljnjem tekstu: podnosi-
telj zahtjeva Općine Konjic), čiji zahtjev je 
protokoliran pod brojem U-59/14, tvrde-
ći da se čl. 73., 76. i 78. povrjeđuje pravo 
na lokalnu samoupravu Općine Konjic, 
da bi podneskom od 27.01.2015. godine 
proširio zahtjev, tvrdeći da se predmetn-
im Zakonom, povrjeđuje pravo na  lokal-
nu samoupravu Općine Konjic, odnosno 
općina u Federaciji Bosne i Hercegovine. 
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 Ustavni sud Federacije, obzirom 
da se radi o zahtjevima za zaštitu prava 
na lokalnu samoupravu u svezi sa istim 
propisom – Zakonom o električnoj ener-
giji u Federaciji Bosne i Hercegovine, je 
temeljem shodne primjene članka 38. sta-
vak 1. Zakona o postupku pred Ustavn-
im sudom Federacije Bosne i Hercegovi-
ne („Službene novine Federacije BiH“, 
broj: 6/95 i 37/03), donio rješenje o spaja-
nju predmeta,  vođenju jedinstvenog pos-
tupka pod brojem U-55/14 i donošenju 
jedne odluke. 
 
2. Stranke u postupku 
 
 Stranke u ovom postupku su: na-
čelnici općina Novo Sarajevo, Sarajevo i  
Konjic, kao podnositelji zahtjeva, te  Zas-
tupnički dom i Dom naroda Parlamenta 
Federacije Bosne i Hercegovine, kao do-
nositelji osporenog Zakona. 
 
3. Bitni navodi zahtjeva 
 
 Podnositelj zahtjeva Općine Novo 
Sarajevo u zahtjevu je naveo da se ospo-
renim člankom Zakona jedinicama lokal-
ne samouprave nameće obveza, suprotno 
čl. 10. i 11. Zakona o načelima lokalne sa-
mouprave u Federaciji Bosne i Hercego-
vine. Osporenim člankom Zakona propi-
sano je: „ Privremeno priključenje 
 

(1) Nije dozvoljeno priključenje na di-
stributivnu mrežu objekata izgra-
đenih bez građevinske dozvole. 

(2) Izuzetno od stavka (1) ovoga član-
ka, Operater distributivnog susta-
va može izvršiti privremeno prik-
ljučenje bespravno izgrađenih ob-
jekata na distributivnu mrežu, uz 
pismenu suglasnost organa upra-
ve nadležnog za izdavanje građe- 
vinske dozvole, u sljedećim sluča- 
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jevima: 
 

1) ako je izgrađeni objekat na podru-
čju gdje nisu doneseni planski do-
kumenti; 

2) ako je izgrađeni stambeni objekat 
useljen i 

3) ako je izgrađeni objekat u postup-
ku legalizacije. 

 

(3) Privremeno priključenja iz stavka 
(2) ovoga članka vrši se po istov-
jetnoj proceduri koja se provodi 
za stalni priključak, do ispunjenja 
uvjeta za stalni priključak, u roku 
od 12 mjeseci koji je utvrđen u pi-
sanoj suglasnosti organa uprave, 
nadležnog za izdavanje građevin-
ske dozvole. 

(4) Rok iz stavka (3) ovog članka mo-
že se produžiti za dodatnih 12  
mjeseci.  

(5) U slučaju da se rokovi iz stavka 
(3) i (4) ovoga članka ne ispune 
uvjeti za stalni priključak objekta, 
na zahtjev organa uprave nadlež-
nog za izdavanje građevinske do-
zvole, izvršiće se isključenje obje-
kta iz stavka (2) ovoga članka bez 
prava na naknadu štete“ . 

 
 U proceduri donošenja predmetn-
og Zakona jedinicama lokalne samoupra-
ve nije dostavljen nacrt, radi čega nisu ni 
imale mogućnosti da se izjasne na nacrt 
zakona i da stavljaju eventualne primjed-
be ili prijedloge, a niti je s njima obavlje-
na konzultacija, a navedenim zakonom 
im se povjeravaju određeni poslovi. Za 
izvršavanje tih obveza jedinice lokalne 
samouprave moraju angažirati dodatne 
resurse, kako u radnoj snazi, tako i  mate-
rijalnim i tehničkim sredstva. Osim toga, 
uposlenici organa uprave nadležnog za 
izdavanje građevinske dozvole u jedini- 
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cama lokalne samouprave Kantona Sara-
jevo, primjenjujući osporeni članak Zako-
na, krše odredbe članka 147. stavak 3. Za-
kona o prostornom uređenju („Službene 
novine Kantona Sarajevo“, broj: 7/05), 
kojim je propisano da: “Za zgrade i dru-
ge građevine izgrađene bez odobrenja za 
građenje ne smije se dati priključak na sa-
obraćajnu komunikaciju i komunalnu in-
frastrukturu“, čime čine prekršaj iz član-
ka 163. stavak 1. točka 17. istog Zakona.  
Predlaže, da Ustavni sud Federacije, nak-
on provedene rasprave donese presudu  
kojom se utvrđuje da je Federacija Bosne 
i Hercegovine člankom 68. Zakona o ele-
ktričnoj energiji u Federaciji Bosne i Her-
cegovine  povrijedila Zakon o načelima 
lokalne samouprave i da je osporena od-
redba Zakona neustavna, te da se presu-
da objavi u „Službenim novinama Fede-
racije BiH“ i „Službenim novinama Kan-
tona Sarajevo“. 
 Podnositelj zahtjeva Općine Konj-
ic, u prvobitnom zahtjevu je tvrdio, da je 
odredbama čl. 73., 76., i 78. Zakona o ele-
ktričnoj energiji u Federaciji Bosne i Her-
cegovine, povrijeđeno pravo na lokalnu 
samoupravu Općine Konjic. U obrazlože-
nju svoga zahtjeva naveo je da prilikom 
donošenja predmetnog Zakona nisu izvr-
šene konzultacije sa jedinicama lokalne 
samouprave, što je u suprotnosti s člank-
om 56. Zakona o načelima lokalne samo-
uprave, kojim je propisana obveza za fe-
deralne odnosno kantonalne vlasti da su 
dužne u najvećoj mogućoj mjeri konzulti-
rati jedinice lokalne samouprave u postu-
pku donošenja propisa koji ih se direktno 
tiču, te usuglašavanje zakona sa Zakon-
om o načelima lokalne samouprave, zat-
im da izvrše prijenos poslova i nadležno-
sti, kao i odgovornosti dodijeljenih jedini-
cama lokalne samouprave, sve to u roku 
od šest mjeseci od dana stupanja na sna- 
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gu Zakona. Podneskom od 27.01.2015.go-
dine podnositelj zahtjeva Općine Konjic 
proširio je zahtjev, tvrdeći da se odredba-
ma Zakona o električnoj energiji u Fede-
raciji Bosne i Hercegovine (u daljnjem te-
kstu: osporeni Zakon) povrjeđuje pravo 
na lokalnu samoupravu Općine Konjic, 
odnosno općina u Federaciji Bosne i Her-
cegovine, te da osporeni Zakon prestaje 
da važi danom objavljivanja  presude u 
„Službenim novinama Federacije BiH“, 
ili da se kao prijelazno rješenje daje mog-
ućnost Parlamentu Federacije Bosne i He-
rcegovine da u roku od tri mjeseca (ili še-
st mjeseci), od dana objavljivanja  presu-
de osporeni Zakon usuglasi sa Zakonom 
o načelima lokalne samouprave, Europs-
kom poveljom o lokalnoj samoupravi i 
Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine. 
Iz članka 73. predmetnog Zakona je vid-
ljivo,  da je isti u suprotnosti sa Zakonom 
o načelima lokalne samouprave, jer oslo-
bađa naknada JP. Elektroprivredu d.o.o 
Sarajevo, osim koncesija, za postavljanje i 
popravke podzemnih i nadzemnih insta-
lacija na javnim površinama u jedinicama 
lokalne samouprave. Također, osporen-
im Zakonom nije definirano o kojoj kon-
cesiji se radi, odnosno tko istu daje i pod 
kakvim uvjetima, a sve sa stanovišta Za-
kona o načelima lokalne samouprave u 
pogledu građevinskog zemljišta. Stavak 
3. osporenog Zakona zadire u način ko-
rištenja građevinskog zemljišta, jer propi-
suje oslobađanje od plaćanja naknada za 
slučaj postavljanja instalacija u javne po-
vršine, kao i u putnom pojasu, što je u 
nadležnosti jedinica lokalne samouprave, 
a istovremeno se plaćaju zakupi na jav-
nim putevima, koji su u nadležnosti Fe-
deracije Bosne i Hercegovine i kantona, 
čime se jedinice lokalne samouprave do-
vode u neravnopravan položaj u odnosu 
na druge razine vlasti. 
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 Člankom 76. predmetnog Zakona 
zabranjuje se izgradnja objekata koji nisu 
u funkciji obavljanja elektroenergetskih 
djelatnosti, kao i izvođenje drugih rado-
va ispod, iznad i pored elektroenergetsk-
ih objekata, kojim bi se ometalo ili one-
mogućavalo obavljanje djelatnosti proiz-
vodnje, prijenosa ili distribucije električ-
ne enegrije, na koji način se vlasnik ili po-
sjednik nekretnine znatno ograničava u 
vršenju svojih prava na svojim nekretni-
nama. 
 Člankom 78. osporenog Zakona 
propisano je tko može graditi objekte i 
postrojenja za proizvodnju električne en-
ergije, te šta je nadležnost Federacije Bos-
ne i Hercegovine prilikom izgradnje no-
vih ili rekonstrukcije postojećih objekata 
za proizvodnju električne energije.  
 Tvrdi, da je nejasno, ukoliko se 
koriste resursi lokalne zajednice koja je 
njezina uloga u postupku davanja odo-
brenja za izgradnju postrojenja i objekata 
za proizvodnju električne energije. Smat-
ra, da je potpuno jasno da su odredbe os-
porenog Zakona u suprotnosti sa Zakon-
om o načelima lokalne samouprave, da 
se njime, jedinice lokalne samouprave st-
avljaju u neravnopravan položaj u odno-
su na druge razine vlasti i da su isključe-
ne iz postupka odlučivanja i upravljanja  
građevinskim zemljištem. Povreda lokal-
ne samouprave je posebice izražena u op-
ćinama sa velikom teritorijalnom površi-
nom i sa bogatim prirodnim resursima. 
 
4. Bitni navodi odgovora na zahtjeve 
 
         Ustavni sud Federacije je podnesci-
ma od 22.09.2014., 04.02.2015. i 02.06.2015. 
godine zatražio od Zastupničkog doma i 
Doma naroda Parlamenta Federacije Bos-
ne i Hercegovine da se, u ostavljenim ro-
kovima  izjasne na navode podnositelja  
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zahtjeva, što nije učinjeno. 
 
5. Javna rasprava  
 
 Ustavni sud Federacije zakazao je 
i održao javnu raspravu dana 07.10.2015. 
godine, na koju su pozvane stranke u 
predmetu. 
      Iako su sve stranke u postupku 
bile uredno obaviještene o danu i satu 
održavanja javne rasprave, na istu su se 
odazvali samo podnositelji zahtjeva, Na-
čelnik Općine Novo Sarajevo,  pomoćnica 
Načelnika za prostorno uređenje i Opći-
nski pravobranitelj, a Načelnika Općine 
Konjic, po punomoći su zastupali  općin-
ski tajnik i pomoćnik Načelnika za zajed-
ničke i stručne poslove. 
      Podnositelj zahtjeva ispred  Opći-
ne Novo Sarajevo u cijelosti je ostao kod 
navoda zahtjeva, a posebice je istakao, da 
u praksi najveći problem predstavlja, no-
vouvedeni, a nigdje formulirani pojam 
„useljeni objekat“ iz članka 68. stavak 2. 
točka 3. osporenog Zakona, jer dovodi u 
pitanje praktičnu primjenu Zakona o pro-
stornom uređenju. 

Opunomoćenici podnositelja zah-
tjeva Općine Konjic su također istakli da 
ostaju kod navoda proširenog zahtjeva i 
da osporavaju kompletan Zakon. Ističu 
povredu članka 8. Zakona o načelima lo-
kalne samouprave i Europske povelje o 
lokalnoj samoupravi, a kao praktičnu po-
sljedicu primjene osporenog Zakona nav-
ode znatnije smanjenje prihoda Općine 
Konjic, uz istodobno pribavljanje imovin-
ske koristi Federaciji i elektrodistribucij-
skim poduzećima. Osim što smatraju da 
je osporeni Zakon u suprotnosti sa Zako-
nom o načelima lokalne samouprave, is-
tiču i da je u suprotnosti sa Zakonom o 
eksproprijaciji, Zakonom o građevinsk-
om zemljištu i Zakonom o koncesijama,  
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ne navodeći konkretne razloge.  
 
6. Pravo relevantno za odlučenje  
 

6.1. Ustav Federacije Bosne i Hercegovine 
 

Amandman XCVI na Ustav Federacije 
Bosne i Hercegovine 

 

 „ U članku IV.C.10 iza stavka (2) 
dodaje se novi stavak (3) koji glasi: 
 

   Zaštitu prava na lokalnu samou-
pravu osigurava Ustavni sud. Takav po-
stupak pred Ustavnim sudom mogu pok-
renuti općine i gradovi, kao i udruženja 
općina i gradova Federacije Bosne i Her-
cegovine. Ustavni sud odlučuje o  sporo-
vima između jedinica lokalne samoupra-
ve i kantona ili Federacije na zahtjev op-
ćinskog ili gradskog vijeća, načelnika op-
ćine ili gradonačelnika grada, ili udruž-
enja općina i gradova Federacije Bosne i 
Hercegovine.“ 
 
6.2.  Zakon o načelima lokalne samoup- 

rave u Federaciji Bosne i Hercego-
vine („Službene novine Federacije 
BiH“, br.: 49/06 i 51/09) 

 
Članak 10. 

 

 „Poslovi federalnih i kantonalnih 
vlasti mogu biti povjereni jedinici lokalne 
samouprave zakonom, nakon konzultira-
nja tijela lokalnih vlasti kojim se navede-
ni  poslovi povjeravaju, poštujući načelo 
supsidijarnosti i sposobnosti lokalnih vl-
asti i njihove administracije da te  poslo-
ve djelotvorno obavljaju.“ 
 

Članak 11. 
 

 „Prijenos i povjeravanje novih po-
slova jedinicama lokalne samouprave bit  
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će  praćeni dodjelom sredstava potrebnih 
za njihovo djelotvorno obavljanje“. 
 

Članak 56. 
 
 Federalne, odnosno kantonalne 
vlasti dužne su u najvećoj mogućoj mjeri 
konzultirati jedinice lokalne samouprave 
u postupku donošenja propisa koji ih se 
izravno tiču. 
 Konzultiranje u smislu prethod-
noga stavka ovoga članka federalne, odn-
osno kantonalne vlasti vrše putem saveza 
općina i gradova. 
 

Članak 58. 
 
 Danom stupanja na snagu ovoga 
Zakona prestaje važiti Zakon o osnova-
ma lokalne samouprave („Službene novi-
ne Federacije BiH“, broj: 6/95). 
 Federacija Bosne i Hercegovine i 
kantoni su dužni usuglasiti svoje zakone 
s ovim Zakonom, te izvršiti prijenos pos-
lova i nadležnosti kao i odgovornosti do-
dijeljenih jedinicama lokalne samouprave 
ovim Zakonom, u roku od 6 mjeseci od 
dana njegovoga stupanja na snagu. 
 Jedinice lokalne samouprave duž-
ne su usuglasiti svoje statute s ovim Zak-
onom u roku od 12 mjeseci od dana njeg-
ovoga stupanja na snagu. 
 Stupanjem na snagu ovoga Zako-
na prestaju važiti odredbe kantonalnih 
zakona o lokalnoj samoupravi i odredbe 
statuta jedinica lokalne samouprave koje 
su u suprotnosti s odredbama ovoga Za-
kona. 
 

Članak 59. 
 
 Prijenos poslova i nadležnosti do-
dijeljenih ovim zakonom, kao i odgovor-
nost jedinica lokalne samouprave za nji- 
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hovo vršenje, počet će istodobno s prijen-
osom sredstava potrebnih za njihovo ob-
avljanje. 
 

Članak 61. 
  

Ovaj Zakon stupa na snagu osmo-
ga dana od dana objave u „Službenim 
novinama Federacije BiH“. 
  

6.4. Zakon o električnoj energiji u Fede- 

raciji  Bosne i Hercegovine („Službe-
ne novine Federacije BiH“, broj:66/13) 

 

Članak 68. 
Privremeno  priključenje 

 

(1) „Nije dozvoljeno priključenje na 
distribucijsku mrežu objekata izg-
rađenih bez građevinske dozvole. 

(2) Iznimno od stavka (1) ovoga čla-
nka, Operator distribucijskog su-
stava može izvršiti privremeno 
priključenje bespravno izgrađenih 
objekata ne distribucijsku  mrežu, 
uz pismenu suglasnost organa 
uprave mjerodavnog za izdavanje 
građevinske dozvole, u sljedećim 
slučajevima: 

1) ako je izgrađeni objekat na  pod-
ručju gdje nisu doneseni planski 
dokumenti; 

2) ako je  izgrađeni stambeni objekat 
useljen; i 

3) ako je izgrađeni objekat u postu-
pku legalizacije. 

(3) Privremeno  priključenje iz stavka 
(2) ovoga članka se vrši po istov-
jetnoj proceduri koja se provodi 
za stalni priključak, do ispunjenja 
uvjeta za stalni  priključak, u roku 
od 12 mjeseci koji je utvrđen u pi-
sanoj suglasnosti organa uprave, 
mjerodavnog za izdavanje građe-
vinske dozvole. 
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(4) rok iz stavka (3) ovoga članka  
može se  produljiti za dodatnih 12  
mjeseci. 

(5) U slučaju da se u roku iz st. (3) i 
(4) ovog članka ne ispune uvjeti 
za stalni priključak objekta, na za-
htjev organa uprave mjerodavnog 
za izdavanje građevinske dozvo-
le, izvršiti će se isključenje objekta 
iz stavka (2) ovoga članka, bez pr-
ava na nadoknadu štete“. 

 
Članak 73. 

 
1. Prije početka izgradnje elektroenerge-

tskih objekata investitor je dužan rije-
šiti imovinsko pravne odnose. 

2. Na objekte čiji su imovinsko pravni 
odnosi uređeni sukladno sa st. 1 ovog 
članka elektroenergetski subjekt nije 
dužan plaćati posebne naknade osim 
naknade za koncesiju i naknade utv-
rđene drugim Zakonom, a u slučaju 
nastanka štetnog događaja dužan je 
učinjenu štetu nadoknaditi. 

3. Elektroenergetski subjekt koji obavlja 
svoju djelatnost kao javnu uslugu ima 
pravo svoje instalacije postavljati u ja-
vnim površinama kao i putnom poja-
su putne infrastrukture bez naknade, 
sukladno sa važećim tehničkim i dru-
gim propisima, uz obvezu pribavlja-
nja suglasnosti od institucija nadležn-
ih za upravljanje javnom površinom. 

 
Članak 76. 

 
1. Zabranjena je izgradnja objekata koji 

nisu u funkciji obavljanja elektropriv-
rednih djelatnosti, kao i izvođenje dr-
ugih radova ispod, iznad i pored ele-
ktroenergetskih objekata kojim se om-
eta i onemogućava obavljanje djelat-
nosti iz stavka 1. ovog članka (proiz- 
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vodnja ili prijenos ili distribucija ele-
ktrične energije), ili se ugrožava rad i 
financiranje elektroenergetskih obje-
kata. 

2. Vlasnici, korisnici i posjednici nekret-
nina koje se nalaze iznad ispod i por-
ed elektroenergetskih objekata ne sm-
iju vršiti radove ili druge radnje koji-
ma se ometa i onemogućava obavlja-
nje djelatnosti iz stavka 1. ovog član-
ka, (proizvodnja ili prijenos ili distri-
bucija električne enrgije), ili se ugro-
žava rad i funkcioniranje elektroener-
getskih objekata bez predhodnog od-
obrenja elektoenergetskog subjekta, 
koji je vlasnik odnosno korisnik elekt-
roenergetskog objekta. 

3. Ako je na nepropisanom rastojanju 
izgrađen objekt bez suglasnosti elekt-
roenergetskog subjekta, isti je dužan, 
od nadležnih organa lokalne uprave, 
zahtijevati uklanjanje objekata. 

4. U slučaju da nadležni organ lokalne 
uprave ne izvrši uklanjanje objekta iz 
stavka 3. ovog članka, ekektroener-
getski subjekt može pokrenuti tužbu 
kod nadležnog suda. 

 
Članak 78. 

Izgradnja proizvodnih objekata 
 

(1) Objekte i postrojenja za proizvod-
nju električne energije mogu gra-
diti domaće i strane pravne i fizič-
ke osobe pod uvjetima propisan-
im ovim i drugim zakonima.  

 
(2) Elektroenergetski objekti se grade 

sukladno sa Zakonom o prostorn-
om planiranju i korištenju zemlji-
šta na nivou Federacije BiH („Slu-
žbene novine Federacije BiH“, br.: 
2/06, 72/07, 32/08, 4/10, 13/10, 
45/10) tehničkim i drugim propi- 
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sima i propisima utvrđenim ovim 
zakonom.  

 

(3) Izgradnja novih i rekonstrukcija 
postojećih objekata za proizvod-
nju električne energije iz nadlež-
nosti Federacije BiH obuhvata:  

 

1) hidroenergetski objekati instalira-
ne snage iznad 5 MW i za nekoli-
ko hidroenergetskih objekata ins-
talirane snage veće od po 2 MW, 
koji slijede jedan iza drugog na 
rastojanju od 2 km,  

2) termoelektrane i ostala postroje-
nja sa sagorijevanjem sa toplotn-
im izlazom od 50 MWt i više,  

3) postrojenja za iskorištavanje pog-
onske snage vjetra instalirane sna-
ge od 2 MW i više,  

4) postrojenja za iskorištavanje ener-
gije sunca instalirane snage od 1 
MW i više i  

5) ostale elektrane instalirane snage 
5 MW i više.  

 

(4) Izgradnji proizvodnih elektroene-
rgetskih objekata prethodi izdav-
anje Energetske dozvole utvrđene 
ovim zakonom.  

 

(5) Za proizvodne elektroenergetske 
objekte koji su u nadležnosti kan-
tona Energetsku dozvolu izdaje 
Ministarstvo.  

 

(6) Za proizvodne elektroenergetske 
objekte iz stavka (3) a čija je insta-
lirana snaga jednaka ili viša od 30 
MW, Energetsku dozvolu izdaje 
Ministarstvo uz prethodnu priba-
vljenu suglasnost Vlade Federaci-
je i Parlamenta Federacije.  

 

(7) Za proizvodne elektroenergetske  
objekte, iz stavka (3) a čija je insta- 
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lirana snaga manja od 30 MW, 
Energetsku dozvolu izdaje Minis-
tarstvo uz prethodnu pribavljenu 
suglasnost Vlade Federacije.  

 
 8. Činjenično stanje i stav Suda 
 
      Ustavni sud Federacije utvrdio je 
relevantne činjenice na temelju zahtjeva 
podnositelja, te njihovih izlaganja na jav-
noj raspravi i pismenog očitovanja Save-
za općina i gradova Federacije Bosne i 
Hercegovine, akt broj: 727/15 od 14.10. 
2015. godine, na traženje Ustavnog suda 
Federacije. Zastupnički dom i Dom naro-
da Parlamenta Federacije Bosne i Herce-
govine, ni nakon više zahtjeva Ustavnog 
suda Federacije, nisu se očitovali na na-
vode zahtjeva. 
     Iz navoda podnositelja zahtjeva 
proizilazi tvrdnja, da se osporenim član-
cima Zakona jednicama lokalne samoup-
rave prenose i povjeravaju novi poslovi 
bez dodjele sredstava potrebnih za njiho-
vo djelotvorno obavljanje, odnosno da 
prilikom donošenja Zakona o električnoj 
energiji u Federaciji Bosne i Hercegovine 
nisu konzultirane jedinice lokalne samo-
uprave, kako je to propisano u članku 56. 
Zakona o načelima lokalne samouprave.  
           Savez općina i gradova Federacije 
Bosne i Hercegovine u podnesku kojim 
se očitovao na postavljeno pitanje, ista-
kao je da je bio konzultiran tijekom proc-
edure donošenja predmetnog Zakona. 
Na taj način se otklanja sumnja u navode 
i tvrdnje podnositelja zahtjeva, da  jedini-
ce lokalne samouprave, u postupku don-
ošenja Zakona, čije odredbe osporavaju, 
nisu bile konzultirane u smislu članka 56. 
Zakona o načelima lokalne samouprave. 
         Ustavni sud Federacije, razmatra-
jući  zahtjeve podnositelja, podnesak Sav-
eza općina i gradova Federacije Bosne i  
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Hercegovine i  navode stranaka na javnoj 
raspravi, donio je  odluku kao u izreci, iz 
sljedećih razloga: 
           Ustavom Federacije Bosne i Herc-
egovine, člankom VI.2.(1) propisano je da 
se u općinama ostvaruje lokalna samoup-
rava, a člankom VII.3. da međunarodni 
ugovori i drugi sporazumi koji su na sna-
zi u Bosni i Hercegovini, kao i opća prav-
ila međunarodnog prava, čine dio zako-
nodavstva Federacije Bosne i Hercegovi-
ne. Europska povelja o lokalnoj samoup-
ravi, kao akt međunarodnog prava, ratifi-
cirana je 1994. godine, kada je i stupila na 
snagu i od tada su njezine odredbe post-
ale sastavni dio zakonodavstva Federaci-
je Bosne i Hercegovine, a Zakon o načeli-
ma lokalne samouprave, koji je donio Pa-
rlament Federacije Bosne i Hercegovine 
je stupio na snagu 07.09.2006., nakon što 
je objavljen u „Službenim novinama Fe-
deracije BiH“, broj :49/06. 
         Međutim, vezano za navode pod-
nositelja zahtjeva Općine Novo Sarajevo, 
kojim se osporava članak 68. Zakona o 
električnoj energiji u Federaciji Bosne i 
Hercegovine, stoji njegova tvrdnja, da se 
Općini Novo Sarajevo, Sarajevo nameće 
dodatna obveza, suprotno čl. 10. i 11. Za-
kona o načelima lokalne samouprave, jer 
je u stavku (2). osporenog članka Zakona 
propisano: “Izuzetno od stavka (1) ovoga 
članka, Operater distributivnog sistema 
može izvršiti privremeno priključenje be-
spravno izgrađenih objekata na distribu-
tivnu mrežu, uz pisanu suglasnost orga-
na uprave nadležnog za izdavanje građe-
vinske dozvole, u sljedećim slučajevi-
ma...“, a to je organ jedinice lokalne sa-
mouprave. Nesporno je, da jedinica loka-
lne samouprave za izvršavanje nametnu-
te obveze mora angažirati dodatne resur-
se u novim uposlenicima i  materijalno- 
tehničkim sredstvima. To iziskuje i do- 
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datna materijalna sredstva, koja su treb-
ala da prate prijenos i povjeravanja ovih 
poslova jedinicama lokalne samouprave, 
kako je to propisano u članku 59. Zakona 
o načelima lokalne samouprave, a što nije 
u konkretnom slučaju. 
        Navodi podnositelja zahtjeva Op-
ćine Konjic, kojim se ukazuje da čl. 73., 
76. i 78. osporenog Zakona povrjeđuju 
pravo na lokalnu samoupravu Općine 
Konjic, se također pokazuju djelomično 
utemeljenim. U stavku 2. članka 58. Zak-
ona o načelima lokalne samouprave pro-
pisano je: “Federacija Bosne i Hercegovi-
ne i kantoni su dužni usuglasiti svoje za-
kone s ovim Zakonom, te izvršiti prijenos 
poslova i nadležnosti, kao i odgovornosti 
dodijeljenih jedinicama lokalne samoup-
rave ovim Zakonom, u roku od šest mje-
seci od dana njegovog stupanja na sna-
gu“. Navedeni Zakon je objavljen u „Slu-
žbenim novinama Federacije Bosne i He-
rcegovine“, broj: 49/06 , a u članku 61. 
ovoga Zakona  propisano je: 
 „Ovaj Zakon stupa na snagu osm-
og dana od dana objavljivanja u „Službe-
nim novinama Federacije BiH“. Dakle, 
Zakon je stupio na snagu, dana 07.09. 
2006. godine, a Zakon o električnoj ener-
giji u Federaciji Bosne i Hercegovine do-
nesen je i objavljen u „Službenim novina-
ma Federacije BiH“, broj: 66/13, što nesp-
orno ukazuje da navedeni Zakon nije us-
uglašen sa člankom 58. stavak 2. istog 
Zakona, odnosno da nije postupljeno pr-
ema pomenutoj odredbi. 
 To se potvrđuje i osporenim odre-
dbama članka 73. st. 2. i 3. i članka 76. st. 
3. i 4. Zakona, kojim se, za vlasnike elek-
troenergetskih objekata propisuju poseb-
ne pogodnosti na račun jedinica lokalne 
samouprave.  
 Ustavni sud Federacije smatra, da 
se stavkom 1. osporenog članka 73. te st.  
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1. i 2. osporenog članka 76. i člankom 78. 
Zakona ne povrjeđuje pravo lokalne zaje-
dnice, jer se odredbama ovih članaka ne 
propisuju obveze jedinicama lokalne sa-
mouprave koje bi utjecale na ostvarivanje 
njihovih nadležnosti. 
 
      Ovu presudu Ustavni sud Federa-
cije donio je većinom glasova, odlučujući 
u sastavu: Domin Malbašić, predsjednik 
Suda, Sead Bahtijarević, Vesna Budimir, 
Mirjana Čučković, mr. sc. Šahbaz Džiha-
nović, Aleksandra Martinović,  prof. dr. 
Edin Muminović i dr. sc. Kata Senjak, su-
ci Suda. 
 

Broj:U-55/14                       P r e d s j e d n i k 
07.10.2015.g.                    Ustavnog suda FBiH 
S a r a j e v o                    Domin Malbašić,v.r. 

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

1 
 

Ustavni sud Federacije Bosne i 
Hercegovine, odlučujući po zahtjevu nač-
elnika općina Novo Sarajevo i  Konjic, za 
zaštitu prava na lokalnu samoupravu u 
vezi sa Zakonom o električnoj energiji u 
Federaciji Bosni i Hercegovine, na osno-
vu člana IV.C.3.10.(3) Ustava Federacije 
Bosne i Hercegovine, a u vezi sa Aman-
dmanom XCVI na Ustav Federacije Bos-
ne i Hercegovine, nakon provedene javne 
rasprave, na sjednici održanoj dana 07.10. 
2015. godine, d o n i o  j e 

 
 

P  R  E  S  U  D  U 
 
1. Utvrđuje se da član 68., te član 73. st. 

2. i 3. i član 76. st. 3. i 4. Zakona o ele-
ktričnoj energiji u Federaciji Bosne i 
Hercegovine („Službene novine Fede-
racije BiH“, broj: 66/13) povrjeđuju 
pravo na lokalnu samoupravu Opći- 
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ne Novo Sarajevo, Sarajevo i  Općine 
Konjic. 

 
2. Presudu objaviti u „Službenim novi-

nama Federacije Bosne i Hercegovi-
ne“ i Službenim novinama kantona u 
Federaciji Bosne i Hercegovine.  

 
O b r a z l o ž e nj e 

 
1. Podnosilac zahtjeva i predmet zahtjeva 
 
 Načelnik Općine Novo Sarajevo, 
Sarajevo (u daljem tekstu: podnosilac za-
htjeva Općine Novo Sarajevo), dana 13. 
05.2014. godine, podnio je Ustavnom su-
du Federacije Bosne i Hercegovine (u da-
ljem tekstu: Ustavni sud Federacije) zah-
tjev za zaštitu prava na lokalnu samoup-
ravu, smatrajući da se članom 68. Zakona 
o električnoj energiji u Federaciji Bosne i 
Hercegovine (u daljem tekstu: osporeni 
član Zakona), povrjeđuje pravo na loka-
lnu samoupravu i nameće obaveza jedi-
nicama lokalne samouprave, suprotno čl. 
10. i 11. Zakona o principima lokalne sa-
mouprave u Federaciji Bosne i Hercego-
vine („Službene novine Federacije BiH“, 
broj: 49/06 i 51/09), (u daljem tekstu: Za-
kon o principima lokalne samouprave). 
 
 Gotovo identičan zahtjev u vezi s 
Zakonom o električnoj energiji u Fede-
raciji Bosne i Hercegovine podnio je dana 
22.05.2014.godine, Općinski načelnik Op-
ćine Konjic (u daljem tekstu: podnosilac 
zahtjeva Općine Konjic), čiji zahtjev je pr-
otokoliran pod brojem U-59/14., tvrdeći 
da se čl. 73., 76. i 78. povrjeđuje pravo na 
lokalnu samoupravu Općine Konjic, da 
bi podneskom od 27.01.2015. godine pro-
širio zahtjev, tvrdeći da se predmetnim 
Zakonom, povrjeđuje pravo  na  lokalnu 
samoupravu Općine Konjic, odnosno op- 
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ćina u Federaciji Bosne i Hercegovine. 
 
 Ustavni sud Federacije, obzirom 
da se radi o zahtjevima za zaštitu prava 
na lokalnu samoupravu u vezi sa istim 
propisom – Zakonom o električnoj ener-
giji u Federaciji Bosne i Hercegovine, je 
na osnovu shodne primjene člana 38. stav 
1. Zakona o postupku pred Ustavnim su-
dom Federacije Bosne i Hercegovine („Sl-
užbene novine Federacije BiH“, broj: 
6/95 i 37/03), donio rješenje o spajanju 
predmeta, vođenju jedinstvenog postup-
ka pod brojem U-55/14 i donošenju jedne 
odluke. 
 
2. Stranke u postupku 
 
 Stranke u ovom postupku su: na-
čelnici općina Novo Sarajevo, Sarajevo i  
Konjic, kao podnosioci zahtjeva, te  Pred-
stavnički dom i Dom naroda Parlamenta 
Federacije Bosne i Hercegovine, kao do-
nosioci osporenog Zakona. 
 
3. Bitni navodi zahtjeva 
 
 Podnosilac zahtjeva Općine Novo 
Sarajevo u zahtjevu je naveo da se ospo-
renim članom Zakona jedinicama lokalne 
samouprave nameće obaveza, suprotno 
čl. 10. i 11. Zakona o principima lokalne 
samouprave u Federaciji Bosne i Herce-
govine. Osporenim članom Zakona pro-
pisano je: „ Privremeno priključenje 
 

(1) Nije dozvoljeno priključenje na 
distributivnu mrežu objekata izg-
rađenih bez građevinske dozvole. 

(2) Izuzetno od stava (1) ovoga člana, 
Operater distributivnog sistema 
može izvršiti privremeno priklju-
čenje bespravno izgrađenih obje-
kata na distributivnu mrežu, uz 
pismenu saglasnost organa upra- 
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ve nadležnog za izdavanje građe-
vinske dozvole, u sljedećim sluča-
jevima: 

1) ako je izgrađeni objekat na podru-
čju gdje nisu doneseni planski do-
kumenti; 

2) ako je izgrađeni stambeni objekat 
useljen i 

3) ako je izgrađeni objekat u postup-
ku legalizacije. 

 
(3) Privremeno priključenja iz stava 

(2) ovoga člana vrši se po identič-
noj proceduri koja se  provodi za 
stalni priključak, do ispunjenja 
uslova za stalni priključak, u roku 
od 12 mjeseci koji je utvrđen u pi-
sanoj saglasnosti organa uprave, 
nadležnog za izdavanje građevin-
ske dozvole. 

(4) Rok iz stava (3) ovog člana može 
se produžiti za dodatnih 12  mjes-
eci.  

(5) U slučaju da se rokovi iz stava (3) 
i (4) ovoga člana ne ispune uslovi 
za stalni priključak objekta, na za-
htjev organa uprave nadležnog za 
izdavanje građevinske dozvole, 
izvršiće se isključenje objekta iz 
stava (2) ovoga člana bez prava 
na naknadu štete“ . 

 
 U proceduri donošenja predmetn-
og Zakona jedinicama lokalne samoup-
rave nije dostavljen nacrt, radi čega nisu 
ni imale mogućnosti da se izjasne na na-
crt zakona i da stavljaju eventualne prim-
jedbe ili prijedloge, a niti je s njima obav-
ljena konsultacija, a navedenim zakonom 
im se povjeravaju određeni poslovi. Za 
izvršavanje tih obaveza jedinice lokalne 
samouprave moraju angažirati dodatne 
resurse, kako u radnoj snazi, tako i  mate-
rijalnim i tehničkim sredstva. Osim toga,  
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zaposlenici organa uprave nadležnog za 
izdavanje građevinske dozvole u jedini-
cama lokalne samouprave Kantona Sara-
jevo, primjenjujući osporeni član Zakona, 
krše odredbe člana 147. stav 3. Zakona o 
prostornom uređenju („Službene novine 
Kantona Sarajevo“, broj: 7/05), kojim je  
propisano da: “Za zgrade i druge građe-
vine izgrađene bez odobrenja za građenje 
ne smije se dati priključak na saobraćajnu 
komunikaciju i komunalnu infrastruktu-
ru“, čime čine  prekršaj iz člana 163. stav 
1. tačka 17. istog Zakona. Predlaže, da 
Ustavni sud Federacije, nakon provedene 
rasprave donese presudu kojom se utvr-
đuje da je Federacija Bosne i Hercegovi-
ne članom 68. Zakona o električnoj ener-
giji u Federaciji Bosne i Hercegovine  po-
vrijedila Zakon o principima lokalne sa-
mouprave i da je osporena odredba Zak-
ona neustavna, te da se presuda objavi u 
„Službenim novinama Federacije BiH“ i 
„Službenim novinama Kantona Saraje-
vo“. 
 Podnosilac zahtjeva Općine Konj-
ic, u prvobitnom zahtjevu je tvrdio, da je 
odredbama čl. 73., 76., i 78. Zakona o ele-
ktričnoj energiji u Federaciji Bosne i Her-
cegovine, povrijeđeno pravo na lokalnu 
samoupravu Općine Konjic. U obrazlože-
nju svoga zahtjeva naveo je da prilikom 
donošenja predmetnog Zakona nisu izv-
ršene konsultacije sa jedinicama lokalne 
samouprave, što je u suprotnosti s član-
om 56. Zakona o principima lokalne sa-
mouprave, kojim je propisana obaveza za 
federalne odnosno kantonalne vlasti da 
su dužne u najvećoj mogućoj mjeri kon-
sultovati jedinice lokalne samouprave u 
postupku donošenja propisa koji ih se 
direktno tiču, te usklađivanje zakona sa 
Zakonom o principima lokalne samoup-
rave, zatim da izvrše prijenos poslova i 
nadležnosti, kao i odgovornosti dodijelje- 
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nih jedinicama lokalne samouprave, sve 
to u roku od šest mjeseci od dana stupa-
nja na snagu Zakona. Podneskom od  27. 
01.2015.godine podnosilac zahtjeva Opći-
ne Konjic proširio je zahtjev, tvrdeći da se 
odredbama Zakona o električnoj energiji 
u Federaciji Bosne i Hercegovine (u dalj-
em tekstu: osporeni Zakon) povrjeđuje 
pravo na lokalnu samoupravu Općine 
Konjic, odnosno općina u Federaciji Bos-
ne i Hercegovine, te da osporeni Zakon 
prestaje da važi danom objavljivanja  pr-
esude u „Službenim novinama Federacije 
BiH“, ili da se kao  prelazno rješenje daje 
mogućnost Parlamentu Federacije Bosne 
i Hercegovine da u roku od tri mjeseca 
(ili šest mjeseci), od dana objavljivanja  
presude osporeni Zakon usaglasi sa Za-
konom o principima lokalne samoupra-
ve, Evropskom poveljom o lokalnoj sam-
oupravi i Ustavom Federacije Bosne i He-
rcegovine. Iz člana 73. predmetnog Zako-
na je vidljivo, da je isti u suprotnosti sa 
Zakonom o principima lokalne samoup-
rave, jer oslobađa naknada JP Elektropri-
vredu d.o.o Sarajevo, osim koncesija, za 
postavljanje i popravke podzemnih i na-
dzemnih instalacija na javnim površina-
ma u jedinicama lokalne samouprave. 
Također, osporenim Zakonom nije defi-
nisano o kojoj koncesiji se radi, odnosno 
ko istu daje i pod kakvim uslovima, a sve 
sa stanovišta Zakona o principima lokal-
ne samouprave u pogledu građevinskog 
zemljišta. Stav 3. osporenog Zakona zadi-
re u način korištenja građevinskog zem-
ljišta, jer propisuje oslobađanje od plaća-
nja naknada za slučaj postavljanja insta-
lacija u javne površine, kao i u putnom 
pojasu, što je u nadležnosti jedinica loka-
lne samouprave, a istovremeno se plaća-
ju zakupi na javnim putevima, koji su u 
nadležnosti Federacije Bosne i Hercego-
vine i kantona, čime se jedinice lokalne  
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samouprave dovode u neravnopravan 
položaj u odnosu na druge razine vlasti. 
 Članom 76. predmetnog Zakona 
zabranjuje se izgradnja objekata koji nisu 
u funkciji obavljanja elektroenergetskih 
djelatnosti, kao i izvođenje drugih rado-
va ispod, iznad i pored elektroenergetsk-
ih objekata, kojim bi se ometalo ili onem-
ogućavalo obavljanje djelatnosti proizvo-
dnje, prijenosa ili distribucije električne 
enegrije, na koji način se vlasnik ili posje-
dnik nekretnine znatno ograničava u vr-
šenju svojih prava na svojim nekretnina-
ma. 

Članom 78. osporenog Zakona pr-
opisano je ko može graditi objekte i pos-
trojenja za proizvodnju električne energi-
je, te šta je nadležnost Federacije Bosne i 
Hercegovine prilikom izgradnje novih ili 
rekonstrukcije postojećih objekata za pro-
izvodnju električne energije. Tvrdi,  da je  
nejasno, ukoliko se koriste resursi lokalne 
zajednice koja je njezina uloga u postup-
ku davanja odobrenja za izgradnju post-
rojenja i objekata za proizvodnju elektri-
čne energije. Smatra, da je potpuno jasno 
da su odredbe osporenog Zakona u sup-
rotnosti sa Zakonom o principima lokal-
ne samouprave, da se njime, jedinice lok-
alne samouprave stavljaju u neravnopra-
van položaj u odnosu na druge razine vl-
asti i da su isključene iz postupka odluči-
vanja i upravljanja građevinskim zemlji-
štem. Povreda lokalne samouprave je po-
sebno izražena u općinama sa velikom 
teritorijalnom površinom i sa bogatim pr-
irodnim resursima. 
 
4. Bitni navodi odgovora na zahtjeve 
 
         Ustavni sud Federacije je podnesci-
ma  od 22.09.2014., 04.02.2015. i 02.06.2015. 
godine zatražio od Predstavničkog doma 
i Doma naroda Parlamenta Federacije Bo- 
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sne i Hercegovine da se, u ostavljenim 
rokovima  izjasne na navode podnosioca 
zahtjeva, što nije učinjeno. 
 
5. Javna rasprava  
 
 Ustavni sud Federacije zakazao je 
i održao javnu raspravu dana 07.10.2015. 
godine, na koju su pozvane stranke u pr-
edmetu. 
      Iako su sve stranke u postupku 
bile uredno obaviještene o danu i satu 
održavanja javne rasprave, na istu su se 
odazvali samo podnosioci zahtjeva, Nač-
elnik Općine Novo Sarajevo,  pomoćnica 
Načelnika za prostorno uređenje i Općin-
ski pravobranilac, a Načelnika Općine 
Konjic, po punomoći su zastupali  općin-
ski sekretar i pomoćnik Načelnika za zaj-
edničke i stručne poslove. 
      Podnosilac zahtjeva ispred  Opći-
ne Novo Sarajevo u cijelosti je ostao kod 
navoda zahtjeva, a posebno je istakao, da 
u praksi najveći problem predstavlja, no-
vouvedeni, a nigdje formulisani pojam 
„useljeni objekat“ iz člana 68. stav 2. tač-
ka 3. osporenog Zakona, jer dovodi u pi-
tanje praktičnu primjenu Zakona o pros-
tornom uređenju. 

Punomoćnici podnosioca zahtjeva  
Općine Konjic su također istakli da ostaju 
kod navoda proširenog zahtjeva i da os-
poravaju kompletan Zakon. Ističu povre-
du člana 8. Zakona o principima lokalne 
samouprave i Evropske povelje o lokaln-
oj samoupravi, a kao praktičnu posljedi-
cu primjene osporenog Zakona navode 
znatnije smanjenje prihoda Općine Konj-
ic, uz istodobno pribavljanje imovinske 
koristi Federaciji i elektrodistribucijskim 
preduzećima. Osim što smatraju da je os-
poreni Zakon u suprotnosti sa Zakonom 
o principima lokalne samouprave, ističu i 
da je u suprotnosti sa Zakonom o ekspro- 
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prijaciji, Zakonom o građevinskom zem-
ljištu i Zakonom o koncesijama, ne navo-
deći konkretne razloge.  
 

6. Pravo relevantno za odlučenje  
 

6.1. Ustav Federacije Bosne i Hercegovine 
 

Amandman XCVI na Ustav Federacije 
Bosne i Hercegovine 

 
 „U članu IV.C.10 iza stava (2) do-
daje se novi stav (3) koji glasi: 
 

 Zaštitu prava na lokalnu samoup-
ravu osigurava Ustavni sud. Takav pos-
tupak pred Ustavnim sudom mogu pok-
renuti općine i gradovi, kao i udruženja 
općina i gradova Federacije Bosne i He-
rcegovine. Ustavni sud odlučuje o  sporo-
vima između jedinica lokalne samoupra-
ve i kantona ili Federacije na zahtjev op-
ćinskog ili gradskog vijeća, načelnika op-
ćine ili gradonačelnika grada, ili udruže-
nja općina i gradova Federacije Bosne i 
Hercegovine.“ 
 
6.2.  Zakon o principima lokalne samou- 

prave u Federaciji Bosne i Hercego-
vine („Službene novine Federacije 
BiH“, br.: 49/06 i 51/09) 

 

Član 10. 
 

 „Poslovi federalnih i kantonalnih 
vlasti mogu biti povjereni jedinici lokalne 
samouprave zakonom, nakon konsultov-
anja tijela lokalnih vlasti kojim se naved-
eni  poslovi povjeravaju, poštujući princ-
ip supsidijarnosti i sposobnosti lokalnih 
vlasti i njihove administracije da te poslo-
ve djelotvorno obavljaju.“ 
 

Član 11. 
 

 „Prijenos i povjeravanje novih po- 
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slova jedinicama lokalne samouprave bit 
će  praćeni dodjelom sredstava potrebnih 
za njihovo djelotvorno obavljanje“. 
 

Član 56. 
 
 Federalne, odnosno kantonalne 
vlasti dužne su u najvećoj mogućoj mjeri 
konsultovati jedinice lokalne samoupra-
ve u postupku donošenja propisa koji ih 
se izravno tiču. 
 Konsultovanje u smislu prethod-
noga stava ovoga člana federalne, odnos-
no kantonalne vlasti vrše putem saveza 
općina i gradova. 
 

Član 58. 
 
 Danom stupanja na snagu ovoga 
Zakona prestaje važiti Zakon o osnova-
ma lokalne samouprave („Službene novi-
ne Federacije BiH“, broj: 6/95). 
 Federacija Bosne i Hercegovine i 
kantoni su dužni uskladiti svoje zakone 
sa ovim Zakonom, te izvršiti prijenos po-
slova i nadležnosti kao i odgovornosti 
dodijeljenih jedinicama lokalne samoup-
rave ovim Zakonom, u roku od 6 mjeseci 
od dana njegovoga stupanja na snagu. 
 Jedinice lokalne samouprave duž-
ne su uskladiti svoje statute sa ovim Zak-
onom u roku od 12 mjeseci od dana njeg-
ovoga stupanja na snagu. 
 Stupanjem na snagu ovoga Zako-
na prestaju važiti odredbe kantonalnih 
zakona o lokalnoj samoupravi i odredbe 
statuta jedinica lokalne samouprave koje 
su u suprotnosti sa odredbama ovoga Za-
kona. 
 

Član 59. 
 
 Prijenos poslova i nadležnosti do-
dijeljenih ovim zakonom, kao i odgovor- 
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nost jedinica lokalne samouprave za nji-
hovo vršenje, počet će istodobno sa pri-
jenosom sredstava potrebnih za njihovo 
obavljanje. 
 

Član 61. 
  

Ovaj Zakon stupa na snagu os-
moga dana od dana objave u „Službenim 
novinama Federacije BiH“. 
  
6.4. Zakon o električnoj energiji u Fede- 

raciji Bosne i Hercegovine („Službe-
ne novine Federacije BiH“, broj:66/13) 

 
Član 68. 

Privremeno  priključenje 
 

(1) „Nije dozvoljeno priključenje na 
distribucijsku mrežu objekata izg-
rađenih bez građevinske dozvole. 

(2) Iznimno od stava (1) ovoga člana, 
Operator distribucijskog sistema 
može izvršiti privremeno priklju-
čenje bespravno izgrađenih obje-
kata ne distribucijsku  mrežu, uz 
pismenu saglasnost organa upra-
ve mjerodavnog za izdavanje gra-
đevinske dozvole, u sljedećim sl-
učajevima: 

1) ako je izgrađeni objekat na  pod-
ručju gdje nisu doneseni planski 
dokumenti; 

2) ako je  izgrađeni stambeni objekat 
useljen; i 

3) ako je izgrađeni objekat u postu-
pku legalizacije. 

 

(3) Privremeno priključenje iz stava 
(2) ovoga člana se vrši po identič-
noj proceduri koja se  provodi za 
stalni priključak, do ispunjenja 
uslova za stalni priključak, u roku 
od 12 mjeseci koji je utvrđen u pi- 
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sanoj saglasnosti organa uprave, 
mjerodavnog za izdavanje građe-
vinske dozvole. 

(4) rok iz stava (3) ovoga člana  može 
se produljiti za dodatnih 12 mjes-
eci. 

(5) U slučaju da se u roku iz st. (3) i 
(4) ovog člana ne ispune uslovi za 
stalni priključak objekta, na zahtj-
ev organa uprave mjerodavnog 
za izdavanje građevinske dozvo-
le, izvršiti će se isključenje objekta 
iz stava (2) ovoga člana, bez prava 
na nadoknadu štete“. 

 
Član 73. 

 
1. Prije početka izgradnje elektroenerge-

tskih objekata investitor je dužan rije-
šiti imovinsko pravne odnose. 

2. Na objekte čiji su imovinsko pravni 
odnosi uređeni u skladu sa st. 1 ovog 
člana elektroenergetski subjekt nije 
dužan plaćati posebne naknade osim 
naknade za koncesiju i naknade utvr-
đene drugim Zakonom, a u slučaju 
nastanka štetnog događaja dužan je 
učinjenu štetu nadoknaditi. 

3. Elektroenergetski subjekt koji obavlja 
svoju djelatnost kao javnu uslugu ima 
pravo svoje instalacije postavljati u ja-
vnim površinama kao i putnom poja-
su putne infrastrukture bez naknade, 
u skladu sa važećim tehničkim i dru-
gim propisima, uz obavezu pribavlja-
nja saglasnosti od institucija nadležn-
ih za upravljanje javnom površinom. 

 
Član 76. 

 
1. Zabranjena je izgradnja objekata koji 

nisu u funkciji obavljanja elektropriv-
rednih djelatnosti, kao i izvođenje dr-
ugih radova ispod, iznad i pored ele- 
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ktroenergetskih objekata kojim se 
ometa i onemogućava obavljanje dje-
latnosti iz stava 1. ovog člana (proiz-
vodnja ili prijenos ili distribucija el-
ektrične energije), ili se ugrožava rad 
i finansiranje elektroenergetskih obje-
kata. 

2. Vlasnici, korisnici i posjednici nekret-
nina koje se nalaze iznad ispod i por-
ed elektroenergetskih objekata ne sm-
iju vršiti radove ili druge radnje koji-
ma se ometa i onemogućava obavlja-
nje djelatnosti iz stava 1. ovog člana, 
(proizvodnja ili prijenos ili distribuci-
ja električne enrgije), ili se ugrožava 
rad i funkcionisanje elektroenergetsk-
ih objekata bez predhodnog odobre-
nja elektoenergetskog subjekta, koji je 
vlasnik odnosno korisnik elektroener-
getskog objekta. 

3. Ako je na nepropisanom rastojanju 
izgrađen objekt bez saglasnosti elek-
troenergetskog subjekta, isti je dužan, 
od nadležnih organa lokalne uprave, 
zahtijevati uklanjanje objekata. 

4. U slučaju da nadležni organ lokalne 
uprave ne izvrši uklanjanje objekta iz 
stava 3. ovog člana, ekektroenergetski 
subjekt može pokrenuti tužbu kod 
nadležnog suda. 

 
Član 78. 

Izgradnja proizvodnih objekata 
 

(1) Objekte i postrojenja za proizvod-
nju električne energije mogu gra-
diti domaća i strana pravna i fizi-
čka lica pod uslovima propisanim 
ovim i drugim zakonima.  

 

(2) Elektroenergetski objekti se grade 
u skladu sa Zakonom o prostorn-
om planiranju i korištenju zemlji-
šta na nivou Federacije BiH („Slu- 

Број 1 -  страна 25 
 

 
žbene novine Federacije BiH“, br.: 
2/06, 72/07, 32/08, 4/10, 13/10, 
45/10) tehničkim i drugim propi-
sima i propisima utvrđenim ovim 
zakonom.  

 

(3) Izgradnja novih i rekonstrukcija 
postojećih objekata za proizvod-
nju električne energije iz nadlež-
nosti Federacije BiH obuhvata:  

 

1) hidroenergetski objekati instalisa-
ne snage iznad 5 MW i za nekoli-
ko hidroenergetskih objekata ins-
talisane snage veće od po 2 MW, 
koji slijede jedan iza drugog na 
rastojanju od 2 km,  

2) termoelektrane i ostala postroje-
nja sa sagorijevanjem sa toplotn-
im izlazom od 50 MWt i više,  

3) postrojenja za iskorištavanje pog-
onske snage vjetra instalisane sn-
age od 2 MW i više,  

4) postrojenja za iskorištavanje ener-
gije sunca instalisane snage od 1 
MW i više i  

5) ostale elektrane instalisane snage 
5 MW i više.  

 

(4) Izgradnji proizvodnih elektroene-
rgetskih objekata prethodi izdav-
anje Energetske dozvole utvrđene 
ovim zakonom.  

 

(5) Za proizvodne elektroenergetske 
objekte koji su u nadležnosti kan-
tona Energetsku dozvolu izdaje 
Ministarstvo.  

 

(6) Za proizvodne elektroenergetske 
objekte iz stava (3) a čija je instali-
sana snaga jednaka ili viša od 30 
MW, Energetsku dozvolu izdaje 
Ministarstvo uz prethodnu priba-
vljenu saglasnost Vlade Federacije  
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i Parlamenta Federacije.  

  

(7) Za proizvodne elektroenergetske 
objekte, iz stava (3) a čija je instal-
isana snaga manja od 30 MW, En-
ergetsku dozvolu izdaje Ministar-
stvo uz prethodnu pribavljenu sa-
glasnost Vlade Federacije.  

 
 8. Činjenično stanje i stav Suda 
 
      Ustavni sud Federacije utvrdio je 
relevantne činjenice na osnovu zahtjeva 
podnosioca, te njihovih izlaganja na jav-
noj raspravi i pismenog očitovanja Save-
za općina i gradova Federacije Bosne i 
Hercegovine, akt broj: 727/15 od 14.10. 
2015. godine, na traženje Ustavnog suda 
Federacije. Predstavnički dom i Dom na-
roda Parlamenta Federacije Bosne i Herc-
egovine, ni nakon više zahtjeva Ustavnog 
suda Federacije, nisu se očitovali na nav-
ode zahtjeva. 
     Iz navoda podnosioca zahtjeva 
proizilazi tvrdnja, da se osporenim člano-
vima Zakona jednicama lokalne samoup-
rave prenose i povjeravaju novi poslovi 
bez dodjele sredstava potrebnih za njiho-
vo djelotvorno obavljanje, odnosno da 
prilikom donošenja Zakona o električnoj 
energiji u Federaciji Bosne i Hercegovine 
nisu konsultovane jedinice lokalne samo-
uprave, kako je to propisano u članu 56. 
Zakona o principima lokalne samoupra-
ve.  
           Savez općina i gradova Federacije 
Bosne i Hercegovine u podnesku kojim 
se očitovao na postavljeno pitanje, ista-
kao je da je bio konsultovan tokom proc-
edure donošenja predmetnog Zakona. 
Na taj način se otklanja sumnja u navode 
i tvrdnje podnosioca zahtjeva, da  jedini-
ce lokalne samouprave, u postupku don-
ošenja Zakona, čije odredbe osporavaju,  
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nisu bile konsultovane u smislu člana 56. 
Zakona o principima lokalne samoupra-
ve. 
         Ustavni sud Federacije, razmatra-
jući zahtjeve podnosioca, podnesak Save-
za općina i gradova Federacije Bosne i 
Hercegovine i  navode stranaka na javnoj 
raspravi, donio je odluku kao u izreci, iz 
sljedećih razloga: 
           Ustavom Federacije Bosne i Herc-
egovine, članom VI.2.(1) propisano je da 
se u općinama ostvaruje lokalna samoup-
rava, a članom VII.3. da međunarodni 
ugovori i drugi sporazumi koji su na sn-
azi u Bosni i Hercegovini, kao i opća pra-
vila međunarodnog prava, čine dio zako-
nodavstva Federacije Bosne i Hercegopv-
ine. Evropska povelja o lokalnoj samoup-
ravi, kao akt međunarodnog prava, rati-
fikovana je  1994. godine, kada je i stupila 
na snagu i od tada su njezine odredbe 
postale sastavni dio zakonodavstva Fede-
racije Bosne i Hercegovine, a Zakon o pr-
incipima lokalne samouprave, koji je do-
nio Parlament Federacije Bosne i Herce-
govine je stupio na snagu 07.09.2006., na-
kon što je objavljen u „Službenim novi-
nama Federacije BiH“, broj :49/06. 
        Međutim, vezano za navode podno-
sioca zahtjeva Općine Novo Sarajevo, ko-
jim se osporava član 68. Zakona o elektri-
čnoj energiji u Federaciji Bosne i Herce-
govine, stoji njegova tvrdnja, da se Op-
ćini Novo Sarajevo, Sarajevo nameće do-
datna obaveza, suprotno čl. 10. i 11. Zak-
ona o principima lokalne samouprave, jer 
je u stavu (2). osporenog člana Zakona 
propisano:“ Izuzetno od stava (1) ovoga 
člana, Operater distributivnog sistema 
može izvršiti privremeno priključenje be-
spravno izgrađenih objekata na distribu-
tivnu mrežu, uz pisanu saglasnost org-
ana uprave nadležnog za izdavanje gra-
đevinske dozvole, u slijedećim slučajevi- 
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ma....“, a to je organ jedinice lokalne sa-
mouprave. Nesporno je, da jedinica loka-
lne samouprave za izvršavanje nametnu-
te obaveze mora angažovati dodatne re-
surse u novim zaposlenicima i  materijal-
no-tehničkim sredstvima. To iziskuje i 
dodatna materijalna sredstva, koja su tr-
ebala da prate prijenos i povjeravanja ov-
ih poslova jedinicama lokalne samoupra-
ve, kako je to propisano u članu 59. Za-
kona o principima lokalne samouprave, a 
što nije u konkretnom slučaju. 
       Navodi podnosioca zahtjeva Općine 
Konjic, kojim se ukazuje da čl. 73., 76. i 
78. osporenog Zakona povrjeđuju pravo 
na lokalnu samoupravu Općine Konjic, 
se također pokazuju djelomično osnova-
nim. U stavu 2. člana 58. Zakona o princi-
pima lokalne samouprave propisano je: 
“Federacija Bosne i Hercegovine i kanto-
ni su dužni uskladiti svoje zakone sa ov-
im Zakonom, te izvršiti prijenos poslova i 
nadležnosti, kao i odgovornosti dodijelje-
nih jedinicama lokalne samouprave ovim 
Zakonom, u roku od šest mjeseci od dana 
njegovog stupanja na snagu“. Navedeni 
Zakon je objavljen u „Službenim novina-
ma Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 
49/06, a u članu 61. ovoga Zakona  prop-
isano je: 
 „Ovaj Zakon stupa na snagu osm-
og dana od dana objavljivanja u „Službe-
nim novinama Federacije BiH“. Dakle, 
Zakon je stupio na snagu, dana 07.09.2006. 
godine, a Zakon o električnoj energiji u 
Federaciji Bosne i Hercegovine donesen 
je i objavljen u „Službenim novinama Fe-
deracije BiH“, broj: 66/13, što nesporno 
ukazuje da navedeni Zakon nije usklađen 
sa članom 58. stav 2. istog Zakona,  odno-
sno da nije postupljeno prema pomenutoj 
odredbi. 
 To se potvrđuje i osporenim odre-
dbama člana 73. st. 2. i 3. i člana 76. st. 3. i  
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4. Zakona, kojim se, za vlasnike elektroe-
nergetskih objekata propisuju posebne 
pogodnosti na račun jedinica lokalne sa-
mouprave.  
 Ustavni sud Federacije smatra, da 
se stavom 1. osporenog člana 73. te st. 1. i 
2. osporenog člana 76. i članom 78. Zako-
na ne povrjeđuje pravo lokalne zajednice, 
jer se odredbama ovih članova ne propi-
suju obaveze jedinicama lokalne samou-
prave koje bi utjecale na ostvarivanje nji-
hovih nadležnosti. 
 
      Ovu presudu Ustavni sud Federa-
cije donio je većinom glasova, odlučujući 
u sastavu: Domin Malbašić, predsjednik 
Suda, Sead Bahtijarević, Vesna Budimir, 
Mirjana Čučković, mr. sc. Šahbaz Džiha-
nović, Aleksandra Martinović,  prof. dr. 
Edin Muminović i dr. sc. Kata Senjak, su-
dije Suda. 
          

Broj:U-55/14                      P r e d s j e d n i k 
07.10.2015.g.                    Ustavnog suda FBiH 
S a r a j e v o                     Domin Malbašić,s.r. 
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На основу члана 4. став 2. Зако-
на о министарским, владиним и  друг-
им именовањима Федерације  Босне и 
Херцеговине („Службене новине Фе-
дерације Босне и  Херцеговине”, број: 
12/03, 34/03 и 65/13), а у вези са чла-
новима 11. и 11.а. Закона о Агенцији за 
приватизацију Босанско-подрињског 
кантона Горажде-пречишћени текст 
(„Службене новине Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде”, број: 8/10) 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 
46. редовној сједници, одржаној дана  
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30.12.2015.године, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о разрјешењу вршиоца дужности   

директора  Агенције  за  
приватизацију у  Босанско – 

подрињском  кантону  Горажде 
 

Члан 1. 
 

  Овом се Одлуком разрјешава вр-
шилац  дужности   директора  Агенци-
је за приватизацију у Босанско–подри-
њском  кантону  Горажде  и  то: 
 

Нихад Фехратовић,  бечлер локалне 
самоуправе и јавне управе 
 

Члан 2. 
 

 Разрјешење из члана 1. ове Од-
луке ступа на снагу 30.12.2015. године. 
 

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:03–05-2231/15              П Р Е М И Ј Е Р 
30.12.2015.године              Емир Оковић,с.р. 
       Г о р а ж д е 
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На основу члана 4. став 2. Зако-
на о министарским, владиним и  друг-
им именовањима Федерације Босне  и 
Херцеговине („Службене новине Фед-
ерације Босне и Херцеговине”, број: 
12/03, 34/03 и 65/13), а у вези са чла-
новима 11. и 11.а. Закона о Агенцији   
за приватизацију Босанско-подрињск- 
ог кантона Горажде – пречишћени те- 

15. јануар/сијечањ 2016. 
 
 

кст („Службене новине Босанско-под-
рињског кантона Горажде”, број: 8/10) 
и  члана 23. Закона  о Влади Босанско-
подрињског кантона Горажде („Служ-
бене новине Босанско–подрињског ка-
нтона Горажде” број: 8/15), Влада Бос-
анско–подрињског кантона Горажде, 
на 46. редовној сједници, одржаној да-
на 30.12.2015. 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: 
 

 Самра Омербеговић, дипл.професор 
                               предшколског одгоја 
 

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, почев са 31.12.2015.го-
дине.  
 

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:03–05-2232/15              П Р Е М И Ј Е Р 
30.12.2015.године              Емир Оковић,с.р. 
       Г о р а ж д е 



15. јануар/сијечањ 2016. 
 
 

4 
 

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 46. редовној сједни-
ци, одржаној дана 30.12.2015. године,  
д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о прихватању амандмана 

 
Члан 1. 

 

 Прихвата се Амандман V посл-
аника Суада Дошла на Закон о инспе-
кцијама у Босанско-подрињском кан-
тону Горажде. 
 

Члан 2. 
 

 Прихваћени амандман постаје 
саставни дио Приједлога Закона о инс-
пекцијама у Босанско-подрињском ка-
нтону Горажде. 
 

Члан 3. 
 

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

Број:03–02-2235/15              П Р Е М И Ј Е Р 
30.12.2015.године              Емир Оковић,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:  
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8/15), Влада Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде, на 46. редовној сједни-
ци, одржаној дана 30.12.2015. године,  
д о н о с и : 
 

 

О Д Л У К У 
о неприхватању амандмана 

 

Члан 1. 
 

 Не прихватају се амандмани I, 
II, III и IV посланика  Суада Душла на 
Закон о инспекцијама у Босанско-по-
дрињском кантону Горажде. 
 

Члан 2. 
 

 Саставни дио Одлуке је пријед-
лог амандмана I, II, III и IV  посланика  
Суада Дошла. 
 

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:03–02-2236/15              П Р Е М И Ј Е Р 
30.12.2015.године              Емир Оковић,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 46. редовној сједни-
ци, одржаној дана 30.12.2015. године,  
д о н о с и : 
 
 

О Д Л У К У 
о неприхватању амандмана 
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Члан 1. 
 
 Не прихватају се амандмани II, 
III, IV, V, VI, VIII, IX и X посланице 
Едите Велић на Закон о инспекцијама 
у Босанско-подрињском кантону Гора-
жде. 
 

Члан 2. 
 
 Саставни дио Одлуке је пријед-
лог амандмана II, III, IV, V, VI, VIII, IX и 
X посланице Едите Велић. 
 

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:03–02-2237/15              П Р Е М И Ј Е Р 
30.12.2015.године              Емир Оковић,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 46. редовној сједни-
ци, одржаној дана 30.12.2015. године,  
д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о прихватању амандмана 

 
Члан 1. 

 
 Прихватају се амандмани I, VII 
и XI посланице Едите Велић на Закон 
о инспекцијама у Босанско-подрињск- 

15. јануар/сијечањ 2016. 
 

 
ом кантону Горажде. 
 

Члан 2. 
 
 Прихваћени амандмани постају 
саставни дио Приједлога Закона о инс-
пекцијама у Босанско-подрињском ка-
нтону Горажде. 
 

Члан 3. 
 

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

Број:03–02-2238/15               П Р Е М И Ј Е Р 
30.12.2015.године              Емир Оковић,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 46. редовној сједни-
ци, одржаној дана 30.12.2015. године,  

д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о прихватању амандмана 

 
Члан 1. 

 
 Прихватају се Амандмани  од I 
до IX  посланика Зуко Нена на Закон о 
инспекцијама у Босанско-подрињском 
кантону Горажде. 
 

Члан 2. 
 
 Прихваћени амандмани постају  



15. јануар/сијечањ 2016. 
 
 
саставни дио Приједлога Закона о 
инспекцијама у Босанско-подрињском 
кантону Горажде. 
 

Члан 3. 
 

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

Број:03–02-2239/15               П Р Е М И Ј Е Р 
30.12.2015.године              Емир Оковић,с.р. 
     Г о р а ж д е 
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На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде (“Службене новине  Босанско 
-подрињског кантона Горажде”, број: 
8/15), и Програма утрошка средстава 
Министарства за социјалну политику, 
здравство, расељена лица и избјеглице 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де, са економског кода 614100 (ЈАО 002) 
– Текући трансфери другим нивоима 
власти (Дом за стара и изнемогла ли-
ца) за 2015. годину број: 08-14-680-2/15 
од 17.04.2015. године (“Службене нови-
не Босанско-подрињског кантона Гор-
ажде”, број: 5/15), Влада Босанско-под-
рињског кантона Горажде, на наставку  
46. редовне сједнице, одржаном дана 
30.12.2015. године, д о н о с и : 
 
 

О Д Л У К У 
о исплати средстава ЈУ „Дом за стара 

и изнемогла лица” Горажде 
 

Члан 1. 
 

Овом се Одлуком одобрава исп-
лата новчаних средства ЈУ „Дом за ст- 
ара и изнемогла лица” Горажде у ук- 
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упном износу од 80.227,77 КМ на име 
испуњавања дијела обавеза по Спора-
зуму о регулисању потраживања упос-
леника ЈУ „Дом за стара и изнемогла 
лица” Горажде, број: 03-14-868-3/15 од 
26.06.2015. године, а која доспјевају на 
дан 31.12.2015. године. 
 

Члан 2. 
 

Налаже се ЈУ „Дом за стара и 
изнемогла лица” Горажде да средства 
из члана 1. ове Одлуке, у износу од   
80.227,77 КМ, утроши на измирење об-
авеза по основу Споразума о регулиса-
њу потраживања упосленика ЈУ „Дом 
за стара и изнемогла лица”, а чији је 
рок доспијећа 31.12.2015. године.   
 

Члан 3. 
 

Одобрена новчана средства у 
износу од 80.227,77 КМ исплатити на 
терет Буџета Министарства за социјал-
ну политику, здравство, расељења ли-
ца и избјеглице Босанско-подрињског 
кантона Горажде, економски код 614 
100 (ЈАО 002) – Текући трансфери др-
угим нивоима власти (Дом за стара и 
изнемогла лица) за 2015. годину, а у 
корист ЈУ „Дом за стара и изнемогла 
лица” Горажде на жирорачун број: 
1327310410345049 код НЛБ банке д.д. 
Тузла – филијала Горажде. 
 

Члан 4. 
 

Задужује се ЈУ „Дом за стара и 
изнемогла лица” Горажде да Министа-
рству за социјалну политику, здравст-
во, расељена лица и избјеглице и Вла-
ди Босанско-подрињског кантона Гор-
ажде достави извјештај о намјенском 
утрошку средстава са пратећом доку- 
ментацијом.  
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Члан 5. 
 

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

 
Члан 6. 

 
Ова Одлука ступа на снагу дан-

ом објављивања на службеној огласној 
табли Кантона, а накнадно ће се обја-
вити у “Службеним новинама Босан-
ско-подрињског кантона Горажде”. 
 

Број:03-14-2170/15                П Р Е М И Ј Е Р 
30.12.2015.године              Емир Оковић,c.р. 
     Г о р а ж д е 
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На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде (“Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде”, број: 
8/15), и Програма утрошка средстава 
Министарства за социјалну политику, 
здравство, расељена лица и избјеглице 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де, са економског кода 614100 (ЈАО 002) 
– Текући трансфери другим нивоима 
власти (Дом за стара и изнемогла ли-
ца) за 2015. годину број: 08-14-680-2/15 
од 17.04.2015. године (“Службене нови-
не Босанско-подрињског кантона Гор-
ажде”, број: 5/15), Влада Босанско-под-
рињског кантона Горажде, на наставку 
46. редовне сједнице, одржаном дана 
31.12.2015. године, д о н о с и : 
 
 

О Д Л У К У 
о исплати средстава ЈУ „Дом за стара 

и изнемогла лица” Горажде 

15. јануар/сијечањ 2016. 
 
 

Члан 1. 
 

Овом се Одлуком одобрава исп-
лата новчаних средстава ЈУ „Дом за 
стара и изнемогла лица” Горажде у из-
носу од 60.000,00 КМ на име дијела не-
исплаћених плата упосленицима за 
период јули – децембар 2015. године, а 
на основу испуњавања обавеза по Спо-
разуму о регулисању потраживања уп-
осленика ЈУ „Дом за стара и изнемогла 
лица” Горажде, број: 03-14-868-3/15 од 
26.06.2015. године.  
 

Члан 2. 
 

Налаже се ЈУ „Дом за стара и 
изнемогла лица” Горажде да средства 
из члана 1. ове Одлуке у износу од  
60.000,00 КМ утроши на измирење об-
авеза по основу Споразума о регулиса-
њу потраживања упосленика  ЈУ „Дом 
за стара и изнемогла лица”, број: 03-14-
868-3/15 од 26.06.2015. године.  
 

Члан 3. 
 

Одобрена новчана средства у 
износу од 60.000,00 КМ исплатити на 
терет Буџета Министарства за социјал-
ну политику, здравство, расељења ли-
ца и избјеглице Босанско-подрињског 
кантона Горажде, економски код 614 
100 (ЈАО 002) – Текући трансфери др-
угим нивоима власти (Дом за стара и 
изнемогла лица) за 2015. годину, а у 
корист ЈУ „Дом за стара и изнемогла 
лица” Горажде на жирорачун број: 
1327310410345049 код НЛБ банке д.д. 
Тузла  филијала Горажде. 
 

Члан 4. 
 

Задужује се ЈУ „Дом за стара и  



15. јануар/сијечањ 2016. 
 
 
изнемогла лица” Горажде да Министа-
рству за социјалну политику, здравст-
во, расељена лица и избјеглице и Вла-
ди Босанско-подрињског кантона Го-
ражде достави извјештај о намјенском 
утрошку средстава са пратећом доку-
ментацијом.  
 

Члан 5. 
 

За реализацију ове Одлуке зад-
ужују се Министарство за финансије и 
Министарство за социјалну политику, 
здравство, расељена лица и избјеглице 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де.  
 

Члан 6. 
 

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

Број:03-14-2209/15               П Р Е М И Ј Е Р 
31.12.2015.године              Емир Оковић,с.р. 
      Г о р а ж д е 

 

11 
 

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 наставку 46. редов-
не сједнице, одржаном дана 31.12.2015. 
године, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности за плаћање 

рачуна  број: 33-12-2015 
 

Број 1 -  страна 33 
 
 

Члан 1. 
 

Даје се сагласност Министарст-
ву за привреду - Дирекција  за цесте 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де да изврши плаћање рачуна број: 33-
12-2015 од 21.12.2015. године, на износ 
од 10.778,16 КМ, испостављеног од ст-
ране Мјешовите задруге „Стаза” Гора-
жде по Уговору број:04-14-932-46/14 од 
24.10.2014. године, а односи се на пру-
жање услуге стручног надзора при из-
вођењу радова на реконструкцији и 
модернизацији пута Р-448, дионица Ба-
ћански мост – Зучићи, кроз насеље Сп-
лавиште, у дужини од 1.400 м.  
 

Члан 2. 
 

За реализацију ове Одлуке  зад-
ужују се Министарство за привреду - 
Дирекција за цесте и Министарство за 
финансије Босанско-подрињског кант-
она Горажде, а средства обезбиједити 
из Буџета Министарства за привреду 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де - Дирекција за цесте, економски код 
821 600 - Реконструкција и инвести-
ционо одржавање (цеста и мостова).  
 

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:03-14-2190/15               П Р Е М И Ј Е Р                                                                        
31.12.2015.године              Емир Оковић,с.р. 
      Г о р а ж д е 
 

12 
 

На основу члана 23. Закона о  
 



Број 1 -  страна 34 
 
 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде (“Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде”, број: 
8/15), Влада Босанско-подрињског  ка-
нтона Горажде, на наставку 46. редов-
не сједнице, одржаном дана 31.12.2015. 
године, д о н о с и: 
  
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности  

за плаћање Рачуна број: РН-0425/15 
испостављеног по Окончаној  
ситуацији  за изведене радове  

на редовном (љетном) одржавању 
регионалне цесте  Р-448  

Поткозара -  Горажде - Хреновица  
за 2015. годину 

 
Члан 1. 

 
Даје се сагласност Министарст-

ву за привреду - Дирекција  за цесте 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де да изврши плаћање рачуна РН-0425 
/15 од 21.12.2015. године по Окончаној   
ситуацији број: 425/15 од 21.12.2015.го 
дине, у износу од 60.650,00 КМ, испост-
ављеног од стране привредног друшт-
ва „Окац” д.о.о. Горажде по Уговору 
број: 04-14-1670-1/15 од 30.10.2015.год-
ине, за изведене радове на редовном 
(љетном) одржавању регионалне цесте  
Р-448 Поткозара – Горажде - Хренови-
ца за 2015. годину. 
 

Члан 2. 
 

За реализацију ове Одлуке  зад-
ужују се Министарство за привреду - 
Дирекција за цесте и  Министарство за 
финансије Босанско-подрињског кант-
она Горажде, а средства обезбиједити 
из Буџета Министарства за привреду –  

15. јануар/сијечањ 2016. 
 

 
Дирекција за цесте Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде, економски код 
613700 - Издаци за текуће одржавање 
(цеста и мостова) издвојених на под-
рачуну Дирекције за цесте. 
 

Члан 3. 
 

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

Број:03-14-2189/15               П Р Е М И Ј Е Р                                                                         
31.12.2015.године              Емир Оковић,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 Плана и Програма утрошка 
средстава у сектору водопривреде за 
2015. годину, број: 03-14-591-1/15 од                        
05.05.2015. године, који је усвојен Одлу-
ком Владе Босанско-подрињског кант-
она Горажде број:03-14-591/15 од 30.04. 
2015.године, Влада Босанско-подрињс-
ког кантона Горажде, на наставку 46. 
редовне сједнице, одржаном дана 31. 
12.2015.године, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о  давању  сагласности   

за  плаћање фактуре  број: 69-12-15  
од 11.12.2015.  године 

 
Члан 1. 

 
           Овом се Одлуком даје сагласност 
Министарству  за  привреду  Босанско- 



15. јануар/сијечањ 2016. 
 
 
подрињског кантона Горажде да извр-
ши плаћање фактуре број: 69-12-15 од 
11.12.2015.године (фискални рачун БФ: 
188 од 11.12.2015. године), испоставље-
не од стране „Сендо”д.о.о. Сарајево, на 
име пружања услуга израде Програма 
истражних радова и Елабората о извр-
шеним истражним радовима за потре-
бе израде Главног пројекта изградње 
МХЕ на ријеци Колини на подручју 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де, у износу од  16.848,00  КМ. 
 

Члан 2. 
 
 За реализацију ове Одлуке зад-
ужују се Министарство за привреду 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де и Министарство за финансије  Бо-
санско-подрињског кантона Горажде, 
а средства обезбиједити из Буџета Ми-
нистарства за привреду Босанско-под-
рињског кантона Горажде за 2015. год-
ину,  економски  код 821 500 – Набав-
ка сталних средстава у облику права 
(израда пројекта). 
 
        Плаћање извршити на трансакц-
ијски рачун број: 1610300004670061, 
отворен у Раифаизен банци Сараје-
во. 
 

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:03-14-2188/15               П Р Е М И Ј Е Р                                                                        
31.12.2015.године              Емир Оковић,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), Одлуке Владе Босанско–подри-
њског кантона Горажде број:03-14-1408 
/15 од 11.09.2015.године о усвајању ,,Пр-
ограма о измјенама и допунама прог-
рама новчаних подстицаја у пољопри-
вреди за 2015.годину”  број: 03-14-1408-
1/15 од 15.09.2015.године и Упутстава 
за остаривање новчаних подстицаја у 
примарној пољопривредној производ-
њи, број:04-14-1585-12/15 од 28.10.2015. 
године, Влада Босанско–подрињског 
кантона Горажде, на наставку 46. редо-
вне сједнице, одржаном дана 31.12.2015. 
године, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о исплати новчаних средстава  
за подстицај пољопривредној 

производњи суфинансирање обавеза 
по основу доприноса за обавезно 

социјално осигурање за запослене 
жене у пољопривреди 

 

Члан 1. 
 

Овом се Одлуком даје сагласно-
ст Министарству за привреду Босанс-
ко-подрињског кантона Горажде да 
исплати новчана средства за подстицај 
у пољопривреди - суфинансирање об-
авеза по основу доприноса за обавез-
но социјално осигурање за запослене 
жене у пољопривреди у износу од   
3.656,70 КМ. 
 

Члан 2. 
 

Саставни дио ове Одлуке је та- 
 



Број 1 -  страна 36 
 
 
беларни приказ регистрованих пољо-
привредних произвођача–обртника (же-
на) које су оствариле право на под-
стицај са висином појединачних изн-
оса како слиједи: 

 

1. СПП ,,ГАЛИНА”  
вл. Хубјер Нермина   554,04 КМ 

2. СПП ,,ТРУТ”   
вл. Мулахматовић Хајрија 443,24 КМ 

3. СПП ,,ФАМ”  
вл. Фејзић Музафера  443,24 КМ 

4. СПП ,,ЏЕНИ”  
вл. Казагић Аземина   332,43 КМ 

5. СПП ,,ДЕА”  
вл. Дедовић Ениса   554,04 КМ 

6. СПП ,,ФАРМА МАСЛАР’  

вл.  Маслар Нусрета  332,43 КМ 
7. СПП ,,СИРКО”  

вл.  Градишић Дудија  443,24 КМ 
8. СПП ,,ЋУРОВИЋ”  

вл. Ћуровић Маида  554,04 КМ 
 

Члан 3. 
  

За реализацију ове Одлуке зад-
ужују се Министарство за привреду и 
Министарство за  финансије Босанско-
подрињског кантона Горажде, а сред-
ства ће се обезбиједити из Буџета Ми-
нистарства за привреду са економског 
кода 614 500 ПОД 002 - Подстицај 
пољопривредној производњи (суфи-
нансирање пољопривредних произ-
вођача (регистрованих пољопривре-
дних обртника - жена) у износу од 
3.656,70 КМ. 
 

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- 

15. јануар/сијечањ 2016. 
 

 
рињског кантона  Горажде”. 
 

Број:03–14-2183/15              П Р Е М И Ј Е Р                                                                        
31.12.2015.године              Емир Оковић,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), Одлуке Владе Босанско–подри-
њског кантона Горажде број:03-14-1408 
/15 од 11.09.2015. године о усвајању 
,,Програма о измјенама и допунама 
програма новчаних подстицаја у пољ-
опривреди за 2015.годину” број: 03-14-
1408-1/15 од 15.09.2015.године и Упут-
става за остаривање новчаних подсти-
цаја у примарној пољопривредној пр-
оизводњи, број:04-14-1585-12/15 од 28. 
10.2015.године, Влада Босанско–подри-
њског кантона Горажде, на наставку 
46. редовне сједнице, одржаном дана  
31.12.2015.године, д о н о с и: 

 
 

О Д Л У К У 
о исплати новчаних средстава 
 за подстицај пољопривредној 

производњи суфинансирање обавеза 
по основу доприноса за обавезно 

социјално осигурање за запослене 
 у пољопривреди 

 
Члан 1. 

 
Овом се Одлуком даје сагласно-

ст Министарству за привреду Босанс-
ко–подрињског кантона Горажде да 
исплати новчана средства за подстицај 
у пољопривреди - суфинансирање об-
авеза по основу доприноса за обавез-
но социјално осигурање за запослене  



15. јануар/сијечањ 2016. 
 
 
у пољопривреди (мушкарци) у изно-
су од   4.894,02 КМ. 
 

Члан 2. 
 

Саставни дио ове Одлуке је та-
беларни приказ регистрованих пољо-
привредних произвођача – обртника   
који су остварили право на подстиц-
ај са висином појединачних износа 
како слиједи: 
 

1. СПП ,,МУХКО”  
вл. Муховић Емир   277,02 КМ 

2. СПП ,,СФ”  
вл. Форто Мерсудин   461,70 КМ 

3. СПП ,,БЕНОС”  
вл.  Поздер Ахмед  554,04 КМ 

4. СПП ,,СТОЧАР”   
вл. Радоовић Дурмо  369,36 КМ 

5. СПП ,,КАМА”   
вл.  Каменица Арас   277,02 КМ   

6. СПП ,,ОКУС ПРИРОДЕ”   
вл. Хасанспахић Ризалија  461,70 КМ 

7. СПП ,,ЕМИР”  
вл. Дреца Јасмин  369,36 КМ 

8. СПП ,,УЗОР”  
вл. Форто Самир   461,70 КМ 

9. СПП ,,В&П 1705”   
вл. Хубјер Едим   277,02 КМ 

10. СПП ,,ДЕЉО”   
вл. Дељо Елвир   369,36 КМ 

11. СПП ,,САЛЕ”  
вл. Турковић Салко  369,36 КМ                         

12. СПП ,,АДА “  
вл.  Халиловић    369,36 КМ 

13. СПП ,,МЕРИ”  
вл.Рашидовић Мирсад  277,02 КМ 

 
Члан 3. 

  
За реализацију ове Одлуке зад-

ужују се Министарство за привреду и 
Министарство за  финансије Босанско-
подрињског кантона Горажде, а сред- 

Број 1 -  страна 37 
 

 
ства ће се обезбиједити из Буџета Ми-
нистарства за привреду са економског 
кода 614 500 ПОД 002 - Подстицај по-
љопривредној производњи у износу 
од 4.894,02КМ (суфинансирање пољо-
привредних произвођача - (регистро-
ваних пољопривредних обртника - 
мушкарци). 
 

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:03–14-2182/15               П Р Е М И Ј Е Р 
31.12.2015.године              Емир Оковић,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), Одлуке Владе Босанско–подри-
њског кантона Горажде о усвајању  
”Програма новчаних подстицаја у по-
љопривреди за 2015.годину“, утврђен-
ог у Буџету Министарства за привреду 
за 2015. годину (“Службене новине Бо-
санско–подрињског кантона Горажде”, 
број:5/15), Одлуке Владе Босанско–по-
дрињског кантона Горажде број: 03-14-
1408/15 од 11.09.2015.године о давању 
сагласности на ,,Програм о измјенама 
и допунама програма новчаних под-
стицаја у пољопривреди за 2015.годи-
ну”, Упутства за остваривање новчан-
их подстицаја у примарној пољоприв-
редној производњи за 2015. годину бр-
ој: 04-14-1013-2/15 од 08.07.2015.године,  
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измјене Упутства број: 04-14-1585-12/15 
од 28.10.2015.године и Одлуке Минис-
тарства за привреду Босанско-подри-
њског кантона Горажде број:04-14-1585 
-16/15 од 24.11.2015 године о преусмје-
равању новчаних средстава утврђених 
Програмом о измјенама и допунама 
програма новчаних подстицаја у пољ-
опривреди за 2015.годину”, Влада Бо-
санско–подрињског  кантона Горажде, 
на наставку 46. редовне сједнице, одр-
жаном дана 31.12.2015.год., д о н о с и: 
 
 

О  Д  Л  У  К  У 
о исплати новчаних средстава  

за подстицај у пољопривреди – 
подстицај за производњу свјежег 

крављег млијека 
 

Члан 1. 
 

Овом се Одлуком даје сагласно-
ст Министарству за привреду Босанс-
ко–подрињског кантона Горажде да 
исплати новчана средства у износу од 

127,60 КМ за подстицај у пољопривре-
ди – подстицај за производњу свјеж-
ег крављег млијека за мјесец септем-
бар 2015. године. 

 

Члан 2. 
 

Саставни дио ове Одлуке је та-
беларни приказ пољопривредних про-
извођача који су остварили право на 
подстицај са висином појединачних 
износа како слиједи: 

 

1. Фејзић Хусеин   97,20 КМ 
2. Дељо Сувад        30,40 КМ 

 

Члан 3. 
 

За реализацију ове Одлуке зад- 

15. јануар/сијечањ 2016. 
 
 
ужују се Министарство за привреду и 
Министарство за финансије Босанско-
подрињског кантона Горажде, а сред-
ства ће се обезбиједити из Буџета Ми-
нистарства за привреду са економског  
кода  614500 – ПОД 002 – Субвенције 
јавним предузећима – пољопривред-
на производња. 

 
Члан 4. 

 
Ова Одлука ступа на снагу дан-

ом објављивања на службеној огласној 
табли Босанско-подрињског кантона 
Горажде, а накнадно ће да се објави у 
“Службеним новинама Босанско-под-
рињског кантона Горажде”. 
 

Број:03-14-2181/15       П Р Е М И Ј Е Р 
31.12.2015.године              Емир Оковић,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), Одлуке Владе Босанско–подри-
њског кантона  Горажде о усвајању 
”Програма новчаних подстицаја у по-
љопривреди за 2015.годину“, утврђен-
ог у Буџету Министарства за привреду 
за 2015. годину (“Службене новине Бо-
санско–подрињског кантона Горажде”, 
број: 5/15), Одлуке Владе Босанско–
подрињског кантона Горажде број: 03-
14-1408/15 од 11.09.2015.године о дава-
њу сагласности на ,,Програм о измје-
нама и допунама Програма новчаних 
подстицаја у пољопривреди за 2015. 
годину”, Упутства за остваривање но-
вчаних подстицаја у примарној пољо-
привредној производњи за 2015. год-
ину број:04-14-1013-2/15 од 08.07.2015.  



15. јануар/сијечањ 2016. 
 
 
године, измјене Упутства број: 04-14-
1585-12/15 од 28.10.2015.године и Од-
луке Министарства за привреду Боса-
нско-подрињског кантона Горажде бр-
ој: 04-14-1585-16/15 од 24.11.2015. годи-
не о преусмјеравању новчаних средст-
ава утврђених Програмом о измјенама 
и допунама Програма новчаних под-
стицаја у пољопривреди за 2015.годи-
ну”, Влада Босанско–подрињског  кан-
тона Горажде, на наставку 46. редовне 
сједнице, одржаном дана 31.12.2015. го-
дине, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о исплати новчаних средстава  

за подстицај у пољопривреди – 
подстицај за производњу свјежег 

крављег млијека 
   

Члан 1. 
 

Овом се Одлуком даје сагласно-
ст Министарству  за привреду Босанс-
ко–подрињског кантона Горажде да 
исплати новчана средства за подстицај 
у пољопривреди – подстицај за про-
изводњу свјежег крављег млијека за 
мјесец октобар 2015. године у износу 
од 130,80 КМ. 

 

Члан 2. 
 

Саставни дио ове Одлуке је таб-
еларни приказ пољопривредних прои-
звођача који су остварили право на по-
дстицај са висином појединачних изн-
оса како слиједи: 

 

1. Фејзић Хусеин   73,20 КМ 
2. Дељо Сувад         57,60 КМ 

 

Члан 3. 
 

За реализацију ове Одлуке зад- 
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ужују се Министарство за привреду и 
Министарство за финансије Босанско-
подрињског кантона Горажде, а средс-
тва ће се обезбиједити из Буџета Мин-
истарства за привреду са економског  
кода  614500 – ПОД 002 – Субвенције 
јавним предузећима – пољопривред-
на производња. 
 

Члан 4. 
 

Ова Одлука ступа на снагу дан-
ом објављивања на службеној огласној 
табли Босанско-подрињског кантона 
Горажде, а накнадно ће да се објави у 
“Службеним новинама Босанско-под-
рињског кантона Горажде”. 
 

Број:03-14-2180/15      П Р Е М И Ј Е Р 
31.12.2015.године              Емир Оковић,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), Одлуке Владе Босанско–подри-
њског кантона Горажде о усвајању 
”Програма новчаних подстицаја у по-
љопривреди за 2015.годину” утврђен-
ог у  Буџету Министарства за привре-
ду за 2015. годину (“Службене новине 
Босанско–подрињског кантона Гораж-
де”, број: 5/15), Одлуке Владе Босанс-
ко–подрињског кантона Горажде број: 
03-14-1408/15 од 11.09.2015.године о да-
вању сагласности на ,,Програм о изм-
јенама и допунама Програма новчан-
их подстицаја у пољопривреди за 
2015.годину”, Упутства за остваривање 
новчаних подстицаја у примарној по-
љопривредној производњи за 2015. го-
дину број:04-14-1013-2/15 од 08.07.2015. 
године, измјене Упутства број:04-14- 
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1585-12/15 од 28.10.2015.године и Одл-
уке Министарства за привреду Босанс-
ко-подрињског кантона Горажде број: 
04-14-1585-16/15 од 24.11.2015. године о 
преусмјеравању новчаних средстава 
утврђених „Програмом о измјенама и 
допунама програма новчаних подсти-
цаја у пољопривреди за 2015.годину”, 
Влада Босанско–подрињског  кантона 
Горажде, на наставку 46. редовне сјед-
нице, одржаном дана 31.12.2015. годи-
не, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о исплати новчаних средстава  

за подстицај у пољопривреди – 
подстицај за производњу свјежег 

крављег млијека 
 

Члан 1. 
 

Овом се Одлуком даје сагласно-
ст Министарству  за привреду Босанс-
ко–подрињског кантона Горажде да 
исплати новчана средства у износу од 

112,40 КМ за подстицај у пољоприв-
реди – подстицај за производњу свје-
жег крављег млијека за мјесец нове-
мбар 2015. године. 
 

Члан 2. 
 

Саставни дио ове Одлуке је та-
беларни приказ пољопривредних про-
извођача који су остварили право на 
подстицај са висином појединачних 
износа како слиједи: 

 

1. Фејзић Хусеин   64,00 КМ 
2. Дељо Сувад         48,40 КМ 

 

Члан 3. 
 

            За реализацију ове Одлуке зад- 
ужују се Министарство за привреду и 
Министарство за финансије Босанско- 

15. јануар/сијечањ 2016. 
 
 
подрињског кантона Горажде, а сред-
ства ће се обезбиједити из Буџета Ми-
нистарства за привреду са економског  
кода  614500 – ПОД 002 – Субвенције 
јавним предузећима - пољопривред-
на производња. 
 

Члан 4. 
 

Ова Одлука ступа на снагу дан-
ом објављивања на службеној огласној 
табли Босанско-подрињског кантона 
Горажде, а накнадно ће да се објави у 
“Службеним новинама Босанско-под-
рињског кантона Горажде”. 
                

Број:03-14-2179/15      П Р Е М И Ј Е Р 
31.12.2015.године              Емир Оковић,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), Одлуке Владе Босанско–подри-
њског кантона Горажде број:03-14-1408 
/15 од 11.09.2015. године о усвајању 
,,Програма о измјенама и допунама 
програма новчаних подстицаја у пољ-
опривреди за 2015.годину” број: 03-14-
1408-1/15 од 15.09.2015.године, и Упут-
става за остаривање новчаних подсти-
цаја у примарној пољопривредној про-
изводњи, број:04-14-1585-12/15 од 28.10. 
2015.године, Влада Босанско–подрињ-
ског кантона Горажде, на наставку 46. 
редовне сједнице, одржаном дана  31. 
12.2015.године, д о н о с и: 
 
 

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

(производња у затвореном простору  
,,пластеничка производња” - правна 

лица) -производња  2015.године 



15. јануар/сијечањ 2016. 
 
 

Члан 1. 
 

Овом се Одлуком даје сагласно-
ст Министарству за привреду Босанс-
ко-подрињског кантона Горажде да 
исплати новчана средства у износу од 

41.208,00 КМ за подстицај у пољопри-
вреди (производња у затвореном про-
стору ,,пластеничка производња” - 
правна лица - производња 2015.годи-
не). 
 

Члан 2. 
 

Саставни дио ове Одлуке је та-
беларни приказ регистрованих пољо-
привредних произвођача – обртника 
који су остварили право на подсти-
цај са висином појединачних износа 
како слиједи: 

 
1. СПП ,,ГАЛИНА”  

вл. Хубјер Нермина      1.600,00 КМ 
2. СПП ,,СФ”  

вл. Форто Мерсудин    3.488,00 КМ 
3. СПП ,,ЏЕНИ”  

вл. Казагић Аземина    3.266,00 КМ 
4. СПП ,,В&П”  

вл. Хубјер Едим             3.200,00 КМ 
5. С.П.,,УЗОР”  

вл. Форто Самир           8.008,00 КМ 
6. СПП ,,МУХКО”  

вл. Муховић Емир         4.306,00 КМ 
7. СПП ..ЕМИР”  

вл.  Дреца Јасмин          1.000,00 КМ 
8. СПП ,,ОКУС ПРИРОДЕ”  

вл.Хасанспахић Ризалија 1.200,00 КМ 
9. СПП ,,ДЕЉО”  

вл. Дељо Елвир             1.000,00 КМ 
10. СПП ,,ФАМ”   

вл. Фејзић Музафера    600,00 КМ 
11. ВИП ,,ДРИНА”  

Устиколина                 800,00 КМ 
12. СПП ,,ИМКО”  

вл. Казагић Мунир       1.000,00 КМ 
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13. СПП ,,КИЗО И МИРСАД”  

вл. Полутак Идриз       1.000,00 КМ 
14. СПП ,,НУНЕКС”  

вл. Угљеша Нурудин      600,00 КМ 
15. СПП ,,ЗДРАВА ХРАНА”  

вл. Халебић Елмина        960,00 КМ 
16. СПП ,,ЏИЏИ”  

вл. Џемиџић Авдо           800,00 КМ 
17. СПП ,,УЗОР”  

вл. Карахоџа  Елведина  700,00 КМ 
18. СПП ,,ОЏАК”  

вл. Оџак Изет                    480,00 КМ 
19. ,,ФАРМА БРАЈЛОВИЋ”  

вл.Брајловић Хусеин-Сејо   1.800,00 КМ 
20. СПП ,,ДИНО”  

вл.Омербашић Индира   5.000,00 КМ 
21. СПП ,,ТУРКУШИЋ”  

вл. Туркушић Узеир   400,00 КМ 
 

Члан 3. 
 

За реализацију ове Одлуке зад-
ужују се Министарство за привреду и 
Министарство за  финансије Босанско-
подрињског кантона Горажде, а средс-
тва у износу од 41.208,00 КМ ће се обе-
збиједити из Буџета Министарства за 
привреду са економског кода 614 500 
ПОД 002 - Подстицај пољопривредн-
ој производњи (производња у затво-
реном простору ,,пластеничка произ-
водња” - правна лица –производња  
2015.године). 

 

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:03–14-2204/15               П Р Е М И Ј Е Р 
31.12.2015.године              Емир Оковић,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), Одлуке Владе Босанско–подри-
њског кантона Горажде о усвајању 
”Програма новчаних подстицаја у по-
љопривреди за 2015.годину“ утврђен-
ог у Буџету Министарства за привреду 
за 2015. годину (“Службене новине 
Босанско–подрињског кантона Гораж-
де”, број: 5/15), Одлуке Владе Босанс-
ко–подрињског кантона Горажде број: 
03-14-1408/15 од 11.09.2015.године о да-
вању сагласности на ,,Програм о изм-
јенама и допунама програма новчаних 
подстицаја у пољопривреди за 2015.го-
дину”, Упутства за остваривање нов-
чаних подстицаја у примарној пољоп-
ривредној производњи за 2015. годину 
број:04-14-1013-2/15 од 08.07.2015.годи-
не, измјене Упутства број: 04-14-1585-
12/15 од 28.10.2015.године и Одлуке 
Министарства за привреду Босанско-
подрињског кантона Горажде број: 04-
14-1585-16/15 од 24.11.2015. године о 
преусмјеравању новчаних средстава 
утврђених „Програмом о измјенама и 
допунама програма новчаних подсти-
цаја у пољопривреди за 2015.годину”, 
Влада Босанско–подрињског  кантона 
Горажде, на наставку 46. редовне сјед-
нице, одржаном дана 31.12.2015. годи-
не, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о исплати новчаних средстава  

за подстицај у пољопривреди – 
подстицај за узгој приплодних 

јуница 
 

15. јануар/сијечањ 2016. 
 
 

Члан 1. 
 
        Овом се Одлуком даје сагласно-
ст Министарству  за привреду Босанс-
ко–подрињског кантона Горажде да 
исплати новчана средства у  износу од 

12.900,00 КМ за подстицај у пољоприв-
реди  –  подстицај за узгој приплодн-
их јуница. 
 

Члан 2. 
 

Саставни дио ове Одлуке је та-
беларни приказ пољопривредних про-
извођача (физичких и правних лица) 
који су остварили право на подстицај 
са висином појединачних износа како 
слиједи: 

 

1. СПП ”ФАМ”  
вл.Фејзић Музафера   300,00 КМ 

2. СПП ”ФАРМА МАСЛАР”  

вл.Маслар Нусрета    300,00 КМ                     
3. СПП ”КАМА” 

вл.Каменица Арас            300,00 КМ 
4. СПП ”СФ”  

вл. Форто Мерсудин       300,00 КМ  
5. СПП ”МУХКО”  

вл. Муховић Емир            300,00 КМ 
6. СПП ”СТОЧАР”  

вл. Радоовић Дурмо        300,00 КМ 
7. СПП ”САЛЕ”  

вл. Турковић Салко   300,00 КМ                                 
8. СПП ”ШЕЛЕ”  

вл. Алаим Шемсудин   300,00 КМ 
9. СПП ”РАЗВОЈ”  

вл. Шалака Вахид   300,00 КМ 
10. Хоџић Ајдин    300,00 КМ 
11. Ходо Енес     300,00 КМ 
12. Жуга Ешеф    300,00 КМ 
13. Делић Исмет    300,00 КМ 
14. Духовић Ибро    300,00 КМ 
15. Брига Ведина    300,00 КМ 
16. Велагић Изет    300,00 КМ 
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17. Драковац Асим    300,00 КМ 
18. Лигата Нурија    300,00 КМ 
19. Драгољ Сенада    300,00 КМ 
20. Козић Заим    300,00 КМ 
21. Аџем Фехрат    300,00 КМ 
22. Тањо Неџад    300,00 КМ 
23. Омеровић Сулејмен   300,00 КМ 
24. Ахмовић Хазир    300,00 КМ 
25. Ћулов Фика    300,00 КМ 
26. Пештек Едхем    300,00 КМ 
27. Рахман Девлија    300,00 КМ 
28. Мујагић Седин    300,00 КМ 
29. Јусић Семир    300,00 КМ 
30. Хоџић Мурат    300,00 КМ 
31. Имамовић Есада    300,00 КМ 
32. Кавазовић Јусуф    300,00 КМ 
33. Брига Ферид    300,00 КМ 
34. Мршо Бехка    300,00 КМ 
35. Фејзић Реџеп    300,00 КМ 
36. Хаџић Зада    300,00 КМ 
37. Корјенић Бего    300,00 КМ 
38. Софраџија Осман   300,00 КМ 
39. Градишић Азиз    300,00 КМ 
40. Брајловић Авдо    300,00 КМ 
41. Ћебо Галиб    300,00 КМ 
42. Рашидовић Сувада   300,00 КМ 
43. Гараплија Сенад    300,00 КМ 

 
Члан 3. 

 
За реализацију ове Одлуке зад-

ужују се Министарство за привреду и 
Министарство за финансије  Босанско-
подрињског кантона Горажде, а сред-
ства ће се обезбиједити из Буџета Ми-
нистарства за привреду са економског  
кода 614500 – ПОД 002 – Субвенције 
јавним предузећима – пољопривред-
на производња. 
 

Члан 4. 
 

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

 

Број:03-14-2197/15       П Р Е М И Ј Е Р 
31.12.2015.године              Емир Оковић,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), Одлуке Владе Босанско–подри-
њског кантона Горажде о усвајању 
”Програма новчаних подстицаја у по-
љопривреди за 2015.годину“ утврђен-
ог у Буџету Министарства за привреду 
за 2015. годину (“Службене новине Бо-
санско–подрињског кантона Горажде”, 
број: 5/15), Одлуке Владе Босанско–по-
дрињског кантона Горажде број:03-14-
1408/15 од 11.09.2015.године о давању 
сагласности на ,,Програм о измјенама 
и допунама Програма новчаних  под-
стицаја у пољопривреди за 2015.годи-
ну”, Упутства за остваривање новчан-
их подстицаја у примарној пољоприв-
редној производњи за 2015. годину бр-
ој: 04-14-1013-2/15 од 08.07.2015.године, 
измјене Упутства број:04-14-1585-12/15 
од 28.10.2015.године и Одлуке Минис-
тарства за привреду Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде број:04-14-1585-
16/15 од 24.11.2015.године о преусмје-
равању новчаних средстава утврђених 
Програмом о измјенама и допунама 
Програма новчаних подстицаја у по-
љопривреди за 2015.годину, Влада Бо-
санско–подрињског  кантона Горажде, 
на наставку 46. редовне сједнице, одр-
жаном дана 31.12.2015.год., д о н о с и: 
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О Д Л У К У 
о исплати новчаних средстава  

за подстицај у пољопривреди – 
подстицај за држање матичног  

стада крава (млијечна грла) 
 

Члан 1. 
 

Овом се Одлуком даје сагласн-
ст Министарству за привреду Босанс-
ко–подрињског кантона Горажде да 
исплати новчана средства у износу од 

14.600,00КМ за подстицај у пољоприв-
реди – подстицај за држање матичн-
ог стада крава. 
 

Члан 2. 
 

Саставни дио ове Одлуке је та-
беларни приказ пољопривредних про-
извођача (правних лица) који су оств-
арили право на подстицај са висином 
појединачних износа како слиједи: 

 

1. СПП ”ФАМ”  
вл. Фејзић Музафера   600,00 КМ 

2. СПП ”ФАРМА МАСЛАР”  

вл. Маслар Нусрета      1.800,00 КМ                     
3. СПП ”ЋУРОВИЋ”  

вл. Ћуровић Маида         400,00 КМ 
4. СПП ”ДЕЉО”  

вл. Дељо Елвир              1.000,00 КМ 
5. СПП ”КАМА”  

вл. Каменица Арас           400,00 КМ 
6. СПП ”СФ”  

вл. Форто Мерсудин       400,00 КМ 
7. СПП ”СИРКО”  

вл. Градишић Дудија      400,00 КМ 
8. СПП ”ДЕА”  

вл. Дедовић Ениса        2.400,00 КМ                                
9. СПП ”МУХКО”  

вл. Муховић Емир            600,00 КМ 
10. СПП ”СТОЧАР”  

вл. Радоовић Дурмо   400,00 КМ 
11. СПП ”В&П 1705” 

вл.Хубјер Едим                400,00 КМ   
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12. СПП ”САЛЕ”  
вл. Турковић Салко   600,00 КМ                                 

13. СПП ”БЕРА”  
вл. Спаховић Рамиз   400,00 КМ 

14. СПП ”ШЕЛЕ”  
вл. Алаим Шемсудин”   400,00 КМ 

15. СПП ”ЂЕМО”  
вл. Халиловић Ђемал   400,00 КМ 

16. СПП ”ОСМО” 
вл.Ратковић Сабина     1.400,00 КМ 

17. СПП ”РАЗВОЈ”  
вл. Шалака Вахид   600,00 КМ 

18. СПП ”ТУРКУШИЋ”  
вл. Туркушић Узеир   400,00 КМ 

19. СПП ”УЗОР”  
вл. Карахоџа Елведина   400,00 КМ 

20. СПП ”САБИ”  
вл. Чајевић Сабиха                400,00 КМ 
21. СПП ”НУНЕX” 

вл.Угљеша Нурудин   400,00 КМ 
22. СПП „МУЊА“  

вл.Џомба Мунир            400,00 КМ 
 

Члан 3. 
 

За реализацију ове Одлуке зад-
ужују се Министарство за привреду и 
Министарство за финансије Босанско-
подрињског кантона Горажде, а сред-
ства ће се обезбиједити из Буџета Ми-
нистарства за привреду са економског  
кода  614500 –ПОД 002 – Субвенције 
јавним предузећима – пољопривред-
на производња. 
 

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:03-14-2205/15      П Р Е М И Ј Е Р 
31.12.2015.године              Емир Оковић,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), Одлуке Владе Босанско–подри-
њског кантона Горажде број:03-14-1408 
/15 од 11.09.2015. године о усвајању 
,,Програма о измјенама и допунама 
програма  новчаних подстицаја у пољ-
опривреди за 2015.годину” број: 03-14-
1408-1/15 од 15.09.2015.године и Упутс-
тава за остаривање новчаних подсти-
цаја у примарној пољопривредној пр-
оизводњи, број:04-14-1585-12/15 од 28.10. 
2015.године, Влада Босанско–подрињ-
ског кантона Горажде, на наставку 46. 
редовне сједнице, одржаном дана 31.12. 
2015.године,  д о н о с и: 

 
 

О Д Л У К У 
о додјели новчаних средстава  
за подстицај пољопривредној 

производњи – производња 
меркантилног кромпира 

 

Члан 1. 
 

Овом се Одлуком врши додјела 
новчаних средстава у износу од  5.100,00 

КМ за подстицај пољопривредној про-
изводњи – производња меркантилног 
кромпира. 
 

Члан 2. 
 

Саставни дио ове Одлуке је та-
беларни приказ регистрованих  пољо-
привредних произвођача који су ост-
варили право на подстицај са висин-
ом износа како слиједи: 

 

1. -СПП ,,МУХКО“   
вл. Муховић Емир         1.200,00 КМ  
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2. СПП ,,В&П 1705”   
вл.Хубјер Едим             1.500,00 КМ 

3. СПП ,,ДЕЉО”  
вл.Дељо Елвир     450,00 КМ 

4. 4. СПП ,,МЕРИ”  
 вл.Рашидовић Мирсад   450,00 КМ   

5. О.П.З. ,,ВИП ДРИНА”  
ПО Устиколина             1.050,00 КМ 

6. СПП ,,ФАМ”  
вл.Фејзић Музафера   450,00 КМ 

 
Члан 3. 

 
За реализацију ове Одлуке зад-

ужују се Министарство за привреду и 
Министарство за  финансије Босанско-
подрињског кантона Горажде, а сред-
ства у износу од 5.100,00 КМ ће се обе-
збиједити из Буџета Министарства за 
привреду са економског кода 614 500 
ПОД 002 - Подстицај пољопривредн-
ој производњи - производња меркан-
тилног кромпира. 
 

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:03–14-2203/15               П Р Е М И Ј Е Р 
31.12.2015.године              Емир Оковић,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), Одлуке Владе Босанско–подри-
њског кантона Горажде број:03-14-1408  
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/15 од 11.09.2015. године о усвајању 
,,Програма о измјенама и допунама 
програма новчаних подстицаја у пољ-
опривреди за 2015. годину” и Упутства 
за остаривање новчаних подстицаја у 
примарној пољопривредној производ-
њи, број:04-14-1585-2/15 од 15.09.2015. 
године, Влада Босанско–подрињског 
кантона Горажде, на наставку 46. редо-
вне сједнице, одржаном дана 31.12.2015. 
године, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о исплати новчаних средстава  

за подстицај  у пољопривреди - 
подстицај за држање пчелињих 

друштава-правна лица 
 

Члан 1. 
 
 Овом се Одлуком даје сагласно-
ст Министарству за привреду Босанс-
ко-подрињског кантона Горажде да 
исплати новчана средства у износу од 
4.230,00 КМ за подстицај у пољоприв-
реди - подстицај за држање пчелињих 
друштава - правна лица. 
 

Члан 2. 
 
 Саставни дио ове Одлуке је та-
беларни приказ пољопривредних про-
извођача који су остварили право на 
подстицај са висином појединачних 
износа како слиједи: 
 

1. СПП  „СФ”  
вл. Форто Мерсудин   450,00 КМ 

2. СПП  “ТРУТ”  
вл.Мулахметовић Хајрија  1.230,00 КМ 

3. СПП   ПЧЕЛАРСТВО  
“БЕГИЋ”                  

        вл. Бегић Алмира          2.100,00 КМ 
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4. СПП  “ОБУЋА”  

вл. Обућа Сафет                 450,00 КМ 
 

Члан 3. 
 

 За реализацију ове Одлуке зад-
ужују се Министарство за привреду и 
Министарство за финансије Босанско-
подрињског кантона Горажде, а сред-
ства ће се обезбиједити из Буџета Ми-
нистарства за привреду са економског 
кода 614-500 – ПОД002 - Субвенције 
јавним предузећима - пољопривредна 
производња - држање пчелињих дру-
штава - правна лица. 
 

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:03-14-2202/15               П Р Е М И Ј Е Р 
31.12.2015.године              Емир Оковић,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), Одлуке Владе Босанско–подри-
њског кантона Горажде број:03-14-1408 
/15 од 11.09.2015. године о усвајању 
,,Програма о измјенама и допунама 
програма новчаних подстицаја у пољ-
опривреди за 2015.годину” број: 03-14-
1408-1/15 од 15.09.2015.године и Упут-
става за остаривање новчаних подсти-
цаја у примарној пољопривредној пр-
оизводњи, број:04-14-1585-12/15 од 28.10. 
2015.године, Влада Босанско–подрињс- 



15. јануар/сијечањ 2016. 
 
 
ког кантона Горажде, на наставку 46. 
редовне сједнице, одржаном дана 31. 
12.2015.године,  д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о додјели новчаних средстава  
за подстицај пољопривредној 

производњи – производња гљива-
шампињона 

 
Члан 1. 

 

Овом се Одлуком врши додјела 

новчаних средстава у износу од 2.352,50  
КМ за подстицај пољопривредној про-
изводњи – производња гљива-шамп-
ињона. 
 

Члан 2. 
 

Саставни дио ове Одлуке је та-
беларни приказ регистрованог  пољо-
привредног произвођача који је оства-
рио  право на подстицај са висином из-
носа како слиједи: 
 

1. СПП ,,САДБА”   
вл.  Омановић Џемал   2.352,50 КМ    

 
Члан 3. 

 

За реализацију ове Одлуке зад-
ужује се Министарство за привреду и 
Министарство за  финансије Босанско-
подрињског кантона Горажде, а сред-
ства у износу од  2.352,50 КМ ће се обе-
збиједити из Буџета Министарства за 
привреду са економског кода 614 500 
ПОД 002 - Подстицај пољопривредн-
ој производњи  - производња гљива-
шампињона. 
 

Члан 4. 
 

Одлука ступа на снагу даном  
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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:03-14-2201/15       П Р Е М И Ј Е Р 
31.12.2015.године              Емир Оковић,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), Одлуке Владе Босанско–подри-
њског кантона Горажде о усвајању Пр-
ограма новчаних подстицаја у пољоп-
ривреди за 2015. годину утврђеног у 
Буџету Министарства за привреду за 
2015. годину (“Службене новине Боса-
нско–подрињског кантона Горажде”, 
број: 5/15), Одлуке Владе Босанско–по-
дрињског кантона Горажде број: 03-14-
1408/15 од 11.09.2015.године о давању 
сагласности на ,,Програм о измјенама 
и допунама програма новчаних под-
стицаја у пољопривреди за 2015.годи-
ну и Упутства за остваривање новчан-
их подстицаја у примарној пољоприв-
редној производњи за 2015. годину бр-
ој: 04-14-1013-2/15 од 08.07.2015.године 
и измјене Упутства број:04-14-1585-12/ 
15 од 28.10.2015.године, Влада Босанско 
–подрињског  кантона Горажде, на на-
ставку 46. редовне сједнице, одржаном 
дана 31.12.2015. године, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о исплати новчаних средстава  

за подстицај у пољопривреди –
подстицај за држање основног стада 

оваца и коза 
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Члан 1. 
 

Овом се Одлуком даје сагласно-
ст Министарству за привреду Босанс-
ко–подрињског кантона Горажде да 
исплати новчана средства у износу од 

8.835,00КМ за подстицај у пољоприв-
реди – подстицај за држање основног 
стада оваца и коза. 
 

Члан 2. 
 

Саставни дио ове Одлуке је та-
беларни приказ пољопривредних про-
извођача (правних лица) који су оств-
арили право на подстицај са висином 
појединачних износа како слиједи: 
 

1. СПП ”САЛЕ” в 
л. Турковић Салко           975,00 КМ 

2. СПП ”ЋУРОВИЋ”  
вл.Ћуровић Маида(овце)1.500,00 КМ 

3. СПП ”ЋУРОВИЋ”  
вл.Ћуровић Маида (козе)   375,00 КМ 

4. СПП ”ФАМ”  
вл.Фејзић Музафера    1.020,00 КМ 

5. СПП ”СТОЧАР”  
вл. Радоовић Дурмо     1.110,00 КМ 

6. СПП ”БЕНОС”  
вл. Поздер Ахмед          1.110,00 КМ 

7. СПП ”НЕРМИН”  
вл.Мешановић Нермин      795,00 КМ 

8. СПП ”ШЕЛЕ”  
вл.Алаим Шемсудин      930,00 КМ 

9. СПП ”АЛПИНА”  
вл. Туруља Нихад         1.020,00 КМ 

 

Члан 3. 
 

За реализацију ове Одлуке зад-
ужују се Министарство за привреду и 
Министарство за финансије Босанско-
подрињског кантона Горажде, а сред-
ства ће се обезбиједити из Буџета Ми-
нистарства за привреду са економског  
кода  614500 – ПОД 002 – Субвенције 

15. јануар/сијечањ 2016. 
 
 
јавним предузећима - пољопривред-
на производња. 
 

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:03-14-2200/15      П Р Е М И Ј Е Р 
31.12.2015.године              Емир Оковић,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), Одлуке Владе Босанско–подри-
њског кантона Горажде број:03-14-1408 
/15 од 11.09.2015. године  о усвајању 
,,Програма о измјенама и допунама 
програма новчаних подстицаја у пољ-
опривреди за 2015.годину” број: 03-14-
1408-1/15 од 15.09.2015.године и Упут-
става за остаривање новчаних подсти-
цаја у примарној пољопривредној пр-
оизводњи, број: 04-14-1585-12/15 од 28. 
10.2015.године, Влада Босанско–подри-
њског кантона Горажде, на наставку 
46. редовне сједнице, одржаном дана  
31.12.2015.године, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о исплати новчаних средстава  
за подстицај пољопривредној 

производњи  - производња 
 конзумне јабуке 

 

Члан 1. 
 

   Овом се Одлуком даје сагласно- 



15. јануар/сијечањ 2016. 
 
 
ст Министарству за привреду Босанс-
ко–подрињског кантона Горажде да 
исплати новчана средства у износу од 
5.516,30 КМ за подстицај у пољоприв-
реди – производња конзумне јабуке. 
 

Члан 2. 
 

Саставни дио ове Одлуке је та-
беларни приказ произвођача који су 
остварили право на подстицај са виси-
ном појединачних износа како слије-
ди: 

 
1. ЗЗ ,,Агроподриње”  

Горажде                            1.216,30 КМ 
2. Перјан Селвер                2.200,00 КМ 
3. Беговић Светко              2.100,00 КМ 

 
Члан 3. 

  
За реализацију ове Одлуке зад-

ужују се Министарство за привреду и 
Министарство за  финансије Босанско-
подрињског кантона Горажде, а средс-
тва у износу од 5.516,30 КМ ће се обез-
биједити из Буџета Министарства за 
привреду са економског кода 614 500 
ПОД 002 - Субвенције јавним преду-
зећима – пољопривредна производ-
ња (производња конзумне јабуке). 
 

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:03-14-2199/15       П Р Е М И Ј Е Р 
31.12.2015.године              Емир Оковић,с.р. 
      Г о р а ж д е 
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На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде („Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде”, број: 
8/15),  Програма  утрошка  средстава                             
„Програм подршке развоју подузетни-
штва и обрта за 2015.годину” број: 04-
14-620/15 од 29.04.2015. године, („Слу-
жбене  новине  Босанско–подрињског ка-
нтона  Горажде” број:6/15), Влада Бос-
анско-подрињског кантона Горажде, 
на наставку 46. редовне сједнице, одр-
жаном дана  31.12.2015.год., д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о одобравању приједлога пројеката 

који ће се суфинансирати   
по “Програму подршке 

развоју подузетништва и обрта  
за 2015. годину” 

 
Члан 1. 

 
Овом се Одлуком одобравају пр-

иједлози пројеката за суфинансирање 
по „Програму подршке развоју поду-
зетништва и обрта за 2015. годину” у  
укупном  износу  од  14.904,20 КМ.   

Новчана средства су планирана 
у Буџету Министарства за привреду 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де 2015. годину, на економском коду 
614 500 ПОД 003 - Субвенције за под-
стицај развоја, подузетништва и обрта. 
 

Члан 2. 
 
 Новчана средства се одобравају 
сљедећим корисницима  и то: 
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Ред-
ни 

број 
Назив корисника 

 
Назив пројекта 

 
Износ 

КМ 

 
Банка и 

број жирорачуна 

1. 
Обртничка радња 

„САНТАНА” 
ИД број: 4345134140005 

„Запошљавање 
у новоотвореном 

обрту” 
 

4.000,00 
Шпаркасе банка д.д. 

БиХ,Филијала Горажде 
1995430031658854 

2. 

Обртничка радња 
аутопраоница 
„ПУМА Но2” 

ИД број: 4345048570005 

„Упошљавање 
новог радника” 

 
4.000,00 

Шпаркасе банка д.д. 
БиХ,Филијала Горажде 

1990540076100667 

3. 
Обртничка радња „ДИНА” 

ИД број: 4345135200001 

„Набавка опеме 
и репроматеријала” 

 
4.000,00 

НЛБ банка  д.д. Тузла, 
Експозитура Горажде 

1322602015541006 

4. 
Обртничка аутомеханичарска 
и вулканизерска радња „ЕСО” 

ИД број: 4345007970007 

„Унапређење 
пружања услуга 

и отклањање уских 
грла у обрту” 

1.500,00 

ББИ Банка д.д. 
Сарајево, Филијала 

Горажде 
1415255320000987 

5. 
Обртничко-фризерска радња 

„КЕН” 
ИД број: 4345043930003 

„Осигурање 
одрживог 
пословања 

са набавком нове 
опреме” 

1.404,20 
Шпаркасе банка д.д. 

БиХ,Филијала Горажде 
1990540005790023 

  
 

 
УКУПНО 

 
14.904,20 

 

 
 

Члан 3. 
 

Са претходно наведеним корис-
ницима Министарство за привреду 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де ће закључити уговоре којима ће се 
детаљније регулисати уговорене оба-
везе у вези с додијељеним средствима, 
прецизирати начин утрошка према 
пројектима, начин контроле утрошка 
средстава, начин праћења и извјешта-
вања, као и мјере у случају да се не из-
врше уговорене  обавезе. 
 

Члан 4. 
 

За  реализацију  ове  Одлуке  се 
задужују    Министарство  за  привреду  
и Министарство за финансије Босанс-

ко–подрињског кантона Горажде, сва-
ко у оквиру своје надлежности, а сред-
ства обезбиједити из Буџета Министа-
рства  за  привреду  Босанско–подрињ-
ског кантона Горажде, економски  код 
614500 ПОД 003 - Субвенције за под-
стицај развоја, подузетништва и обрта.      
  

Члан 5. 
 

Одлука ступа на снагу даном 
објављивања на службеној огласној та-
бли Кантона, а накнадно ће да се обј-
ави у „Службеним новинама Босанс-
ко-подрињског кантона Горажде”. 
 

Број:03-14-2196/15               П Р Е М И Ј Е Р                                                                        
31.12.2015.године              Емир Оковић,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),  Програ-
ма утрошка средстава „Програм подршке развоју подузетништва и обрта за 2015. 
годину” број:04-14-620/15 од 29.04.2015.године („Службене новине Босанско–под-
рињског кантона Горажде” број:6/15), Влада Босанско-подрињског кантона Гораж-
де, на наставку 46. редовне сједнице, одржаном дана 31.12.2015.године, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о одобравању приједлога пројеката који ће се суфинансирати  по “Програму 

подршке развоју подузетништва и обрта за 2015. годину” 
 

Члан 1. 
 

Овом се Одлуком одобравају приједлози пројеката за суфинансирање по 
„Програму подршке развоју подузетништва и обрта за 2015. годину”, у  укупном  
износу  од  19.906,00 КМ.   

Новчана средства су планирана у Буџету Министарства за привреду Боса-
нско-подрињског кантона Горазде 2015. годину, на економском коду 614 500 ПОД 
003 - Субвенције за подстицај развоја, подузетништва и обрта. 
 

Члан 2. 
 
 Новчана средства се одобравају сљедећим корисницима: 
 

Ред-
ни 

број 
Назив корисника 

 
Назив пројекта 

 
Износ 

КМ 

 
Банка и 

број жирорачуна 

1. 

Јавни превоз путника  
у слободном друмском 

саобраћају, 
 вл. Куновац Сулејман 
ИД број:4345050120009 

„Набавка опреме  
и услуга великог 

сервиса” 
 

1.000,00 

Унион банка д.д. 
Сарајево 

Експозитура Горажде 
1020070000029071 

 

2. 
Обртничко-ковачка  радња 

„ЖИГО” 
ИД број:4345056750004 

„Побољшање 
услова пословања 
са набавком нове 

опреме” 

1.500,00 

Привредна банка  
Сарајево д.д. Сарајево 

Филијала Горажде  
1011400000608837 

3. 

Обртничка радња пржионица 
кафе - пакерај „ХЕДПАК 

ГОРАЖДЕ” 
ИД број:4345093790008 

„Набавка сировине 
и репроматеријала” 

1.500,00 

Моја банка д.д. 
Сарајево 

Филијала Горажде 
1376206006323384 

4. 

Обртничка радња 
аутопраоница-вулканизер 

„ПРИМА” 
ИД број:4345081510000 

„Помоћ за очување 
постојећег обрта” 

1.500,00 

Привредна банка  
Сарајево д.д. Сарајево 

Филијала Горажде 
1011400000684982 
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5. 
Обртничко-графичарска 
радња „ГРАФОМЕРКС” 
ИД број:4345004010002 

„Повећање 
обртничке 

дјелатности у 
производним 

погонима 
обртничке   радње 

Графомеркс у 
Горажду” 

 
1.500,00 

Привредна банка  
Сарајево д.д. Сарајево 

Филијала Горажде 
1011400000105504 

6. 
Обртничко-фризерска радња 

„ИМИЏ” 
ИД број:4345079450008 

„Очување 
обртничке 

дјелатности” 
 

1.500,00 

Унион банка д.д. 
Сарајево 

Експозитура Горажде 
1020070000027131 

7. 
Обртничка радња студио 

„АТЕЉЕ ГАЛЕРИЈА” 
ИД број:4345071040005 

„Набавка опреме 
 и материјала” 

1.500,00 

Раифаизен банка д.д. 
Босна и Херцеговина 

Филијала Горажде 
1610300005790023 

8. 
Обртничка радња „КЕНО” 

ИД број:4345119180009 
„Набавка 

репроматеријала” 
1.400,00 

Унион банка д.д. 
Сарајево 

Експозитура Горажде 
1020070000036831 

9. 
Обртничко-фризерска радња 

„М&Ј” 
ИД број:4345007620006 

„Осигурање 
одрживог 

пословања са 
набавком нове 

опреме” 

1.206,00 

Моја банка д.д. 
Сарајево 

Филијала Горажде 
1376206003651616 

10. 
Обртничко-вулканизерска 

радња „ФЕЛГА” 
ИД број:4345028460009 

„Реконструкција  
и инвестиционо 

улагање у објекте” 
 

1.500,00 

Привредна Банка  
Сарајево д.д. Сарајево 

Филијала Горажде 
1011400000644339 

11. 

Обртничка аутолимарска  
и аутолакирерска радња 

„ДУДЕ” 
ИД број:4345056830008 

„Набавка опреме 
 за аутолимарску 

радионицу” 
1.500,00 

Привредна банка  
Сарајево д.д. Сарајево 

Филијала Горажде 
1011400000609613 

12. 
Обртничка радња „САНА” 

ИД број:4345118700009 

„Набавка опреме  
у циљу очувања 

постојећег обрта” 
1.400,00 

Унион банка д.д. 
Сарајево 

Експозитура Горажде 
1020070000036734 

13. 
Обртничко-фризерска радња 

„МИМА” 
ИД број:4345107840003 

„Осигурање 
одрживог 

пословања” 
 

1.400,00 

Привредна банка  
Сарајево д.д. Сарајево 

Филијала Горажде 
1011400054395919 

14. 
Обртничка радња 

„ТЈЕСТЕНИНА - М” 
ИД број:4345104400002 

„Помоћ за очување 
постојећег обрта” 

1.500,00 

Раифаизен банка д.д. 
Босна и Херцеговина 

Филијала Горажде 
1610000092540048 

  
 

 
УКУПНО 

 
19.906,00 
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Члан 3. 
 

Са претходно наведеним корис-
ницима Министарство за привреду 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де ће закључити уговоре којима ће се 
детаљније регулисати уговорене обав-
езе у вези с додијељеним средствима, 
прецизирати начин утрошка према 
пројектима, начин контроле утрошка 
средстава, начин праћења и извјешта-
вања, као и мјере у случају да се не из-
врше уговорене обавезе. 
 

Члан 4. 
 

За реализацију ове Одлуке  зад-
ужују се Министарство за привреду и 
Министарство за финансије Босанско–
подрињског кантона  Горажде, свако у 
оквиру своје надлежности, а средства  
обезбиједити  из Буџета Министарства  
за привреду Босанско–подрињског ка-
нтона Горажде, економски код 614500 
ПОД 003 - Субвенције за подстицај ра-
звоја, подузетништва и обрта.      
  

Члан 5. 
 

Одлука ступа на снагу даном 
објављивања на службеној огласној та-
бли Кантона, а накнадно ће да се об-
јави у „Службеним новинама Босанс-
ко-подрињског кантона Горажде”. 
                                     

Број:03-14-2195/15              П Р Е М И Ј Е Р                                                                     
31.12.2015.године              Емир Оковић,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 наставку 46. редов- 
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не сједнице, одржаном дана 31.12.2015. 
године, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о давању  сагласности  

за плачање рачуна број: 868/15  
од 21.12.2015 године 

 

Члан 1. 
 

 Даје се сагласност министру Ми-
нистарства за привреду Босанско-под-
рињског кантона Горажде да изврши 
плачање рачуна број: 868/15 од 21.12. 
2015.године, у вриједности од 5.727,15 
КМ, по Уговору број: 04-14-1881-5/15 
од 14.12.2015.године, о пружању услуга                   
набавке шумарских униформи, закљу-
ченим са ,,Котекс” Тешањ, Индустриј-
ска зона Буква б.б. Тешањ. 
 

Члан 2. 
 

 За реализацију ове Одлуке зад-
ужују се Министарство за финансије и 
Министарство за привреду - Кантона-
лна управа за шумарство, Босанско-по-
дрињског кантона Горажде, а средства 
обезбиједити из Буџета  Министарства 
за привреду - Кантонална управа за 
шумарство са економског кода 613 400 
- Набавка материјала и ситног инве-
нтара. 
 

Члан 3. 
 

Ова Одлука ступа на снагу дан-
ом  објављивања на службеној огласној 
табли Кантона,  а  накнадно ће  се  обј-
авити  у  „Службеним  новинама  Боса-
нско–подрињског  кантона  Горажде”. 
                                             

Број:03-14-2194/15               П Р Е М И Ј Е Р                                                                        
31.12.2015.године              Емир Оковић,с.р. 
     Г о р а ж д е 
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На основу члана 23. Закона о Влади Босанско-подрињског кантона Горажде 
(„Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде”, број: 8/15), Програма 
утрошка средстава „Програм развоја туризма у Босанско-подрињском кантону Го-
ражде за 2015. годину” број:04-14-1102/15 од 30.06.2015. године („Службене  новине 
Босанско–подрињског  кантона  Горажде” број: 7/15), Влада Босанско-подрињског 
кантона Горажде, на наставку 46. редовне сједнице, одржаном дана 31.12.2015. год-
ине, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о  одобравању приједлога пројеката који ће се финансирати по „Програму 
развоја туризма у Босанско-подрињском кантону Горажде за 2015. годину” 

 
Члан 1. 

  
Овом се Одлуком  одобравају приједлози пројеката за финансирање по 

„Програму развоја туризма у Босанско-подрињском кантону Горажде за 2015. го-
дину”, у укупном износу од  30.000,00  КМ.   

Новчана средства су планирана у Буџету Министарства за привреду за 2015. 
годину, на економском коду 614 100 РАЗ 002 – Текући трансфери другим нивоима 
власти - за развој туризма. 
 

Члан 2. 
  

Новчана средства се одобравају сљедећем кориснику за пројекте: 
 

Р. 
бр. 

НАЗИВ 
КОРИСНИКА 

 

Назив 
пројекта 

 

Износ 
КМ 

Банка и број 
жирорачуна 

ИД број 

1. 

Туристичка заједница 
Босанско-подрињског 

кантона Горажде 
Ул. Трг бранилаца б.б. 

„Туристичка 
сигнализација 
и промотивни 

филм” 

16.000,00 

УНИОН банка д.д. 
Сарајево 

Експозитура Горажде 
1020070000006761 

 
4245040690007 

2. 

Туристичка заједница 
Босанско-подрињског 

кантона Горажде, 
Ул. Трг бранилаца б.б. 

„Промоција 
зимског 

туризма” 
7.000,00 

УНИОН банка д.д. 
Сарајево 

Експозитура Горажде 
1020070000006761 

4245040690007 

3. 

Туристичка заједница 
Босанско-подрињског 

кантона Горажде 
Ул. Трг бранилаца б.б. 

„Манифестаци
је и активности 
које доприносе 
бржем развоју 

туристичке 
дјелатности” 

 
7.000,00 

УНИОН банка д.д. 
Сарајево 

Експозитура Горажде 
1020070000006761 

4245040690007 

  УКУПНО: 30.000,00   



15. јануар/сијечањ 2016. 
 
 

Члан 3. 
 

Са претходно наведеним корис-
ником Министарство за привреду Бо-
санско-подрињског   кантона Горажде 
ће закључити уговоре којима ће се де-
таљније регулисати уговорене обавезе 
у вези са додијељеним средствима, пр-
ецизирати начин утрошка према про-
јектима, начин контроле утрошка сре-
дстава, начин праћења и извјештава-
ња, као и мјере у случају да се не изв-
рше  уговорене обавезе. 
 

Члан 4. 
 

За реализацију ове Одлуке зад-
ужују се Министарство за привреду и 
Министарство за финансије  Босанско 
– подрињског кантона Горажде свако у 
оквиру своје надлежности, а средства 
обезбиједити из Буџета  Министарства  
за привреду Босанско–подрињског ка-
нтона Горажде, економски код 614100 
РАЗ 002 - Текући трансфери другим 
нивоима власти за - развој туризма.      
  

Члан 5. 
 

Одлука ступа на снагу даном 
објављивања на службеној огласној та-
бли Кантона, а накнадно ће да се обј-
ави у „Службеним новинама Босанс-
ко-подрињског кантона Горажде”. 
                                       

Број:03-14-2193/15               П Р Е М И Ј Е Р                                                                      
31.12.2015.године              Емир Оковић,с.р. 
      Г о р а ж д е 
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На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде („Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде”, број: 
8/15), Програма утрошка средстава   
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„Програм подршке развоју другим ни-
воима власти кроз пројекте за  2015.го-
дине”, број:04-14-920-2/15 од 25.06.2015. 
године, на који је сагласност дала Вл-
да Босанско-подрињског кантона Гор-
ажде, Одлуком број: 03-14-916/15 од 
04.06.2015.године и Програма о измје-
нама и допунама Програма подршке 
развоју другим нивоима власти кроз 
пројекте за 2015. годину, број: 04-14-
2739-1/15 од 08.12.2015.године, на  који  
је  сагласност  дала Влада Босанско–по-
дрињског  кантона  Горажде  Одлуком  
број:03-14-2018/15 од 04.12. 2015.годи-
не, Влада Босанско-подрињског канто-
на Горажде, на наставку 46. редовне сј-
еднице, одржаном дана 31.12.2015.год-
ине, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о одобравању новчаних средстава   

на име Програма подршке  развоју 
другим нивоима власти кроз 

пројекте за 2015.годину 
 

Члан 1. 
 

Овом се Одлуком одобравају но-
вчана  средства у  укупном  износу  од  
199.589,59 КМ на име Програма подр-
шке развоју другим нивоима власти 
кроз пројекте за 2015.годину у  износи-
ма  како слиједи: 
 

Општина Фоча-ФБиХ 
 
1. Пројекат Санација пута Устиколи-

на - Горње Њухе и Устиколина - 
Филиповићи  ................. 6.850,00 КМ 

2. Пројекат Санација пута Цвилин – 
Кожетин-Римски мост...6.870,00 КМ 

3. Пројекат Санација пута  
Пода ................................. 6.950,00 КМ 
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4. Пројекат Уређење индустријске зо-

не „Млин”..................... 38.000,00 КМ 
 

Општина Горажде 
 

1. Пројекат асфалтирање паркинг-
простора у улици Маршала Тита и 
Меха Дрљевића ............45.919,59 КМ 

2. Постављање ЛЕД расвјете на дије-
лу магистралног пута М20 износ 
од...................................    55.000,00 КМ                                                                            

 

Оксфам  
 

1. Зона унапређења  
пословања......................40.000.00 КМ   

 
Члан 2. 

   
За реализацију ове Одлуке зад-

ужују се Министарство за  привреду и 
Министарство за финансије Босанско–
подрињског  кантона Горажде, а сред-
ства обезбиједити из Буџета  Министа-
рства за привреду Босанско–подрињ-
ског кантона Горажде, економски код 
614100 – Текући трансфери другим 
нивоима власти кроз пројекте. 
 

Члан 3. 
 

Овлашћују се премијер Босанс-
ко-подрињског кантона Горажде и ми-
нистар за привреду Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде да, по претход-
но прибављеним мишљењима  Канто-
налног правобранилаштва, закључе 
уговоре о кориштењу средстава са ко-
рисницима из члана 1. ове Одлуке, ко-
јима ће се детаљније регулисати права  
и обавезе по основу одобрених средст-
ава, сваки из своје надлежности. 
 

Члан 4. 
 

Одлука ступа на снагу даном  

15. јануар/сијечањ 2016. 
 

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

Број:03-14-2191/15                П Р Е М И Ј Е Р                                                             
31.12.2015.године              Емир Оковић,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 45. Закона о извршењу 
Буџета Босанско-подрињског кантона 
Горажде (“Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде”, број: 
2/15), Влада Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде, на наставку 46. редов-
не сједнице, одржаном дана 31.12.2015. 
године,  д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности  

на Програм о измјенама и допунама 
Програма  развоја туризма  

у Босанско-подрињском кантону 
Горажде  за 2015. годину број: 04-14-

1102-12/15 од 28.12.2015. године 
 

I 
 

Овом се Одлуком даје сагласно-
ст на “Програм о измјенама и допуна-
ма Програма развоја туризма у Боса-
нско-подрињском кантону Горажде за 
2015.годину”, број:04-14-1102-12/15 од 
28.12.2015.године.  

У Измјенама и допунама Буџе-
та Министарства за привреду Босанс-
ко-подрињског кантона Горажде за 
2015. годину, на економском коду 614 
100 РАЗ 002 – Текући трансфери дру- 



15. јануар/сијечањ 2016. 
 
 
гим нивоима власти - за развој туризма 

планирана су средства у износу од 

30.000 КМ.  
 

II 
 

Саставни дио ове Одлуке је Пр-
ограм из члана I  Одлуке. 
 

III 
 

За реализацију ове Одлуке зад-
ужују се Министарство за привреду и 
Министарство за финансије Босанско-
подрињског кантона Горажде, свако у 
оквиру своје надлежности. 
 

IV 
 

Ова Одлука ступа на снагу дан-
ом објављивања на службеној огласној 
табли Босанско-подрињског кантона 
Горажде, а накнадно ће да се објави у 
“Службеним новинама Босанско-под-
рињског кантона Горажде”.  
 

Број:03-14-2178/15                П Р Е М И Ј Е Р                                                             
31.12.2015.године              Емир Оковић,с.р. 
     Г о р а ж д е 

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

32а) 
 

ПРОГРАМ УТРОШКА СРЕДСТАВА 
 

(ПРОГРАМ О ИЗМЈЕНАМА  
И ДОПУНАМА ПРОГРАМА 

РАЗВОЈА ТУРИЗМА У БОСАНСКО-
ПОДРИЊСКОМ КАНТОНУ 

ГОРАЖДЕ ЗА 2015. ГОДИНУ) 
 
 
Година:                2015. 
 

Економски код:            614 100 
 

Назив економског кода:  Текући транс- 
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              фери другим нивоима власти  
              - за развој туризма 
 

Назив Програма: Програм о измјенама  
и допунама Програма развоја 
туризма у Босанско-подрињск-
ом кантону Горажде за 2015.го-
дину 

 

Сагласност: Сагласност на програм о  
измјенама и допунама програ-
ма утрошка дала је Влада Боса-
нско-подрињског кантона Гора-
жде Одлуком број: 03-14-2178/ 
15 од 31.12.2015. године 

 

Датум:     Децембар  2015. године 
 

Објављивање:    Програм о измјенама и 
            допунама Програма је објављен  

у „Службеним новинама Босан-
ско-подрињског кантона Гора-
жде“ број: 1/16 

 

Интернет:  www.mp.bpkg.gov.ba 
 
Технички подаци о Програму 
 
Период реализације Програма:  
       01.01.2015 - 31.12.2015. године 
 

Буџетска линија:      Текући трансфери  
                        другим нивоима власти за  
             - развој туризма 
 

Економски код:          614 100  
 

Субаналитички код:        РАЗ 002 
 

Буџетски раздјел:       17 
 

Укупна вриједност Програма: 
                                            30.000 КМ 
 

Одговорно лице: Есед Радељаш, мр.сци. 
 

Позиција одговорног лица:  Министар 
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Контакт лице:            Алмас Пита 
 

Контакт-телефон:               038 224 264 
 

Контакт е-маил:   
mpbk-privredaipoduzetnistvo@hotmail.com 
 

Интернет:        www.mp.bpkg.gov.ba 
 
1. НАЗИВ: 
 

ПРОГРАМ О ИЗМЈЕНАМА 
 И ДОПУНАМА ПРОГРАМА  

РАЗВОЈА ТУРИЗМА У БОСАНСКО-
ПОДРИЊСКОМ КАНТОНУ 

ГОРАЖДЕ  ЗА 2015. ГОДИНУ 
 
 
2. ИЗМЈЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА 

 
Овим се Програмом врше изм-

јене и допуне Програма развоја туриз-
ма у Босанско-подрињском кантону 
Горажде за 2015. годину број:04-14-1102 
/15 од 30.06.2015. године и то како сл-
иједи: 
 

У поглављу 7. Општи и посебни 
циљеви Програма, тачка 7.2. Посебни 
циљеви, први посебан  циљ -Уређење 
плажа, купалишта и приобаља ријеке 
Дрине се брише, тако да Измјенама и 
допунама Програма посебни циљеви 
су: 
 

1. Израда туристичке сигнализације 
и промотивног филма (раније био 
други посебан циљ),  

2. Одржавање манифестација којима 
се промовише туристичка понуда 
Босанско-подрињског кантона 
Горажде (раније био трећи посебан 
циљ). 

 

Све одредбе Програма које су се  

15. јануар/сијечањ 2016. 
 
 
односиле на први посебан циљ (Уређе-
ње плажа, купалишта и приобаља риј-
еке Дрине) се бришу.  
 

У поглављу 8. Потребна средст-
ва за провођење Програма, у тачки 8.1. 
Висина средстава за провођење Прогр-
ама, умјесто укупног износа од 45.000,00 
КМ треба да стоји 30.000,00 КМ.  

У тачки 8.2. Максималан буџет 
по посебним циљевима треба да стоји: 
 

1. Израда туристичке сигнализације 
и промотивног филма  

 

Максималан буџет   16.000 КМ 
 

2. Одржавање манифестација којима 
се промовише туристичка понуда 
Босанско-подрињског кантона Гор-
ажде  . 

 

Максималан буџет   14.000 КМ 
 

Остале одредбе Програма се не 
мијењају и остају на снази. 
 

Број:04-14-1102-12/15        М И Н И С Т А Р 
28.12.2015.године    Есед Радељаш,с.р. 
      Г о р а ж д е 

 
Сагласност на овај Програм дала је Вл-
ада Босанско-подрињског кантона Го-
ражде, Одлуком број:03-14-2178/15 да-
на 31.12.2015. године. 
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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  наставку 46. редов-
не сједнице, одржаном дана 31.12.2015. 
године, д о н о с и: 

 

http://www.mp.bpkg.gov.ba/


15. јануар/сијечањ 2016.  
 
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности за плаћање 
Рачуна број: 60/15 испостављеног  

по Окончаној  ситуацији број 354/15  
за набавку, израду и  постављање 

хоризонталне и вертикалне 
сигнализације на дијелу 

регионалног пута Р-448, дионица 
Баћански мост - Поткозара 

 

Члан 1. 
 

Даје се сагласност Министарст-
ву за привреду - Дирекција за цесте 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де да изврши плаћање рачуна број: 
60/15 од 29.12.2015. године, по Оконча-
ној ситуацији број:354/15 од 29.12.2015. 
године у износу од 24.826,77 КМ, испо-
стављеног од стране привредног дру-
штва „Гораждепутеви” д.д. Горажде по 
Уговору број: 04/I-27-116-10/15 од 30. 
10.2015. године за набавку, израду и  
постављање хоризонталне и вертика-
лне сигнализације на дијелу региона-
лног пута Р-448, дионица Баћански мо-
ст -  Поткозара.  
 

Члан 2. 
 

За реализацију ове Одлуке  зад-
ужују се Министарство за привреду - 
Дирекција за цесте и Министарство за 
финансије Босанско-подрињског кан-
тона Горажде, а средства обезбиједити 
из Буџета Министарства за привреду - 
Дирекција за цесте Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде, економски код 
821600 - Реконструкција и инвестиц-
ионо одржавање (цеста и мостова) 
издвојених на подрачуну Дирекције 
за цесте. 
 

Члан 3. 
 

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

Број:03-14-2176/15                П Р Е М И Ј Е Р                                                                                                                         
31.12.2015.године              Емир Оковић,с.р. 
     Г о р а ж д е 
 

34 
 

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 38. Закона о 
извршењу Буџета Босанско-подрињск-
ог кантона Горажде за 2015. годину                  
(„Службене новине Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде” број: 2/15), Вла-
да Босанско-подрињског кантона Гор-
ажде, на наставку 46. редовне сједни-
це, одржаном дана 31.12.2015. године,              
д о н о с и: 
 

 

О Д Л У К У 
о давању сагласности за набавку  

сталних средстава 
 

Члан 1. 
 

  Овом се Одлуком даје сагласно-
ст Министарству за привреду Босанс-
ко–подрињског кантона Горажде да из-
врши набавку сталних средства и то:   
  
- Рачунар и5 (комплетан) …...  3 ком.  
- Лаптоп ………………..............   3 ком. 
- Принтер ………........................  4 ком. 
 

Члан 2. 
   

 За реализацију ове Одлуке зад-
ужују се Министарство за привреду и 
Министарство за финансије Босанско- 
подрињског кантона Горажде, а сред- 
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ства обезбиједити из Буџета Министа-
рства за привреду Босанско–подрињс-
ког кантона Горажде, економски код 
821300 - ОПР 001 – Набавка опреме, а 
процедуру  набавке  провести у складу 
са прописима који регулишу ову обл-
аст.  
  

Члан 3. 
 
 Ова Одлука ступа на снагу дан-
ом објављивања на службеној огласној 
табли Кантона, а накнадно ће се обја-
вити у „Службеним новинама  Босан-
ско–подрињског кантона  Горажде”. 
     

Број:03-14-2210/15               П Р Е М И Ј Е Р                                                                    
31.12.2015.године              Емир Оковић,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 наставку 46. редов-
не сједнице, одржаном дана 31.12.2015. 
године, д о н о с и: 
  
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности на  План   

и Програм о измјенама и допунама  
Плана и Програма Дирекције  
за цесте Босанско- подрињског 

кантона Горажде за 2015. годину 
(друга измјена) 

 
Члан 1. 

 
Влада Босанско-подрињског ка-

нтона Горажде даје сагласност на План 
и Програм о измјенама и допунама  
Плана и Програма Дирекције за цесте 

15. јануар/сијечањ 2016. 
 
 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де за 2015. годину (друга измјена). 
 

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:03-05-2240/15               П Р Е М И Ј Е Р                                                                       
31.12.2015.године              Емир Оковић,с.р. 
     Г о р а ж д е 
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На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско–подрињског кантона 
Горажде (“Службене новине Босанско 
–подрињског кантона Горажде” број: 
8/15) и Закона о извршењу Буџета (“Сл-

ужбене новине Босанско–подрињског 
кантона Горажде” број: 02/15), а у скл-
аду  са Програмом утрошка средстава 
Министарства за борачка питања са 
економског кода 614300 - Текући тран-
сфери непрофитним организацијама 
(“Службене новине Босанско–подрињ-
ског кантона Горажде” број: 3/15), Вл-
ада Босанско–подрињског кантона Го-
ражде, на наставку 46. редовне сједни-
це, одржаном дана 31.12.2015. године,   
д о н о с и:    
 
 

О Д Л У К У 
о одобравању новчаних средстава   
за Пројекат набавке компјутерске 

опреме 
 

Члан 1. 
 

Одобравају се новчана средства  
у износу од 1.000,00 КМ на име фина-
нсирања Пројекта набавке компјутер- 



15. јануар/сијечањ 2016. 
 
 
ске опреме, аплицираног од стране 
Савеза РВИ “Синови Дрине” БПК  Го-
ражде. 
   

Члан 2. 
 

Одобрена средства обезбиједи-
ти из Буџета Министарства за борачка 
питања Босанско-подрињског кантона 
Горажде, економски код 614300 – Теку-
ћи трансфери непрофитним органи-
зацијама – (Пројекти борачких по-
пулација). 
 

Члан 3. 
                                                                

За реализацију ове Одлуке зад-
ужује се Министарство за финансије 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де, а средства уплатити носиоцу Про-
јекта, Савезу РВИ “Синови Дрине” Го-
ражде на жирорачун број:19905400052 
49733, отворен код Шпаркасе банке 
Горажде. 
 

Члан 4. 
 

Савез РВИ „Синови Дрине” Го-
ражде је дужан након утрошка одоб-
рених новчаних средстава  доставити 
Министарству за борачка питања из-
вјештај о проведеним активностима и                       
утрошку новчаних средстава у року 15 
дана. 
 

Члан 5. 
 

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:03-14-2212/15               П Р Е М И Ј Е Р 
31.12.2015.године              Емир Оковић,с.р.   
      Г о р а ж д е 
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На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско–подрињског кантона 
Горажде (“Службене новине Босанско 
–подрињског кантона Горажде” број: 
8/15) и Закона о извршењу Буџета (“Сл-

ужбене новине Босанско–подрињског 
кантона Горажде” број: 02/15), а у скл-
аду  са Програмом утрошка средстава 
Министарства за борачка питања са 
економског кода 614300 - Текући тра-
нсфери непрофитним организацијама 
(“Службене новине Босанско–подрињ-
ског кантона Горажде” број: 3/15), Вла-
да Босанско–подрињског кантона Го-
ражде, на наставку 46. редовне сједни-
це, одржаном дана 31.12.2015. године,  
д о н о с и:    
 
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности Удружењу 

бораца „Патриотска лига” 
 БПК  Горажде за пројекат  Израда 

базе података припадника 
„Патриотске лиге” 

 
Члан 1. 

 
Овом се Одлуком даје сагласно-

ст  Удружењу бораца „Патриотска ли-
га” Босанско–подрињског кантона Го-
ражде  за пројекат  Израда базе подат-
ака припадника „Патриотске лиге“                   
општина Горажде, Фоча-Устиколина, 
Пале –Прача, у вриједности од 5.000,00 

КМ.  
 

Члан 2. 
 

Средства из члана 1.ове Одлуке 
обезбиједити из Буџета Министарства 
за борачка питања Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде, економски код  
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614300 - Текући трансфери непрофи-
тним организацијама - Пројекти.  
 

Члан 3. 
                                                                

За реализацију ове Одлуке зад-
ужује се Министарство за финансије 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де, а средства уплатити носиоцу Про-
јекта, Удружењу бораца „Патриотска 
лига” Босанско – подрињског кантона 
Горажде, број жирорачуна:16100000838 
00057, Раифаизен банка филијала Го-
ражде. 
 

Члан 4. 
                                                                  

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:03-14-2213/15               П Р Е М И Ј Е Р 
31.12.2015.године              Емир Оковић,с.р.  
      Г о р а ж д е 
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На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско – подрињског кантона 
Горажде (“Службене новине Босанско 
–подрињског кантона Горажде” број: 
8/15) и Закона о извршењу Буџета 
(“Службене новине Босанско–подрињ-
ског кантона Горажде” број: 02/15), а у 
складу  са Програмом утрошка средст-
ава Министарства за борачка питања 
са економског кода 614200 - Текући тр-
ансфери појединаца – БОР-005 (“Слу-
жбене новине Босанско–подрињског ка-
нтона Горажде” број:3/15), Влада Боса-
нско–подрињског кантона Горажде, на 
наставку 46. редовне сједнице, одржа-
ном дана 31.12.2015.године, д о н о с и:    

15. јануар/сијечањ 2016. 
 

 
О Д Л У К У 

о давању сагласности за плаћање 
рачуна д.о.о. “Мермер” Горажде  
за изградњу и уградњу 16 пари 

шехидских нишана за 2015. годину 
 

Члан 1. 
 

Одобравају се новчана средства 
у износу од 12.967,00 КМ на име изра-
де и уградње 16 пари шехидских ниш-
ана  на подручју БПК Горажде, као и 
РС-а, а по Уговору закљученом између 
Министарства за борачка питања и 
извођача радова д.о.о. “МЕРМЕР” Го-
ражде број: 11-41-1195-11/15 од 20.10. 
2015. године.  
 

Члан 2. 
 

Одобрена средства обезбиједи-
ти из Буџета Министарства за борачка 
питања Босанско-подрињског кантона 
Горажде, економски код 614200 – Те-
кући трансфери појединаца – БОР –                    
005 – Подизање надгробних спомени-
ка. 
 

Члан 3. 
 

За реализацију ове Одлуке зад-
ужује се Министарство за финансије 
Босанско–подињског кантона Гораж-
де, а средства уплатити на жирорачун  
д.о.о. “МЕРМЕР” Горажде број:1610300 
001490013, отворен код Раиффаизен 
банке филијала Горажде. 
 

Члан 4. 
 

Ова Одлука ступа на снагу дан-
ом објављивања на службеној огласној 
табли Кантона, а накнадно ће да се об-
јави у “Службеним новинама Босанско  



15. јануар/сијечањ 2016. 
 
 
– подрињског кантона Горажде”. 
 

Број:03-14-2214/15               П Р Е М И Ј Е Р 
31.12.2015.године              Емир Оковић,с.р. 
      Г о р а ж д е 
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На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско–подрињског кантона 
Горажде (“Службене новине Босанс-
ко–подрињског кантона Горажде” бр-
ој: 8/15) и Закона о извршењу Буџета 
(“Службене новине Босанско–подрињ-
ског кантона Горажде” број: 02/15), а у 
складу са Програмом утрошка средст-
ава Министарства за борачка питања 
са економског кода 614300 - Текући 
трансфери непрофитним организаци-
јама (“Службене новине Босанско–по-
дрињског кантона Горажде” број:3/15), 
Влада Босанско–подрињског кантона 
Горажде, на наставку 46. редовне сјед-
нице, одржаном дана 31.12.2015.годи-
не, д о н о с и:    
 
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности  

Удружењу Културна баштина  
БПК  Горажде за Пројекат  помоћи  

у самозапошљавању и запошљавању 
припадника борачке популације  

у Удружење 
 

Члан 1. 
 

Овом се Одлуком даје сагласно-
ст Удружењу Културна баштина БПК 
Горажде на Пројекат помоћи у самоза-
пошљавању и запошљавању припад-
ника борачке популације  са простора 
БПК Горажде у Удружење у вриједно-
сти од 6.000,00 КМ.  
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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 - Пројекти.  
 

Члан 3. 
                                                                

За реализацију ове Одлуке зад-
ужује се Министарство за финансије 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де, а средства уплатити носиоцу Про-
јекта, Удружењу за културну башти-
ну БПК  Горажде, на број жирорачун : 
1011400054274960 - ПБС пословница 
Горажде. 
 

Члан 4. 
 
             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:03-14-2215/15               П Р Е М И Ј Е Р 
31.12.2015.године              Емир Оковић,с.р.   
      Г о р а ж д е 
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На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско–подрињског кантона 
Горажде (“Службене новине Босанско 
–подрињског кантона Горажде” број: 
8/15) и Закона о извршењу Буџета 
(“Службене новине Босанско–подрињ-
ског кантона Горажде” број: 02/15), а у 
складу са Програмом утрошка средст-
ава Министарства за борачка питања 
са економског кода 614300 - Текући  
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трансфери непрофитним организаци- 
јама (“Службене новине Босанско–по-
дрињског кантона Горажде” број:3/15), 
Влада Босанско–подрињског кантона 
Горажде, на наставку 46. редовне сјед-
нице, одржаном дана 31.12.2015.годи-
не, д о н о с и:    
 
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности Удружењу 
Ветерана рата, Зелених беретки 

 и Патриотске лиге БПК Горажде  
за  пројекат Серијал документарних 

филмова „Браниоци историје” 
 

Члан 1. 
 

Овом се Одлуком даје сагласно-
ст  Удружењу Ветерана рата, Зелених 
беретки и Патриотске лиге БПК Гора-
жде на пројекат серијал документар-
них филмова „Браниоци историје” у 
вриједности од 7.800,00 КМ.  
 

Члан 2. 
 

Средства из члана 1.ове Одлуке 
обезбиједити из Буџета Министарства 
за борачка питања Босанско-подрињс-
ког кантона Горажде, економски код 
614300 - Текући трансфери непрофи-
тним организацијама - Пројекти.  
 

Члан 3. 
                                                                

За реализацију ове Одлуке зад-
ужује се Министарство за финансије 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де, а средства уплатити носиоцу Про-
јекта, Удружењу Ветерана рата, Зелен-
их беретки и патриотске лиге БПК Го-
ражде, на број жирорачуна: 1011400055 
939189 - ПБС банка филијала Горажде. 

 15. јануар/сијечањ 2016. 
 

 
Члан 4. 

 

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:03-14-2216/15               П Р Е М И Ј Е Р 
31.12.2015.године              Емир Оковић,с.р. 
       Г о р а ж д е 
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На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско – подрињског кантона 
Горажде („Службене новине Босанс-
ко–подрињског кантона Горажде” бр-
ој: 8/15), члана 46. Закона о извршењу 
Буџета („Службене новине Босанско–
подрињског кантона Горажде” број: 
2/15) и  члана 248. Закона о допунским 
правима бранилаца и чланова њихо-
вих породица у Босанско-подрињском 
кантону Горажде  („Службене новине 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де” број: 9/13 и 11/14), а у складу са 
Програмом о утрошку средстава са ек-
ономског кода 614200 - Текући транс-
фери појединцима – БОР 05 „Изград-
ња шехидских мезарја и спомен-оби-
љежја” („Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде” број: 
3/15), Влада Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде, на наставку 46. редов-
не сједнице, одржаном дана 31.12.2015. 
године, д о н о с и:    
 

 

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

пројеката и захтјева за изградњу 
спомен-обиљежја, уређење мезарја  

и гробаља на простору Босанско-
подрињског кантона Горажде 



15. јануар/сијечањ 2016. 
 
 

Члан 1. 
 

Одобравају се новчана средства 
у укупном износу од 8.000,00 (слови-

ма: осам хиљада) КМ на име финан-
сирања/суфинансирања пројеката и 
захтјева за изградњу спомен-обиљежја, 
уређење мезарја и гробаља на прост-
ору Босанско-подрињског кантона Го-
ражде у буџетској 2015.години. 

Корисници и појединачни из-
носи средстава утврђени су Одлуком 
министра за борачка питања број: 11-
14-1501-8/15 од 24.12.2015.године. 
 

Члан 2. 
 

Одобрена средства обезбиједи-
ти из Буџета Министарства за борачка 
питања Босанско-подрињског кантона 
Горажде, економски код 614200 - Тек-
ући трансфери појединцима – БОР 
05 „Изградња шехидских мезарја и 
спомен-обиљежја”. 
 

Члан 3. 
 

За реализацију ове Одлуке зад-
ужују се Министарство за борачка пи-
тања и Министарство за финансије Бо-
санско-подрињског кантона Горажде, 
а укупна средства уплатити нажиро-
рачун  Организације ПШиПБ БПК Го-
ражде број: 1990540005249539, отворен 
код ШПАРКАСЕ  банке, филијала Го-
ражде. 
 

Члан 4. 
 

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:03-14-2217/15               П Р Е М И Ј Е Р 
31.12.2015.године              Емир Оковић,с.р.  
      Г о р а ж д е 
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На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде („Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде”, број: 
8/15) и на основу члана 131. Закона о 
просторном уређењу и грађењу  Босан-
ско-подрињског кантона Горажде („Сл-
ужбене новине Босанско-подрињског 
кантона Горажде”, број: 15/9, 4/13, 
7/13, 16/13 и 6/15), Влада Босанско-
подрињског кантона Горажде, на нас-
тавку 46. редовне сједнице, одржаном 
дана  31.12.2015. године, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о плаћању накнаде за рад Стручне 

комисије за вршење техничког 
прегледа изведених радова  

на објекту „Ламела Х2 – зграда  
за младе” у Горажду 

 

Члан 1. 
 

Овом Одлуком одобрава се пла-
ћање накнаде за рад Стручне комисије 
за вршење техничког прегледа изведе-
них радова на објекту „Ламела Х2 – 
зграда за младе” у Горажду у износу 
од 6.000,00 КМ. 
 

Члан 2. 
 

Средства за реализацију актив-
ности из члана 1. ове Одлуке уплатиће 
се на жирорачуне чланова Стручне 
комисије за вршење техничког прегле-
да изведених радова на објекту „Ламе-
ла Х2 – зграда за младе” у Горажду, из 
Буџета Министарства за урбанизам, 
просторно уређење и заштиту околи-
не Босанско-подрињског кантона Гор-
ажде са економског кода 821200 – На-
бавка грађевина.  
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Члан 3. 
 

За реализацију ове Одлуке зад-
ужује се Министарство за финансије 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де. 
 

Члан 4. 
 

Ова Одлука ступа на снагу дан-
ом објављивања на службеној огласној 
табли Кантона, а накнадно ће бити об-
јављена у „Службеним новинама Боса-
нско-подрињског кантона Горажде”. 
 

Број:03-14-2218/15               П Р Е М И Ј Е Р 
31.12.2015.године              Емир Оковић,с.р. 
      Г о р а ж д е 
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На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско – подрињског кантона 
Горажде („Службене новине Босанско 
–подрињског кантона Горажде“ број: 
8/15) и Закона о извршењу Буџета 
(“Службене новине Босанско–подрињ-
ског кантона Горажде” број: 02/15), а у 
складу са Програмом утрошка средст-
ава Министарства за борачка питања 
са економског кода 614300 - Текући тр-
ансфери непрофитним организација-
ма (“Службене новине Босанско–под-
рињског кантона Горажде” број:03/15), 
Влада Босанско–подрињског кантона 
Горажде, на наставку 46. редовне сјед-
нице, одржаном дана 31.12.2015.годи-
не, д о н о с и:    
 
 

О Д Л У К У 
о одобравању новчаних средстава 

 
Члан 1. 

 

Одобравају се новчана средства  
 

15. јануар/сијечањ 2016. 
 
 
у износу од 1.900,00 КМ на име суфи-
нансирања Пројекта помоћи у увези-
вању ратног стажа РВИ-а  са  простора 
БПК Горажде, аплицираног од стране 
Савеза РВИ “Синови Дрине” БПК Гор-
ажде. 
   

Члан 2. 
 

Одобрена средства обезбједити 
из Буџета Министарства за борачка 
питања Босанско-подрињског кантона 
Горажде, економски код 614300 – Теку-
ћи трансфери непрофитним органи-
зацијама – (Пројекти борачких попу-
лација). 
 

Члан 3. 
                                                                

За реализацију ове Одлуке зад-
ужује се Министарство за финансије 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де, а средства уплатити носиоцу Прој-
екта, Савезу РВИ “Синови Дрине” Го-
ражде на жирорачун број:19905400052 
49733, отворен код ШПАРКАСЕ банке 
Горажде. 
 

Члан 4. 
 

Савез РВИ „Синови Дрине“ Го-
ражде је дужан након утрошка одоб-
рених новчаних средстава  доставити 
Министарству за борачка питања из-
вјештај о проведеним активностима и                     
утрошку новчаних средстава у року 15 
дана. 
 

Члан 5. 
 

Ова Одлука ступа на снагу дан-
ом објављивања на службеној плочи 
Кантона, а  накнадно ће да се објави у 
“Службеним новинама Босанско-под- 

 



15. јануар/сијечањ 2016. 
 
 
рињског кантона Горажде”. 
 

Број: 03-14-2262/15              П Р Е М И Ј Е Р 
31.12.2015.године              Емир Оковић,с.р.  
     Г о р а ж д е 
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На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде (“Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде”, број: 
8/15), а у складу са Законом о изврше-
њу Буџеа Босанско-подрињског канто-
на кантона Горажде за 2015. годину                          
(“Службене новине Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде” број: 02/15), 
Влада Босанско-подрињског кантона 
Горажде, на наставку 46. редовне сјед-
нице, одржаном дана 31.12.2015. годи-
не, д о н о с и: 
   
 

О Д Л У К У 
о одобравању текућих  трансфера 

општинама у саставу Босанско-
подрињског кантона Горажде 

 
Члан 1. 

Овом се Одлуком одобравају те-
кући трансфери општинама у саставу 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де за ДЕЦЕМБАР 2015.године, како сл-
иједи: 
 

1. Општина Горажде 9.300,00 КМ из 
Буџета Министарства за финансије 
Босанско-подрињског кантона Гор-
ажде, економски код 614 100 (БАЛ 
002) - Текући трансфери Општини  
Горажде на рачун број:132-500-2012 
829930, отворен код НЛБ банкае Ту-
зла, филијала Горажде 
 

Врста  прихода: 732114,   
шифра: 033,  
буџетска организација: 0000000 
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2. Општина Фоча-Устиколина 13.200,00 

КМ из Буџета Министарства за фи-
нансије Босанско-подрињског кан-
тона Горажде, економски код 614 
100 (БАЛ003) - Текући трансфери 
Општини Фоча-Устиколина на ра-
чун број:101-140-0000220255, отвор-
ен код Привредне банке Сарајево,                    
филијала Горажде. 

 

3. Општина Пале-Прача 10.200,00 КМ 
из Буџета Министарства за финан-
сије Босанско-подрињског кантона 
Горажде, економски код 614 100 
(БАЛ 004) - Текући трансфери Оп-
штини  Пале-Прача на рачун број: 
102-007-0000001426, отворен код Ун-
ион банке Сарајево, филијала Гор-
ажде. 

           
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-
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:03-14-2211/15               П Р Е М И Ј Е Р                                                                                                                     
31.12.2015.године              Емир Оковић,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 наставку 46. редов-
не сједнице, одржаном дана 31.12.2015. 
године, д о н о с и: 
 
 

О  Д  Л  У  К У 
о давању сагласности за плаћање 

накнада на име куповине земљишта 
у сврху доградње пословних 
простора на објекту апотеке  

“9. мај” у Горажду 
 

Члан 1. 
 

Овом се Одлуком даје сагласно-
ст за плаћање накнада на име купови-
не земљишта означеног као к.ч. 2223  у 
површини 211 м2 уписаног у п.л. број 
325 КО Горажде I, у вриједности од 
11.600  КМ.   
 

Члан 2. 
 

Средства из члана 1. ове Одлуке 
обезбједиће се из Буџета Владе Босан-
ско-подрињског кантона Горажде, ек-
ономски код 821200 Набавка грађеви-
на, а иста уплатити на жирорачун Оп-
штине Горажде број: 1325002012829930, 
отворен код НЛБ банке филијала Го-
ражде. 
 

Члан 3. 
 

За реализацију ове Одлуке зад-
ужује се Министарство за финансије 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де. 

15. јануар/сијечањ 2016. 
 
 

Члан 4. 
 

Ова Одлука ступа на снагу дан-
ом објаве на службеној огласној табли 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де, а накнадно ће бити објављена у 
“Служненим новинама Босанско-под-
рињског кантона Горажде”. 
                          

Број:03-14-2222/15               П Р Е М И Ј Е Р 
31.12.2015.године              Емир Оковић,с.р. 
      Г о р а ж д е 

 

46 
 

На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско – подрињског кантона 
Горажде (“Службене новине  Босанско 
-подрињског кантона Горажде”, број: 
8/15), члана 4. Уредбе о утврђивању 
платних разреда и коефицијената за 
плате руководећих и осталих државн-
их службеника у кантоналним органи-
ма државне службе (“Службене нови-
не Босанско-подрињског кантона Го-
ражде”, број: 11/07) и члана 4. Уредбе 
о утврђивању платних разреда и кое-
фицијената за плате намјештеника у 
кантоналним органима државне слу-
жбе (“Службене новине Босанско-под-
рињског кантона Горажде”, број:11/07), 
Влада Босанско-подрињског кантона 
Горажде, на наставку 46. редовне сјед-
нице, одржаном  дана 31.12.2015. годи-
не,  д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о утврђивању основице  

за плату и накнаде за топли оброк 
 за мјесец ДЕЦЕМБАР 2015. године 

 
Члан 1. 

 
Утврђује се основица за плату  



15. јануар/сијечањ 2016. 
 
 
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 ДЕ-

ЦЕМБАР 2015. године, у износу од 
360,00 КМ. 
 

Члан 2. 
 
 Запосленим лицима из члана 1. 
ове Одлуке утврђује се накнада за ис-
храну у току рада (топли оброк), за мј-

есец ДЕЦЕМБАР 2015. године у изно-
су од 8,00 КМ по једном радном дану. 
 

Члан 3. 
 

Ова Одлука ступа на снагу дан-
ом објављивања на огласној табли 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де, а накнадно ће да се објави у “Сл-
ужбеним новинама Босанско-одрињс-
ког кантона Горажде”. 
 

Број:03–14-2173/15              П Р Е М И Ј Е Р 
31.12.2015.године              Емир Оковић,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 Министарства за урба-
низам, просторно уређење и заштиту 
околине  Босанско–подрињског канто-
на Горажде са економског кода 614 300 
- Текући трансфери непрофитним ор-
ганизацијама, Влада Босанско-подри-
њског кантона Горажде, на наставку 
46. редовне сједнице, одржаном дана 
31.12.2015.године,  д о н о с и: 
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О Д Л У К У 

о одобравању Пројеката 
непрофитним организацијама  

са економског кода 614 300 - Текући 
трансфери непрофитним 

организацијама 
 

Члан 1. 
 

Овом се Одлуком одобравају 
новчана средства у укупном износу од 
20.000,00 КМ за финансирање сљедећ-
их пројеката: 
 
1) Удружење “Културна баштина“ 

БПК Горажде 
- Пројекат “Уклањање дивљих 

депонија на 5 локација у БПК 
Горажде и подизање свијести 
код локалног становништва о 
очувању околине” у вриједно-
сти од  4.985,00 КМ   

2) Удружење “Омладински савез”  
Устиколина 
- Пројекат “Уређење околине – 

квалитетнији живот” у вријед-
ности од  2.765,00 КМ;  

3) Удружење “Одмор на селу” 
Горажде 
- Пројекат “Подизање еколошке 

свијести локалног становништ-
ва у 3 општине БПК Горажде” у 
вриједности од 5.024,00 КМ; 

4) Удружење пчелара БПК Горажде 
“Бехар” Горажде 
- Пројекат “Фецелијом против 

амброзије” у вриједности од 
1.983,00 КМ; 

5) Удружење “Нада” Горажде 
- Пројекат “Реци 'не' пластичним 

кесама” у вриједности од 384,00 
КМ; 

6) Удружење младих “Вијеће за ин-
ицијативу и развој” Горажде - Ви-
тковићи 
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- Пројекат “Цијени своју околи-
ну” у вриједности од 2.876,00 
КМ;  

7) “Удружење младих” општине Па-
ле-Прача 
- Пројекат “Уређење омладинск-

ог парка у Хреновици кроз фа-
зу III” у вриједности од 1.983,00 
КМ; 

 

Члан 2. 
 

За реализацију ове Одлуке зад-
ужује се Министарство за урбанизам, 
просторно уређење и заштиту околи-
не Босанско-подрињског кантона Гор-
ажде. Министарство за финансије Бос-
анско-подрињског кантона Горажде се 
задужује да након ступања на снагу 
ове Одлуке изврши исплату новчаних 
средстава. Средства ће се, у складу са 
Програмом утрошка средстава Мини-
старства за урбанизам, просторно ур-
еђење и заштиту околине Босанско – 
подрињског кантона Горажде, испла-
тити са економског кода  614 300 – Те-
кући трансфери непрофитним орга-
низацијама. Средства уплатити на сљ-
едеће жирорачуне: 
 

1. Удружењу “Културна баштина” 
БПК Горажде на жирорачун број: 
1011400054274960, отворен код Пр-
ивредне банке Сарајево Филијала 
Горажде. 

2. Удружењу “Омладински савез”  
Устиколина на жирорачун број: 
1011400000606218, отворен код Пр-
ивредне банке Сарајево Филијала 
Горажде. 

3. Удружењу “Одмор на селу” Гораж-
де на жирорачун број: 199543002058 
5916, отворен код Шпаркасе банке 
д.д. БиХ Филијала Горажде. 

4. Удружењу пчелара БПК Горажде  

15. јануар/сијечањ 2016. 
 
 

“Бехар” Горажде на жирорачун бр-
ој: 1020070000024221, отворен код 
Унион банке Сарајево Филијала 
Горажде. 

5. Удружењу “Нада” Горажде на жи-
рорачун број: 1322602015924738, от-
ворен код НЛБ банке Тузла Фили-
јала Горажде. 

6. Удружењу младих “Вијеће за ини-
цијативу и развој” Горажде - Витко-
вићи на жирорачун број: 13250020 
08682598, отворен код НЛБ банке 
Тузла Филијала Горажде. 

7. “Удружењу младих” општине Па-
ле-Прача на жирорачун број: 10200 
70000035376, отворен код Унион ба-
нке Сарајево Филијала Горажде. 

 

Члан 3. 
 

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

Број:03–14-2220/15              П Р Е М И Ј Е Р 
31.12.2015.године              Емир Оковић,с.р. 
      Г о р а ж д е 

48 
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 наставку 46. редов-
не сједнице, одржаном дана 31.12.2015. 
године,  д о н о с и: 
 

 

О Д Л У К У 
о давању сагласности за потписивање 

уговора о израде “Кантоналног 
акционог плана за заштиту околине 

Босанско-подрињског кантона 
Горажде за период 2016-2022. година” 



15. јануар/сијечањ 2016. 
 
 

Члан 1. 
 

Овом Одлуком министру за ур-
банизам, просторно уређење и зашти-
ту околине  Босанско-подрињског кан-
тона Горажде, Слободану Јанковићу, 
се даје сагласност да на основу Одлуке 
о избору најповољнијег понуђача бр-
ој:09-23-107-36/15 од 18.12.2015. године, 
са фирмом “Енова” д.о.о. Сарајево з-
акључи уговор о изради “Кантоналног 
акционог плана за заштиту околине 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де за период 2016-2022. година”  укуп-
не вриједности 40.429,35 КМ. 
 

Члан 2. 
 

Ова Одлука ступа на снагу дан-
ом објаве на службеној огласној табли 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де, а накнадно ће бити објављена у 
“Служненим новинама Босанско-под-
рињског кантона Горажде”. 
 

Број:03-14-2221/15               П Р Е М И Ј Е Р 
31.12.2015.године              Емир Оковић,с.р. 
      Г о р а ж д е 
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На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско – подрињског кантона 
Горажде (“Службене новине Босанско 
–подрињског кантона Горажде” број: 
8/15) и Закона о извршењу Буџета 
(“Службене новине Босанско–подрињ-
ског кантона Горажде” број: 02/15),  а 
у складу са Програмом утрошка сред-
става Министарства за борачка пита-
ња, са економског кода 614200 - Текући 
трансфери појединцима - БОР – 005 
(„Службене новине Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде”, број: 03/15), 
Влада Босанско–подрињског кантона  
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Горажде, на наставку 46. редовне сјед-
нице, одржаном дана 31.12.2015.годи-
не, д о н о с и:    
 
 

О Д Л У К У 
о одобравању новчаних средстава 

 
Члан 1. 

  
Овом се Одлуком одобравају 

новчана средства  у износу од 10.000,00 

КМ за суфинансирање изградње спо-
мен-обиљежја погинулим припадниц-
има МУП-а из периода 1991-1995.годи-
не, Удружењу Ветерана полиције рег-
ије Горажде “1991-1995.” 
 

Члан 2. 
 

Средства из члана 1. ове Одлуке 
обезбиједити из Буџета Министарства 
за борачка питања Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде, економски код 
614200 – Текући трансфери поједин-
цима – БОР - 005. 
 

Члан 3. 
                                                                

За реализацију ове Одлуке зад-
ужује се Министарство за финансије 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де, а средства уплатити носиоцу Про-
јекта, Удружењу ветерана полиције ре-
гије Горажде “1991-1995”, жирорачун: 
1325002012631468 НЛБ банка филијала 
Горажде. 
 

Члан 4. 
 

Ова Одлука ступа на снагу дан-
ом објављивања на службеној табли 
Кантона, а накнадно ће да се објави у 
“Службеним новинама Босанско-под- 
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рињског кантона Горажде”. 
 

Број:03-14-2248/15               П Р Е М И Ј Е Р 
31.12.2015.године              Емир Оковић,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 наставку 46. редов-
не сједенице, одржаном дана 31.12.2015. 
године, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности за плаћање 

накнада на име куповине земљишта 
у сврху комплетирања парцеле 

надограђеног и дограђеног објекта 
Министарства за привреду  

Босанско-подрињског кантона 
Горажде 

 

Члан 1. 
 

Овом се Одлуком даје  сагласно-
ст за плаћање накнада на име купо-
вине земљишта означеног као дио к.ч. 
2151  у површини 70 м2 уписаног у п.л. 
број 3631 КО Горажде I, дијела к.ч. 
2147/1 у површини 52 м2 и помоћног 
објекта (пасаж) у површини 24 м2 у ук-
упном  износу од 17.237,16  КМ, од че-
га је 16.060 КМ накнада за земљиште, а 
1.177,16 КМ накнада за ренту.   
 

Члан 2. 
 

Средства из члана 1.  ове Одлу-
ке обезбједиће се из Буџета Владе Боса-
нско-подрињског кантона Горажде, ек- 
ономски код 821200 Набавка грађеви- 
на, а иста уплатити на жирорачун Оп-
штине Горажде број: 1325002012829930,      

15. јануар/сијечањ 2016. 
 
 
отворен код НЛБ банке филијала Го-
ражде. 
 

Члан 3. 
 

За реализацију ове Одлуке зад-
ужује се Министарство за финансије 
Босанско-подрињског кантона Горажде. 
 

Члан 4. 
 

Ова Одлука ступа на снагу дан-
ом објаве на службеној огласној табли 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де, а накнадно ће бити објављена у 
“Служненим новинама Босанско-под-
рињског кантона Горажде”. 
 

Број:03-14-2207/15               П Р Е М И Ј Е Р 
31.12.2015.године              Емир Оковић,с.р. 
     Г о р а ж д е 
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На основу члана 23. Закона о 

Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде („Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде”, број: 
8/15) и на основу Споразума о подјели 
трошкова за Пројекат “Зелени економ-
ски развој” – “Институционализација 
енергетског управљања и повећање 
енергетске ефикасности у БиХ” број: 
03-14-1351-1/2015 од 14.12.2015. године, 
Влада Босанско-подрињског кантона 
Горажде, на наставку 46. редовне сјед-
нице, одржаном дана 31.12.2015.годи-
не, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о плаћању прве транше доприноса 
Владе Босансо-подрињског кантона 

Горажде за имплементацију 
пројекта “Зелени економски развој” 

– “Институционализација 
енергетског управљања и повећање 

енергетске ефикасности у БиХ” 



15. јануар/сијечањ 2016. 
 
 

Члан 1. 
 

Овом се Одлуком одобрава пл-
аћање прве транше доприноса Владе 
Босансо-подрињског кантона Горажде 
за имплементацију пројекта БИХ 10 
/00079758 – “Зелени економски развој” 
– “Институционализација енергетског 
управљања и повећање енергетске 
ефикасности у БиХ” у износу 15.000,00 
КМ. 
 

Члан 2. 
 

Средства за реализацију актив-
ности из члана 1. ове Одлуке уплатиће 
се на жирорачуне Развојног програма 
Уједињених нација (УНДП), број рачу-
на: 502021000-03000651, трансакцијски 
број 161 000 0000000011, код Раифаизен 
банке д.д., Змаја од Босне 1, 71000 Са-
рајево, из Bуџета Министарства за ур-
банизам, просторно уређење и зашти-
ту околине Босанско-подрињског кан-
тона Горажде са економског кода 615 
721 – Капитални трансфери међунаро-
дним организацијама.  
 

Члан 3. 
 

За реализацију ове Одлуке зад-
ужује се Министарство за финансије 
Босанско-подрињског кантона Горажде. 
 

Члан 4 
 

Ова Одлука ступа на снагу дан-
ом објављивања на службеној огласној 
табли Кантона, а накнадно ће објави-
ти у  „Службеним новинама Босанско-
подрињског кантона Горажде”. 
 

Број:03–14-2223/15              П Р Е М И Ј Е Р 
31.12.2015.године              Емир Оковић,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 наставку 46. Редов-
не сједнице, одржаном дана 31.12.2015. 
године, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности за плаћање 

Прве привремене ситуације  
број: 28/2015 

 
Члан 1. 

 
 Овом се Одлуком даје сагласно-
ст на плаћање Прве привремене ситуа-
ције број:28/2015 на извођењу грађев-
инских радова утопљавања зграде Вла-
де Босанско-подрињског кантона Гор-
ажде у износу од 59.111,68 КМ ГПД 
“ДРИНА” д.д. Горажде. 
  

Члан 2. 
 
 За реализацију ове Одлуке зад-
ужује се Министарство за финансије 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де, а средства уплатити из Буџета Вла-
де Босанско-подрињског кантона Гор-
ажде, економски код 821 500 – Улага-
ња у туђа стална средства. 
 Средства уплатити на рачун 
број:1011400000004042, отворен код Пр-
ивредне банке Сарајево, Филијала Гор-
ажде. 
  

Члан 3. 
 
 Одлука ступа на снагу даном 
објављивања на службеној огласној та- 
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бли Кантона, а накнадно ће да се обја-
ви у „Службеним новинама Босанско – 
подрињског кантона Горажде”. 
 

Број:03-14-2233/15               П Р Е М И Ј Е Р 
31.12.2015.године              Емир Оковић,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), у складу са чланом 9. став 25. 
Одлуке о измјенама и допунама Одлу-
ке о условима и начину остваривање 
права из Закона о накнадама плата и 
посланика које бира, именује или чији 
избор потврђује Слупштина Босанско-
подрињског кантона број: 01-02-390/14 
од 20.05.2014. године, Влада Босанско-
подрињског кантона Горажде, на нас-
тавку 46. редовне сједнице, одржаном 
дана 31.12.2015. године, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о плаћању рачуна 

 
Члан 1. 

 
Овом се Одлуком одобравају 

средства у укупном износу од 3.257,98 

КМ, на име трошкова репрезентације 
како слиједи: 
 
- Фактура број: 47/15, испостављена 

од Привредног друштва А-С КОМ-
ПАНИ Д.О.О. у износу од 167,50 
КМ на име састанка са начелници-
ма општина у саставу Босанско-
подрињског кантона Горажде. 
Средства уплатити на жирорачун 
број: 1990540005501254, отворен код 
Шпаркасе банке. 
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- Фактура број: 117/15 испостављена 

од Привредног друштва А-С КОМ-
ПАНИ Д.О.О. у износу од 185,00 
КМ на име пријема представника 
удружења Прогрес те њемачке фо-
ндације Wings of Hope. 
Средства уплатити на жирорачун 
број: 1990540005501254, отворен код 
Шпаркасе банке. 

 
- Фактура број: 215/15 испостављена 

од Привредног друштва А-С КОМ-
ПАНИ Д.О.О. у износу од 71,50 КМ 
на име радног ручка са представ-
ницима фирме Геопројекат. 
Средства уплатити на жирорачун 
број: 1990540005501254, отворен код 
Шпаркасе банке. 

 
- Фактура број: 462/15 испостављена 

од Привредног друштва А-С КОМ-
ПАНИ Д.О.О. у износу од 1.179,00 
КМ на име обиљежавања Дана Бо-
санско-подрињског кантона и опш-
тине Горажде. 
Средства уплатити на жирорачун 
број: 1990540005501254, отворен код 
Шпаркасе банке. 

 
3. Фактура број: 482/15 испостављена 

од Привредног друштва А-С КОМ-
ПАНИ Д.О.О. у износу од 543,00 
КМ на име посјете представника 
Федералне дирекције робних резе-
рви и Агенције за превенцију и бо-
рбу против корупције. 
Средства уплатити на жирорачун 
број: 1990540005501254, отворен код 
Шпаркасе банке. 

 
- Фактура број: 548/15 испостављена 

од Привредног друштва А-С КОМ-
ПАНИ Д.О.О. у износу од 493,00 
КМ на име посјета представника  
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Зеничко-добојског кантона (предсј-
едавајући Скупштине и послани-
ци). 
Средства уплатити на жирорачун 
број: 1990540005501254, отворен код 
Шпаркасе банке. 

 
- Фактура број: 568/15 испостављена 

од Привредног друштва А-С КОМ-
ПАНИ Д.О.О. у износу од 259,49 КМ 
на име посјете делегације Федерал-
ног министарства за финансије. 
Средства уплатити на жирорачун 
број: 1990540005501254, отворен код 
Шпаркасе банке. 

 
- Фактура број: 329/15 испостављена 

од Привредног друштва БЕНО 
д.о.о. у износу од 78,00 КМ на име 
посјете гостију из организације Пр-
огрес и представника Њемачке ам-
басаде. 
Средства уплатити на жирорачун 
број: 1415255320000114, отворен код 
ББИ БХ Сарајево, Филијала Горажде. 

 
- Фактура број: 575/15 уиспоставље-

на од Привредног друштва А-С 
КОМПАНИ Д.О.О. у износу од 
139,00 КМ на име радног ручка са 
посланицима у Скупштини БПК 
Горажде. 
Средства уплатити на жирорачун 
број: 1990540005501254, отворен код 
Шпаркасе банке. 

 
- Фактура број: 558/15 испостављена 

од Привредног друштва А-С КОМ-
ПАНИ Д.О.О. у износу од 142,49 
КМ на име посјете делегације из 
Федералног фудбалског савеза. 
Средства уплатити на жирорачун 
број: 1990540005501254, отворен код 
Шпаркасе банке. 
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Члан 2. 

 
За реализацију ове Одлуке зад-

ужује се Министарство за финансије, а 
средства уплатити из Буџета Владе Бо-
санско-подринсјког кантона Горажде, 
економски код 614 900 - Уговорене и 
друге посебне услуге. 
 

Члан 3. 
 

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

Број:03–14-2243/15               П Р Е М И Ј Е Р 
31.12.2015.године              Емир Оковић,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 наставку 46. редов-
не сједнице, одржаном дана 31.12.2015. 
године, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о плаћању рачуна 

 
Члан 1. 

 
Овом се Одлуком одобравају 

новчана средства у укупном износу од 
1.085,35 КМ, за плаћање рачуна, како 
слиједи: 
 

- Фактура број: 424/14 испостављена 
од „ДРИНЕКС” д.о.о. Горажде у из- 
носу од 300,00 КМ на име услуга се- 
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рвисирања компјутерске опреме. 
Средства уплатити на жирорачун 
број: 1610300002210044, отворен код 
Раифаизен банке. 

 
- Фактура број: 568/14 испостављена 

од „ДРИНЕКС” д.о.о. Горажде у из-
носу од 155,00 КМ на име замјене 
батерије за лаптоп. 
Средства уплатити на жирорачун 
број: 1610300002210044, отворен код 
Раифаизен банке. 

 
- Фактура број: 294/14 испостављена 

од БЕНО д.о.о. ПЈ хотел Бехар, у из-
носу од 396,50 КМ на име пријема и 
састанак са привредницима из Бос-
анско-подрињског кантона Гораж-
де. 
Средства уплатити на жирорачун 
број: 1415255320000114, отворен код 
ББИ БХ Сарајево, Филијала Горажде. 

 
- Рачун број: 14-3ПЦ3-120864 испос-

тављен од ОНИПРОМ д.о.о. Гораж-
де, у износу од 103,65 КМ на име 
набавке сокова за трошкове репре-
зентације. 
Средства уплатити на жирорачун 
број: 101-140-00006989-50 отворен 
код ПБС, Филијала Горажде. 

 
- Рачун број:14-3ПЦ2-182104 испос-

тављен од ОНИПРОМ д.о.о. Гора-
жде у износу од 130,20 КМ на име 
набавке сокова за трошкове репре-
зентације. 
Средства уплатити на жирорачун 
број: 101-140-00006989-50 отворен 
код ПБС, Филијала Горажде. 

 
Члан 2. 

 
За реализацију ове Одлуке зад- 

15. јануар/сијечањ 2016. 
 
 
ужује се Министарство за финансије, а 
средства уплатити из Буџета Владе Бо-
санско-подринсјког кантона Горажде, 
економски код 614 900 - Уговорене и 
друге посебне услуге. 
 

Члан 3. 
 

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

Број:03–14-2234/15               П Р Е М И Ј Е Р 
31.12.2015.године              Емир Оковић,с.р. 
     Г о р а ж д е 
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На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде (“Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде”, број: 
8/15) те на основу Програма утрошка  
средстава из Буџета Министарства за 
образовање, младе, науку, културу и                    
спорт са економског кода 614 100 (КАН 
003) - Остали текући трансфери – Ин-
формисање број: 10-14-899-1/15 од 31. 
03.2015. године, Влада Босанско-подри-
њског кантона Горажде, на наставку 
46. редовне сједнице, одржаном дана 
31.12.2015. 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 XII (дванаесете) од укупно  
XII (дванаест) редовних транши  

за 2015. годину 
 

I 
 

 Одобравају  се новчана средства  
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у износу од 38.266,19 КМ Јавном пре-
дузећу РТВ Босанско-подрињског кан-
тона  Горажде  д.о.о. на име уплате XII 
(дванаесете) од укупно XII (дванаест) 
редовних транши за 2015. годину нам-
ијењене за исплату плаТа и доприноса  
запосленицима. 
 

II 
 

 За реализацију ове Одлуке зад-
ужује се Министарство за финансије, а 
средства дозначити из Буџета Мини-
старства за образовање, младе, науку, 
културу и спорт са економског кода                        
614 100 (КАН 003) - Остали текући тр-
ансфери – Информисање за 2015. Год-
ину. 

Новчана средства дозначити 
на жирорачун Јавног предузећа РТВ 
Босанско-подрињског кантона  Гора-
жде д.о.о. број:1325002001666685, отво-
рен код НЛБ Тузланске банке фили-
јала Горажде, ИД број: 4245030110002. 
 

III 
 
 Корисник средстава дужан је да 
Министарство за образовање, младе, 
науку, културу и спорт у року од 15 
(петнаест) дана од дана реализације 
средстава извијести и документује на-
ведени утрошак те да захтјев за наре-
дну мјесечну траншу достави Минис-
тарству за образовање, младе, науку, 
културу и спорт првог радног дана на-
кон истека мјесеца за који сезахтјев 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- 
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подрињског кантона Горажде”. 
 

Број:03-14-2226/15               П Р Е М И Ј Е Р 
31.12.2015.године              Емир Оковић,с.р. 
      Г о р а ж д е  
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На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде (“Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде”, број: 
8/15) те на основу члана 50. Закона о 
Радио-телевизији Босанско–подрињск-
ог кантона Горажде (“Службене нови-
не Босанско-подрињског кантона Го-
ражде” број: 7/02, 8/09, 11/12, 13/12,                         
09/13 и 11/15), Влада Босанско-подри-
њског кантона Горажде, на наставку 
46. редовне сједнице, одржаном дана  
31.12.2015. године, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности на Одлуку  

о разрјешењу директора ЈП Радио – 
телевизија Босанско-подрињског 

кантона Горажде, друштво са 
ограниченом одговорношћу 

 

Члан 1. 
 

Овом Одлуком Влада Босанско - 
подрињског кантона Горажде даје саг-
ласност на Одлуку о разрјешењу ди-
ректора ЈП Радио – телевизија Босанс-
ко–подрињског кантона Горажде дру-
штво са ограниченом одговорношћу 
број: 28/15 од 24.12.2015.године, коју је 
донио Надзорни одбор, а потврдила 
Скупштина ЈП РТВ БПК Горажде д.о.о. 
својом Одлуком број: 16/15 од 30.12. 
2015. године. 
 

Члан 2. 
  

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

Број:03–05–2175/15              П Р Е М И Ј Е Р 
31.12.2015.године              Емир Оковић,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 12. став 2. Одлуке о осни-
вању Службе за запошљавање Босанс-
ко–подрињског кантона Горажде („Сл-

ужбене новине Босанско–подрињског 
кантона Горажде”, број: 20/01 и 7/13), 
Влада Босанско–подрињског кантона 
Горажде, на наставку 46. редовне сјед-
нице, одржаном дана 31.12.2015. годи-
не,  д о н о с и: 

 
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности на Одлуку  
о именовању вршиоца дужности 

директора ЈУ „Служба за 
запошљавање БПК Горажде” 

 
Члан 1. 

 
Овом се Одлуком даје сагласно-

ст на Одлуку Управног одбора ЈУ 
“Служба за запошљавање БПК Гораж-
де”, број:01/12-05-93-1/15 од 28.12.2015. 
године, о именовању Нафије Ходо за 
вршиоца дужности директора ЈУ „Сл-
ужба за запошљавање БПК Горажде”. 
 

Члан 2. 
 

Одлука ступа на снагу даном 
објављивања на службеној огласној та- 

15. јануар/сијечањ 2016. 
 
 
бли Кантона, а накнадно ће да се обја-
ви у “Службеним новинама Босанско– 
подрињског кантона Горажде”. 
 

Број:03-05-2174/15               П Р Е М И Ј Е Р 
31.12.2015.године              Емир Оковић,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 наставку 46. редов-
не сједнице, одржаном дана 31.12.2015. 
године, д о н о с и:  
 
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности за расписивање 

огласа за пријем запосленика 
 

II 
 

Овом се Одлуком даје сагласн-
ост директору ЈУОШ „Хасан Турчало 
Брзи” Иловача за расписивање огласа 
за пријем запосленика, и то како сли-
једи: 
 

1. Хигијеничарка, један извршилац, 
за рад у подручној школи Брзача, 
одређено радно вријеме од 01.02. 
2016. године до 30.06.2016. године 
(пола радног времена). 

 

I 
 

 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:03-34-2227/15               П Р Е М И Ј Е Р 
31.12.2015.године              Емир Оковић,с.р. 
      Г о р а ж д е  



15. јануар/сијечањ 2016. 
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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 наставку 46. Редов-
не сједнице, одржаном дана 31.12.2015. 
године, д о н о с и: 

 
 

О Д Л У К У 
о одобравању испоруке дрвене 

пелети за потребе Меџлиса Исламске 
заједнице Горажде 

 
Члан 1. 

 
            Овом се Одлуком одобрава Ди-
рекцији робних резерви Босанско-под-
рињског кантона Горажде да  испору-
чи 5 тона   дрвене пелети (без накнаде) 
Меџлису Исламске заједнице и 3 тоне 
за џамију “Шехидија” у Витковићима. 
 

Члан 2. 
 
           За реализацију ове Одлуке заду-
жује се Дирекција робних 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:03-17-2230/15               П Р Е М И Ј Е Р 
31.12.2015.године              Емир Оковић,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 наставку 46. редов-
не сједнице, одржаном дана  31.12.2015. 
године, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности  Служби  

за заједничке послове кантоналних 
органа управе за набавку опреме 

 
Члан 1. 

 

Даје се сагласност Служби за 
заједничке послове кантоналних орга-
на управе за набавку сљедеће опреме: 
 

- 1 /један/ копир апарат; 
- 1 / један / електрични решо; 
- 1 / један / фрижидер те 
- 2 /два/ усисивача, 
 
а за службене потребе извршилаца по-
слова и задатака одговарајућих радних 
мјеста у  Служби за заједничке послове 
кантоналних органа управе. 
 

Члан 2. 
 

 Средства за наведену набавку 
обезбједиће се из Буџета Службе за зај-
едничке послове кантоналних органа 
управе за 2015.годину са економског 
конта 821300 - Набавка опреме. 
 

Члан 3. 
 

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

Број:03–14-2208/15               П Р Е М И Ј Е Р 
31.12.2015.године              Емир Оковић,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 38. Закона о извршењу 
Буџета Босанско–подрињског кантона 
Горажде за 2015. годину („Службене 
новине Босанско–подрињског кантона 
Горажде”, број: 2/15), Влада Босанско–
подрињског кантона Горажде, на нас-
тавку 46. редовне сједнице, одржаном 
дана 31.12.2015. године, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности Кантоналној 

управи цивилне заштите БПК 
Горажде за набавку опреме 

 
Члан 1. 

 
 Овом се Одлуком даје сагласно-
ст Кантоналној управи цивилне заш-
тите БПК  Горажде за набавку опреме, 
како слиједи:  
 

- рачунар са пратећом  
опремом .................................     2 ком. 

- факс ........................................     2 ком. 
- принтер...................................    2 ком. 
- канцеларијски намјештај  

за опремање кантоналног 
оперативног центра циви- 
лне заштите - столице        5 комада. 

15. јануар/сијечањ 2016. 
 
 

Члан 2. 
 

 Кантонална управа цивилне за-
штите БПК Горажде је обавезна извр-
шити набавку у складу са Законом о 
јавним набавкама Босне и Херцегови-
не („Службени гласник Босне и Херце-
говине”, број 39/14). 
 

Члан 3. 
 

 Средства за набавку опреме ће 
се обезбиједити са подрачуна средста-
ва остварених по основу посебне нак-
наде за заштиту од природних и дру-
гих несрећа, са економског кода 821 
300 - Набавка опреме у Буџету Канто-
налне управе цивилне заштите БПК  
Горажде за 2015. годину. 
 

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:03-14-2206/15               П Р Е М И Ј Е Р 
31.12.2015.године              Емир Оковић,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  наставку 46. редов-
не сједнице, одржаном дана 31.12.2015. 
године, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности за плаћање 

рачуна број: РН-0479/15 



15. јануар/сијечањ 2016. 
 
 

Члан 1. 
 

Даје се сагласност Министарст-
ву за привреду - Дирекција  за цесте 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де, да изврши плаћање рачуна број: 
РН-0479/15 од 30.12.2015.године, на из-
нос од 47.325,00 КМ, испостављеног од 
стране привредног друштва „Окац” 
д.о.о. Горажде по Уговору број: 03-14-
1816-1/15 од 18.11.2015. године, а одно-
си се на прву траншу зимског одржав-
ања уговореног путног праваца у пе-
риоду од 15.11. до 31.12.2015.године. 
 

Члан 2. 
 

За реализацију ове Одлуке  зад-
ужују се Министарство за привреду - 
Дирекција за цесте и Министарство за 
финансије Босанско-подрињског кан-
тона Горажде, а средства обезбиједити 
из Буџета Министарства за привреду 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де- Дирекција за цесте, економски  код 
613700 - Издаци за текуће одржавање. 
 

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:03–14-2247/15               П Р Е М И Ј Е Р 
31.12.2015.године              Емир Оковић,с.р. 
     Г о р а ж д е 
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На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско – подрињског кантона 
Горажде (“Службене новине Босанско 
–подрињског кантона Горажде”, број: 
8/15), Влада Босанско–подрињског ка- 
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нтона Горажде, на наставку 46.  Редов-
не сједнице, одржаном дана 31.12.2015. 
године, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о пријему  на стручно 

оспособљавање пет лица који  
се воде на евиденцији ЈУ „Служба  

за запошљавање БПК  Горажде” 
 

Члан 1. 
 

Овом Одлуком Влада Босанско 
–подрињског кантона Горажде прима 
на стручно оспособљавање пет лица са 
евиденције ЈУ „Службе за запошљава-
ње БПК  Горажде”, који се распоређују 
у кантоналне органе управе, како сли-
једи: 
 

1. Омановић Недим – бакалауреат 
права, у Завод за бесплатну правну 
помоћ, у трајању од годину дана,  

2. Врана Арнела – бакалауреат кому-
никологије,  у Службу за односе са 
јавношћу БПК  Горажде, у трајању 
од годину дана, 

3. Хурић Мерима – бакалауреат маш-
инства (компјутерски инжињери-
нг),  у Кантонални стамбени фонд, 
у трајању од годину дана; 

4. Бешлија Сабира – дипл. еколог, у 
Министарство за урбанизам, прос-
торно уређење и заштиту околине 
БПК  Горажде, у трајању од годину 
дана и 

5. Дучић Дамир - дипл. правник,  у 
Министарство за правосуђе, упра-
ву и радне односе БПК  Горажде, у 
трајању од шест мјесеци. 

 
Члан 2. 

 

 Лицима из члана 1. ове Одлуке   
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одређују  се ментори и то: 
 

- У Заводу за бесплатну правну по-
моћ Ружица Скоко, дипл.правник, 

- У Служби за односе са јавношћу  
Анка Ћуровац, дипл.компаратив-
ист и дипл. театролог, 

- У Кантоналном стамбеном фонду 
Ахмед Шуња, дипл. ецц, 

- У Министарству за урбанизам, пр-
осторно уређење и заштиту околи-
не  Мубера Ушановић, дипл. инг. 
хемије и 

- У Министарству за правосуђе, упр-
аву и радне односе Асим Плакало, 
дипл.правник. 

 
Члан 3. 

 
  Ова Одлука ступа на снагу дан-
ом објављивања на службеној огласној 
табли Босанско-подрињског кантона 
Горажде, а накнадно ће да се објави у 
“Службеним новинама Босанско–под-
рињског кантона Горажде”. 
 

Број:03-34-2242/15               П Р Е М И Ј Е Р 
31.12.2015.године              Емир Оковић,с.р. 
      Г о р а ж д е 
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На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско – подрињског кантона 
Горажде (“Службене новине Босанско 
–подрињског кантона Горажде” број: 
8/15) и Закона о извршењу Буџета 
(“Службене новине Босанско–подрињ-
ског кантона Горажде” број: 02/15), а у 
складу са Програмом утрошка средс-
тава Министарства за борачка питања 
са економског кода 614200 - Текући 
трансфери појединцима (“Службене 
новине Босанско–подрињског кантона 
Горажде” број: 03/15), Влада Босанско– 

15. јануар/сијечањ 2016. 
 
 
подрињског кантона Горажде, на наст-
авку 46. редовне сједнице, одржаном 
дана 31.12.2015.године,  д о н о с и:    
 
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности на Програм  

о  измјенама и допунама Програма 
утрошка средстава  са економског 

кода 614200 - Текући трансфери 
појединцима - БОР-005 

 
Члан 1. 

  
Овом се Одлуком даје  сагласно-

ст за измјене и допуне Програма са из-
мјенама и допунама Програма утрош-
ка средстава са економског кода 614200 
– Текући трансфери појединцима  бр-
ој: 11-14-507-3/15 од 06.04.2015.године у 
Буџету Министарства за борачка пита-
ња. 
 

Члан 2. 
 

Саставни дио Одлуке је Прогр-
ам са измјенама и допунама Програма 
утрошка новчаних средстава са еконо-
мског кода 614200 - Текући трансфери 
појединцима – БОР-005. 
  

Члан 3. 
 

Ова Одлука ступа на снагу дан-
ом објављивања на службеној табли 
Кантона, а  накнадно ће да се објави у 
“Службеним новинама Босанско-под-
рињског кантона Горажде”. 
 

Број:03–14-2249/15               П Р Е М И Ј Е Р 
31.12.2015.године              Емир Оковић,с.р. 
      Г о р а ж д е 

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

 



15. јануар/сијечањ 2016. 
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П Р О Г Р А М 
са измјенама и допунама Програма 
утрошка средстава са кода 614200 - 
Текући трансфери појединцима - 

БОР-005 број: 11-14-507-3/15 од 
06.04.2015.године 

 
Члан 1. 

 
У Програму утрошка средстава 

са измјенама и допунама програма са 
кода 614200 – Текући трансфери појед-
инцима, који је Влада БПК Горажде ус-
војила Одлуком број:03-14-445/15 од 
03.04.2015.године, треба да стоји: 
 
Поглавље III – ОПШТИ И ПОСЕБНИ 
                             ЦИЉЕВИ ПРОГРАМА 
 
3.2.1. - БОР-003-ПОМОЋ У СТАМБЕ- 
                              НОМ ЗБРИЊАВАЊУ 
 
ПОТРЕБНА СРЕДСТВА  135.999,90 КМ 
 
- Прикључак на инф- 

раструктурну мрежу     5.257,90 КМ 
- Санација објеката       130.742,00 КМ 
 
3.2.2. -  ЈЕДНОКРАТНЕ НОВЧАНЕ  

   ПОМОЋИ 
ПОТРЕБНА СРЕДСТВА    94.000,00 КМ 
 
3.2.3. БОР-005-ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ  
          ПОЈЕДИНЦИМА - ОСТАЛО 
 
Став 3.2.3.1. - Здравствена заштита ко-
рисника БИЗ-а,треба да стоји: 
 

ПОТРЕБНА СРЕДСТВА    50.000,00 КМ 
 
3.2.3.2. Бањско – климатско лијечење – 
рехабилитација припадника борачких 
популација, треба да стоји: 
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ПОТРЕБНА СРЕДСТВА  160.500,00 КМ 
 
3.2.3.3. Трошкови лијечења у иностра-
нству, треба да стоји: 
 
ПОТРЕБНА СРЕДСТВА                0 
 
3.2.3.4. - Право по основу преостале 
радне способности, треба да стоји: 
 

ПОТРЕБНА СРЕДСТВА                0 
 
3.2.3.5. - Право на професионалну 
прекфалификацију, треба да стоји: 
 

ПОТРЕБНА СРЕДСТВА                0 
 
3.2.3.6. - Обезбјеђење уџбеника за дјецу 
припадника б/п, треба да стоји: 
 

ПОТРЕБАН ИЗНОС           18.600,00 КМ 
 
3.2.3.7. Уклањање архитектонско-урба-
нистичких баријера, треба да стоји: 
 

ПОТРЕБНА САРЕДСТВА             0 
 
3.2.3.8. Партиципација  за додијељено 
грађевинско земљиште и уређење  гра-
дског грађевинског земљишта, треба 
да стоји: 
 

ПОТРЕБНА СРЕДСТВА    28.000,00 КМ 
 
3.2.3.9. Право на безплатну и повлаш-
тену вожњу: 
 

ПОТРЕБНА СРЕДСТВА    37.000,00 КМ 
 
3.2.3.10. БОР-005-Подизање нишана-
надгробних споменика и спомен-оби-
љежја 
 
Став 3.  Иза рјечи „БиХ” треба да стоји: 
те активности на изградњи спомен-
плоче за погинуле борце/припаднике  
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МУП-а на основу појединачног захтје-
ва/пројекта. 
 

ПОТРЕБНА СРЕДСТВА    90.000,00 КМ 
 
3.2.3.11. - Новчана помоћ добитницима 
највећих ратних признања, треба да 
стоји: 
 

ПОТРЕБНА СРЕДСТВА    18.000,00 КМ 
 
3.2.3.12.Помоћ у случају смрти: 
 

ПОТРЕБНА СРЕДСТВА    72.000,00 КМ 
 

3.2.3.13. Друга права у складу са посе-
бним прописима, додаје се у текст у за-
гради: 
 

ПОТРЕБНА СРЕДСТВА      3.400,00 КМ 
 
3.2.3.15. Основно обезбјеђење: 
 

ПОТРЕБНА СРЕДСТВА    22.500,00 КМ 
 
3.2.3.16.Приоритет у додјели средстава 
за повратак и одржив повратак: 
 

ПОТРЕБНА СРЕДСТВА               0 

ПОГЛАВЉЕ 4: Табеларни преглед мијења се: 
 

 

Р/б Конто 
Анали-
тички 
конто 

Назив конта 
Плани- 
рано за 

2015.год. 

1. 614200  ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ПОЈЕДИНАЦА  

1.1.  БОР-003 Помоћ у стамбеном збрињавању 135.999,90 

1.1.1.   Прикључак на инфраструктурну мрежу 5.257,90 

1.1.2.   Санација објеката 130.742,00 

1.1.3.   Накнада трошкова за промет некретнина - 

1.2.  БОР-004 Једнократне новчане помоћи 94.000 

1.3.  БОР-005 Остали текући трансфери појединцима 500.000,00 

1.3.1.   Здравствена заштита 50.000,00 

1.3.2.   Бањско-климатско лијечење 160.500,00 

1.3.3.   Трошкови лијечења у иностранству 0 

1.3.4.   Право по основу преостале радне способности 0 

1.3.5.   Право на професионалној преквалификацији 0 

1.3.6   Стипендије 0 

1.3.7.   Обезбјеђење уџбеника 18.600,00 

1.3.8.   Уклањање архитектонско–урбанистичких баријера 0 

1.3.9.   Партиципација за накнаде за грађевинско 
земљиште и уређење ГГЗ 

28.000,00 

1.3.10.   Право на бесплатну и повлаштену вожњу 37.000,00 

1.3.11.   Подизање надгробних споменика и других спомен-
обиљежја 

90.000,00 

1.3.12.   Новчана помоћ добитницима највећих р/п 18.000,00 

1.3.13.   Помоћ у случају смрти 72.000,00 

1.3.14.   Друга права у складу са посебним прописима 3.400,00 

1.3.15.   Основно обезбјеђење 22.500,00 

1.3.16.   Приоритет у додјели средстава за повратак и 
одржив повратак 

0 



15. јануар/сијечањ 2016. 
 
 

Члан 2. 
 
 Овај Програм ступа на снагу да-
ном давања сагласности од стране Вла-
де БПК Горажде. 
 

Број:11-14-507-5 /15            М И Н И С Т А Р 
31.12.2015.године               Зијад Брига,с.р.                                                                                                           
     Г о р а ж д е  
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На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско – подрињског кантона 
Горажде (“Службене новине Босанско 
–подрињског кантона Горажде” број: 
8/15) и Закона о извршењу Буџета 
(„Службене новине Босанско–подрињ-
ског кантона Горажде“ број: 02/15), а у 
складу са Програмом утрошка средст-
ава Министарства за борачка питања 
са економског кода 614300 - Текући тр-
ансфери непрофитним организација-
ма („Службене новине Босанско–под-
рињског кантона Горажде“ број:03/15), 
Влада Босанско–подрињског кантона 
Горажде, на наставку 46. редовне сјед-
нице, одржаном дана 31.12.2015.годи-
не, д о н о с и:    
 
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности на Програм  
о измјенама и допунама Програма 
утрошка средстава  са економског 
кода 614300 - Текући трансфери 
непрофитним отганизацијама 

 
Члан 1. 

  
Овом се Одлуком даје  сагласно-

ст за измјене и допуне Програма са из-
мјенама и допунама Програма утрош-
ка средстава са економског кода 614300 
– Текући трансфери непрофитним ор- 
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ганизацијама број:11-14-506-3/15 од 06. 
04.2015.године у Буџету Министарства 
за борачка питања. 
 

Члан 2. 
 

Саставни дио Одлуке је Прогр-
ам са измјенама и допунама Програма 
утрошка новчаних средстава са еконо-
мског кода 614300 - Текући трансфери 
непрофитним организацијама. 
  

Члан 3. 
 

Ова Одлука ступа на снагу дан-
ом објављивања на службеној табли 
Кантона, а накнадно ће да се објави у 
“Службеним новинама Босанско-под-
рињског кантона Горажде”. 
 

Број:03-14-2264/15               П Р Е М И Ј Е Р 
31.12.2015.године              Емир Оковић,с.р. 
      Г о р а ж д е 

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

65а) 
 

П Р О Г Р А М 
са измјенама и допунама Програма 
утрошка средстава са кода 614300 - 
Текући трансфери непрофитним 
организацијама број: 11-14-506-3/15  

од 06.04.2015.године 
 

Члан 1. 
 

У Програму утрошка средстава 
са измјенама и допунама програма са 
кода 614300 – Текући трансфери неп-
рофитним организацијама, на који је 
дала сагласност Влада Босанско–под-
рињскопг кантона Горажде Одлукама 
број:03-14-2264/15 од 31.12.2015.године, 
треба  да стоји: 
 

Поглавље 1. - НАЗИВ ПРОГРАМА 
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став 2. алинеја 4 – укупна вриједност 
Програма се мијења 
 
- Алинеја 4 – Укупна вериједност 

Програма: 304.589,00 КМ, 
 
Поглавље 4.- ПОТРЕБНА СРЕДСТВА 
ЗА ПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА  
 

- Алинеја 1. мијења се укупан износ 
средстава  304.589,00 КМ, 

- Алинеја 2. мијења се  преглед утро-
шка и то: 

 

Помоћ у раду основних борачких уд-
ружења 
 

Максималан буџет:           106.560,00 КМ 
 
Помоћ у реализацији пројеката бора-
чких удружења 
 

Максималан буџет:           147.466,00 КМ 

Унапређење на пољу обиљежавања 
значајних датума, догађаја и личнос-
ти из  периода 92/95. године 
  
Максималан буџет:             44.800,00 КМ 
 
Трошкови института за медицинско 
вјештачење 
 

Максималан буџет:                 763,00 КМ 
 

- Алинеја 3.мијења се износ средста-
ва  304.589,00 КМ 

 
Поглавље 5. - КРИТЕРИЈИ  ЗА  
                        РАСПОДЈЕЛУ СРЕДСТАВА 

 
- Став 1. Алинеја 1. Ми јења се износ 

средстава  304.589,00 КМ, 
 

- Став 2. Алинеја 4, мијења се табела-
рни преглед 

 

Р/Б Циљ 
Минимални 
износ гранта 

Максимални 
износ гранта 

 
Помоћ у раду основних борачких 
удружења 

8.880,00 x12 106.560,00 

 
Помоћ у реализацији пројеката борачких 
удружења и захтјева  борачких удружења 

 147.466,00 

2.1. 
Пројекти побољшања статуса б/п превоз  
С-Г-С 

3.500,00 x 12 
 

                        
42.000,00                  

2.2. 
Пројекти и захтјеви удружења  борачких 
популација 

 105.466,00 

 
Помоћ у организовању спортских 
манифестација  и рекреације инвалидних 
лица припадника б/п 

 5.000,00 КМ 

 Обиљежавање значајних датума  и догађаја  44.800,00 КМ 

4.1. 
Унапређење  на пољу обиљежавања 
значајних датума, догађаја и личности из 
периода 92/95. године 

 39.000,00 КМ 

4.2. 
Обиљежавање значајних датума  од значаја  
за удружења и ниже нивое власти 

 5.800,00 КМ 

5. 
Трошкови институту за медицинско 
вјештачење 

 763,00 КМ 
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- Алинеја 14. (Процедуре одобрава-

ња захтјева/пројеката) - (2) додаје 
се: 

 

- Пројекат помоћи у увезивању војн-
ог стажа РВИ. 

 
Члан 2. 

 
 Овај Програм ступа на снагу да-
ном давања сагласности од стране Вл-
аде Босанско-подрињског кантона  Го-
ражде. 
                                                                                                                                                                                                      

Број:11-14-506-6 /15              М И НИ С Т А Р 
31.12.2015.годидне               Зијад Брига,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 наставку 46. редов-
не сједнице, одржаном дана 31.12.2015. 
године, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о  давању  сагласности   

за  плаћање  рачуна 
 

Члан 1. 
 

Овом се Одлуком даје сагласно-
ст Министарству за привреду  Босанс-
ко–подрињског кантона Горажде за 
плаћање рачуна број:0161/15 од 30.12.2015. 
године, у износу од 16.999,71 КМ, испо-
стављеног од привредног друштва 
„Гораждестан” д.о.о. Горажде, на име 
извођења  лимарских  радова на  крову  
зграде Министарства за привреду Бо- 
санско–подрињског кантона  Горажде. 
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Члан 2. 

 

За реализацију ове Одлуке  зад-
ужују се Министарство за привреду  и 
Министарство за финансије Босанско 
–подрињског кантона Горажде, а  сре-
дства обезбиједити из Буџета Минист-
арства за привреду Босанско–подрињ-
ског кантона Горажде, економски код 
821 600 – Рекострукција и инвестицио-
но  одржавање. 
 

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:03-14-2246/15               П Р Е М И Ј Е Р                                                               
31.12.2015.године              Емир Оковић,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 614200 - Текући трансфери поје-
динцима, Влада Босанско–подрињског 
кантона Горажде, на наставку 46. редо-
вне сједнице, одржаном дана 31.12. 
2015. године,  д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о одобравању једнократних 

новчаних помоћи 
 

Члан 1. 
 

 Овом се Одлуком одобравају  
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једнократне новчане помоћи грађани-
ма Босанско-подрињског кантона Гор-
ажде којима су средства потребна због 
тешке социјално-материјале ситуације 
и  за трошкове лијечења, како  слиједи:  
 

1. Јахић Урфета у износу од 100,00 
КМ. 
Средства уплатити на жирорачун 
број:1028401500236670, отворен код 
Унион банке, експозитура Гораж-
де. 

2. Кантар Елвир у износу од  150,00 
КМ. 
Средства уплатити на рачун број: 
1322602016180042, отворен код НЛБ 
банке експозитура Горажде. 

3. Кукобат Мирослава у износу од 
100,00 КМ. 
Средства уплатити на рачун број: 
186-000-40738500-62, отворен код 
Зираат банке БХ д.д. Филијала 
Горажде. 

4. Буква Ћамил у износу од 100,00 
КМ. 
Средства уплатити на рачун број: 
1610300000000093 09-30-03546-4, отв-
орен код Раифаизен банке д.д. БиХ. 

5. Муминовић Хусеин у износу од 
100,00 КМ. 
Средства уплатити на жирорачун 
број:1325002012459487, отворен код 
НЛБ банке Експозитура Горажде. 

6. Богданић Јасмина у износу од 
200,00 КМ. 
Средства уплатити на број рач-
уна: 1862610330531031, отворен код 
Зираат банке БХ д.д. Филијала Го-
ражде. 

7. Хоџић Емира у износу од 150,00 
КМ. 
Средства уплатити на рачун број: 
1327310012624194, отворен код НЛБ 
банке Експозитура Горажде. 
 

15. јануар/сијечањ 2016. 
 
 

8. Соколовић Захир у износу од 
150,00 КМ. 
Средства уплатити на рачун број: 
1011406058882644 21-36623, отворен 
код Привредне банке д.д.Сараје-
во, Филијала Горажде. 

9. Хасовић Хаџира, у износу од 100,00 
КМ. 
Средства уплатити на рачун број: 
1415251310097035, отворен код ББИ 
д.д. Сарајево, Филијала Горажде. 

10. Ђедовић Бехрија, у износу од 
100,00 КМ. 
Средства уплатити на рачун број: 
1325002011713363, отворен код НЛБ 
банке експозитура Горажде. 

11. Алихоџић Сафет, у износу од 
200,00 КМ. 
Средства уплатити на рачун број: 
6764 5602 5993 4343, отворен код 
Зираат банке БХ д.д. Филијала Го-
ражде. 

12. Ушановић Есад, у износу од 
200,00КМ. 
Средства уплатити на текући рач-
ун број: 21-51878-616467, отворен 
код ШПАРКАСЕ БАНКЕ, Филија-
ла Горажде. 

13. Угљеша Динка, у износу од 100,00 
КМ. 
Средства уплатити на жирорачун 
број: 5574 7302 1719 8305, отворен 
код Зираат банке БХ д.д. Филија-
ла Горажде. 

14. Куртовић Фадила, у износу од 
200,00 КМ. 
Средства уплатити на рачун број: 
1322602016086631, отворен код НЛБ 

банке експозитура Горажде. 
15. Корда Емир у износу од 300,00 

КМ. 
Средства уплатити на рачун број: 
199-054-60553821-36 21-827391-5538 
21, отворен код ШПАРКАСЕ БАН-
КЕ, Филијала Горажде. 
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16. Пршеш Езана, у износу од 150,00 

КМ. 
Средства уплатити на жирорачун 
број:1376206004220618, отворен код 
Моје банке д.д. пословница Гора-
жде. 

17. Жуга Берина, у износу од 200,00 
КМ  
Средства уплатити на рачун број: 
1325002010964232, отворен код НЛБ 

банке Експозитура Горажде. 
18. Бардак Исмет,  у износу од 150,00 

КМ  
Средства уплатити на трансакц-
ијски рачун број:1325002011067149, 
отворен код НЛБ банке Експози-
тура Горажде. 

19. Спаховић Хајра, у износу од 200,00 
КМ 
Средства уплатити на рачун број: 
101-14060110972-43, отворен код 
Привредне банке д.д. Сарајево, 
Филијала Горажде. 

20. Фехратовић Ајдин, у износу од 
300,00 КМ 
Средства уплатити на рачун број: 
137-620-60039795-73, отворен код 
Моје банке д.д. Сарајево.  

21. Богданић Есад, у износу од 200,00 
КМ  
Средства уплатити на рачун број: 
1610000000000011  09001011042, отв-
орен код Раифаизен банке д.д. 
БиХ. 

22. Калопер Ифет, у износу од 300,00 
КМ  
Средства уплатити на рачун број: 
1322602014423178, отворен код НЛБ 

банке Експозитура Горажде. 
23. Агановић Расема, у износу од 

100,00 КМ  
Средства уплатити на трансакц-
ијски рачун број:1613000019832869, 
отворен код Раифаизен банке д.д. 
БиХ. 

Број 1 -  страна 89 
 
 

Члан 2. 
 
 За реализацију Одлуке задужује 
се Министарство за финансије, а сред-
ства обезбиједити из Буџета Владе Бо-
санско-подрињског кантона Горажде, 
економски код 614200 - Текући транс-
фери појединцима. 
 

Члан 3. 
 

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

Број:03–14-2255/15              П Р Е М И Ј Е Р 
31.12.2015.године              Емир Оковић,с.р. 
     Г о р а ж д е 
 

68 
На основу члана 23. Закона о 

Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде („Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде”, број: 
8/15) и Програма за кориштење сред-
става Текући трансфери другим ниво-
има власти за путеве ЛЗ из Буџета Ми-
нистарства за привреду - Дирекција за 
цесте Босанско-подрињског кантона 
Горажде за 2015. годину број:04-14-555-
5/15 од 29.04.2015.године, Влада Босан-
ско-подрињског кантона Горажде, на  
наставку 46. редовне сједнице, одржа-
ном дана 31.12.2015.године, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о дозначавању новчаних средстава 

Општини Фоча/ФБиХ  на  име подршке  
пројеката из Програма за кориштење 
средстава Текући трансфери другим 

нивоима власти за путеве ЛЗ из Буџета 
Министарства за привреду - Дирекција 
за цесте Босанско-подрињског кантона 

Горажде за 2015. годину 
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Члан 1. 
 

Овом се Одлуком дозначавају 
новчана средства Општини Фоча/ФБиХ 
- Устиколина у укупном износу од 
99.582,91 КМ на име подршке пројека-
та из Програма за кориштење средста-
ва Текући трансфери другим нивоима 
власти за путеве ЛЗ из Буџета Мини-
старства за привреду - Дирекција за 
цесте Босанско- подрињског кантона 
Горажде за 2015. годину и то за: 
 

1. Суфинансирање пројекта за рекон-
струкцију  локалног  пута Цвилин - 
Кожетин (дионица Муљази – насе-
ље Ада л= 960 м. 

 
Члан 2. 

 

За реализацију ове Одлуке  зад-
ужују се Министарство за  финансије 
и Министарство за привреду - Дирек-
ција за цесте Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде, а средства обезбиједи-
ти из Буџета Министарства за прив-
реду - Дирекција за цесте, економски 
код 614100 – Текући трансфери друг-
им нивоима власти за путеве ЛЗ, а 
средства дозначити на жирорачун 
број: 1011400000220255, отворен код 
ПБС Филијала Горажде. 
 

Члан 3. 
 

Корисник новчаних средстава, 
Општина Фоча/ФБиХ,  је у обавези да 
додијељена средства региструје на пос-
ебном коду и евидентира као намјенс-
ка средства за реализацију пројекта 
пута Цвилин - Ада те да након реали-
зације програма достави детаљан  извј-
ештај о утрошеним средствима Влади 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де путем Министарства за привреду – 
Дирекција за цесте Босанско-подрињс- 

15. јануар/сијечањ 2016. 
 

 
ког кантона Горажде. 
 

Члан 4. 
 

Задужује се Министарство за 
привреду Босанско-подрињског канто-
на Горажде да формира комисију која 
ће вршити контролу намјенског  утро-
шка средстава из члана 1. ове Одлуке 
те доставити Влади Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде извјештај о реа-
лизацији утрошених средстава. 
 

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:03–14-2245/15               П Р Е М И Ј Е Р 
31.12.2015.године              Емир Оковић,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 45. Закона о извршењу 
Буџета Босанско-подрињског кантона 
Горажде ("Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде”, број: 
2/15), Влада Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде, на наставку 46. редов-
не сједнице, одржаном дана 31.12.2015. 
године, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности на “Програм  
о измјенама и допунама Програма 
подршке развоју подузетништва 

и обрта  за 2015. годину”  
број: 04-14-620-18/15 од 31.12.2015. 

године (друга измјена) 



15. јануар/сијечањ 2016. 
 
 

I 
 

Овом се Одлуком даје сагласно-
ст на Програм о измјенама и допунама 
Програма подршке развоју подузетн-
иштва и обрта за 2015. годину, број: 04-
14-620-18/15 од 31.12.2015.године. 
 

II 
 

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

III 
 

За реализацију ове Одлуке зад-
ужују се Министарство за привреду и 
Министарство за финансије Босанско-
подрињског кантона Горажде, свако у 
оквиру своје надлежности. 
 

IV 
 

Ова Одлука ступа на снагу дан-
ом објављивања на службеној огласној 
табли Босанско-подрињског кантона 
Горажде, а накнадно ће да се објави у 
“Службеним новинама Босанско-под-
рињског кантона Горажде”.  
 

Број:03-14-2250/15               П Р Е М И Ј Е Р                                                          
31.12.2015.године              Емир Оковић,с.р. 
     Г о р а ж д е 

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

69а) 
 

ПРОГРАМ УТРОШКА СРЕДСТАВА 
(ПРОГРАМ О ИЗМЈЕНАМА 
И ДОПУНАМА ПРОГРАМА 

ПОДРШКЕ РАЗВОЈУ 
ПОДУЗЕТНИШТВА И ОБРТА) 

( Друга измјена) 
 
Година:               2015. 
 

Економски код:   614500 – ПОД 003 
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Назив економског кода: 
Субвенције за подстицај развоја, поду-
зетништва и обрта  
 

Назив Програма:   Програм о змјенама  
и допунама Програма подршке 
развоју подузетништва и обрта 
за 2015.годину (друга измјена) 

 

Сагласност: Сагласност на Програм о     
измјенама и допунама Програ-
ма утрошка (друга измјена), да-
ла је Влада Босанско-подрињс-
ког кантона Горажде Одлуком 
број: 03-14-2250/15 од 31.12.2015. 
године.  

 

Датум:     Децембар  2015. године 
 

Објављивање:    Програм о измјенама и  
                допунама Програма (друга из- 

   мјена) је објављен у «Службе-  
    ним новинама Босанско-под- 
    рињског кантона Горажде»  
    број: 1/16. 

 

Интернет:         www.mp.bpkg.gov.bа 
 
 

Технички подаци о Програму 
 

Програм утрошка важи од - до:  
       01.01.2015 - 31.12.2015. године 
 

Економски код:         614 500  
   - Субвенције за подстицај раз- 
     воја, подузетништва и обрта 

  
Субаналитички код:      ПОД 003 
 

Буџетски раздјел:       17 
 

Укупна вриједност Програма:   
                                          56.000 КМ 
 

Одговорно лице: мр.сци.Есед Радељаш  
 

Позиција одговорног лица: Министар 
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Контакт лице за Програм:Алмас Пита 
 

Контакт-телефон:  038 224 264 
 

Контакт е-маил:   
mpbk-privredaipoduzetnistvo@hotmail.com 
 

Интернет:       www.mp.bpkg.gov.bа 
 
 
1. НАЗИВ: 
 

ПРОГРАМ О ИЗМЈЕНАМА И 
ДОПУНАМА ПРОГРАМА ПОДРШКЕ 

РАЗВОЈУ ПОДУЗЕТНИШТВА И 
ОБРТА  ЗА 2015. ГОДИНУ (друга 

измјена) 
 
 
2. ИЗМЈЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА 

  
Овим се Програмом врше изм-

јене и допуне Програма подршке раз-
воју подузетништва и обрта за 2015. го-
дину број: 04-14-620/15 од 29.04.2015. 
године и то како слиједи: 
 

- У поглављу 8. Потребна средства за 
провођење Програма, тачка 8.2., 
Максимални буџет по посебним 
циљевима, висина средстава се ми- 

јења и то:  
 

1) Старт-ап подршка за прву регис-
трацију обртничке дјелатности у  
циљу отварања нових радних мје-
ста 

 

Максималан буџет,        умјесто 
раније планираних   16.000,00 КМ 
треба да стоји                 12.000,00 КМ 

 

2) Суфинансирање пројеката запош-
љавања у већ постојећем обрту 
 

Максималан буџет,        умјесто 
раније планираних     12.000,00 КМ 
треба да стоји                   4.000,00 КМ 

 

3) Пружање помоћи за унапређење и 
очување постојећег обрта те прева-
зилажење потешкоћа у раду 
 

Максималан буџет,        умјесто 
раније планираних      22.000,00 КМ 
треба да стоји                 40.000,00 КМ 

 
- У поглављу 10. Процедуре аплици-

рања, селекције и евалуације проје-
ката и захтјева за срествима, тачка 
10.3, која се односи на финансира-
ње приједлога пројеката, табела 1. 
се мијења како слиједи:  

 
 

Табела 1: 
Преглед износа грант средстава за финансирање по Програму 

 

 Укупан 
буџет по 

компоненти 

Износ грант редстава 
за финансирање  

по Програму 

Старт-ап подршка за прву регистрацију обртничке 
дјелатности у  циљу отварања нових радних мјеста  
 

12.000 КМ 4.000 КМ 

Суфинансирање пројеката запошљавања у већ 
постојећем обрту 
 

4.000 КМ 4.000,00 КМ 

Пружање помоћи за унапређење и очување 
постојећег обрта те превазилажење потешкоћа у раду 

     40.000 КМ 300 КМ-1.500 КМ 

http://www.mp.bpkg.gov.bа/
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У поглављу 13. Процјена резултата, тачка 13.2. Квантитативни преглед оче-
киваних резултата, табела 2. се мијења како слиједи:  
 

Табела 2: 
Табеларни преглед очекиваних минималних резултата 

 

Очекивани резултат 
Минимални очекивани 

резултат 

Јединица  
резултата 

Број 
 јед. 

Максима 
лни буџет 

(КМ) 

Максимални 
подстицај по 

јединици 
резултата 

(КМ) 
Пружена подршка 
подузетницима и 
обртницима за 
отварање нових обрта 
у 2015. години 
 

Подржана 3 пројекта за 
отварање нових обрта 

Пројекат 3 12.000 4.000 

Пружена подршка 
подузетницима и 
обртницима у 
активностима на 
унапређењу 
пословања са циљем 
отварања нових 
радних мјеста 
 

Подршка обртницима 
при отварању нових 
радних мјеста у 
постојећем обрту 

Новоотворено 
радно мјесто 

1 4.000 4.000 

Пружена помоћ за 
унапређење и 
очување постојећег 
обрта те 
превазилажење 
потешкоћа у раду 

Унапрјеђен постојећи 
обрт, задржана радна 
мјеста и створене 
претпоставке за  очување 
постојећих обрта  

Захтјев 28 34.000 300-1.500 

 
Остале одредбе Програма се не мијењају и остају на снази. 

 
Број:04-14-620-18/15                                                                                                      М И Н И С Т А Р 
31.12.2015.године                                                                                                         Есед Радељаш,с.р. 
     Г о р а ж д е 
 

Сагласност на овај Програм дала је Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, 
Одлуком број:03-14-2250/15 да-на 31.12.2015. године. 
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На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде („Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде”, број: 
8/15),  Програма  утрошка  средстава               
„Програм подршке развоју подузетни- 

 
штва и обрта за 2015.годину” број: 04-
14-620/15 од 29.04.2015. године („Служ-
бене новине Босанско–подрињског ка-
нтона Горажде” број:6/15), Влада Боса-
нско-подрињског кантона Горажде, на 
наставку 46. редовне сједнице, одржа-
ном дана 31.12.2015.године, д о н о с и: 
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О Д Л У К У 
о одобравању приједлога пројеката 

који ће се суфинансирати   
по “Програму подршке развоју 

подузетништва и обрта  
за 2015. годину” 

 

Члан 1. 
  

Овом се Одлуком одобравају 
приједлози пројеката за суфинансира-
ње по „Програму подршке развоју по-
дузетништва и обрта за 2015. годину”  

у  укупном  износу  од  6.000,00 КМ.   
Новчана средства су планирана 

у Буџету Министарства за привреду 
Босанско-подрињског кантона Горазде 
2015. Годину на економском коду 614 
500 ПОД 003 - Субвенције за подстицај 
развоја, подузетништва и обрта. 
 

Члан 2. 
 
 Новчана средства се одобравају 
сљедећим корисницима: 

 
 

Редни 
број 

Назив корисника Назив пројекта 
Износ 
(КМ) 

Банка и 
број жирорачуна 

     

1. 

Обртничка радња 
„АУТОСЕРВИС 

БАХРО” 
ИД број:4345120350007 

„Осигурање одрживог 
пословања са набавком 

нове опреме” 

 
1.500,00 

Шпаркасе банка д.д. 
БиХ, Филијала 

Горажде 
1990540056789325 

2. 

 
Обртничка браварска 
радња „ПОПИНОКС” 
ИД број:4345063450008 

 
„Набавка опреме - 
апарат за сјечење 

метала” 
 

 
1.500,00 

Раифаизен банка д.д. 
Босна и Херцеговина 

Филијала Горажде 
1610300005680025 

3. 
Јавни превоз терета, 

вл. Бахто Сенад 
ИД број:4345128170008 

„Набавка опреме - гума” 
 

1.500,00 

ББИ банка д.д. 
Сарајево, Филијала 

Горажде 
1415255320006613 

4. 
Обртничко-металска 
радња „МЕТАЛКА” 

ИД број:4345131120003 

„Помоћ за очување 
постојећег обрта” 

1.500,00 

Привредна банка  
Сарајево д.д. Сарајево 

Филијала Горажде 
1011400063642250 

 
  

УКУПНО 
 

6.000,00 
 

 

Члан 3. 
 

Са претходно наведеним корис-
ницима Министарство за привреду 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де ће закључити уговоре, којима ће се 
детаљније регулисати уговорене оба-
везе у вези с додијељеним средствима, 
прецизирати начин утрошка према 

пројектима, начин контроле утрошка 
средстава, начин праћења и извјешта-
вања, као и мјере у случају да се не из-
врше уговорене обавезе. 
 

Члан 4. 
 

За  реализацију  ове  Одлуке  се 
задужују    Министарство  за  привреду   
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и Министарство за финансије Босан-
ско–подрињског кантона Горажде, сва-
ко у оквиру своје надлежности, а сред-
ства обезбиједити из Буџета Министа-
рства за привреду Босанско–подрињ-
ског кантона Горажде, економски  код 
614500 ПОД 003 - Субвенције за под-
стицај развоја, подузетништва и обрта.      
  

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:03-14-2244/15                П Р Е М И Ј Е Р                                                            
31.12.2015.године              Емир Оковић,с.р. 
     Г о р а ж д е 
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На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско – подрињског кантона 
Горажде  (“Службене новине Босанско 
–подрињског кантона Горажде” број: 
8/15) и Закона о извршењу Буџета 
(“Службене новине Босанско–подрињ-
ског кантона Горажде” број:2/15) и чл-
ана 248. Закона о допунским правима 
бранилаца и чланова њихових поро-
дица  у Босанско-подрињском кантону 
Горажде (“Службене новине Босанско 
–подрињког кантона Горажде”, број: 
9/13, 11/14), а у складу  са Програмом 
утрошка средстава Министарства за 
борачка питања са економског кода 
614200 - Текући трансфери појединци-
ма – БОР-003 (“Службене новине Боса-
нско-подрињског кантона Горажде” 
број: 3/15), Влада Босанско–подрињск-
ог кантона Горажде, на наставку 46. 
редовне сједнице, одржаном дана 31. 
12.2015.године, д о н о с и:    
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О Д Л У К У 

о одобравању новчаних средстава  
на име  бесповратне помоћи   

за рјешавање стамбених потреба 
бораца и чланова њихових породица 

Босанско–подрињског кантона 
Горажде 

 
Члан 1. 

 
Одобравају се новчана средства 

у укупном износу од 130.561,00 КМ  на 
име једнократних бесповратних пом-
оћи за рјешавање стамбених потреба 
бораца и чланова њихових породица 
са простора Босанско–подрињског ка-
нтона Горажде у буџетској 2015.год-
ини. 

Корисници и појединачни из-
носи средстава утврђени су Коначном 
ранг-листом приоритета у додјели сре-
дстава за стамбено збрињавање припа-
дника борачких популација БПК Го-
ражде број: 11-14-1939-8/15 од 31.12. 
2015. године. 
 

Члан 2. 
 
 Одобрена средства обезбиједи-
ти из Буџета Министарства за борачка 
питања Босанско–подрињског кантона 
Горажде, економски код 614200 – Теку-
ћи трансфери појединцима –БОР 003 
- Помоћ у стамбеном збрињавању. 
                                                                                              

Члан 3. 
 

За реализацију ове Одлуке зад-
ужује се Министарство за борачка пит-
ања и Министарство за финансије Бо-
санско–подрињског кантона Горажде, 
а укупна средства пребацити на НЛБ 
банку. 
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Члан 4. 
 

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:03-14-2258/15               П Р Е М И Ј Е Р                                                              
31.12.2015.године              Емир Оковић,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  614 300 - Текући трансфери неп-
рофитним организацијама, Влада Бос-
анско-подрињског кантона Горажде, 
на наставку 46. редовне сједнице, одр-
жаном дана  31.12.2015.год., д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о одобравању једнократних 

новчаних помоћи Удружењу “Круг” 
Горажде 

 
Члан 1. 

  
 Овом се Одлуком одобрава јед-
нократна новчана помоћ у износу од 
2.000,00 КМ Удружењу за рурални ра-
звој и подршку младим људима “Круг” 
Горажде за реализацију Пројекта “Пр-
еузми одговорност”. 
 Средства уплатити на рачун 
број: 1325002009180111, отворен код 
НЛБ банке. 
 

15. јануар/сијечањ 2016. 
 

 
Члан 2. 

 

 За реализацију Одлуке задужује 
се Министарство за финансије, а сред-
ства су планирана у Буџету Владе Бо-
санско-подрињског кантона Горажде 
на економском коду 614 300 - Текући 
трансфери непрофитним организаци-
јама. 
 

Члан 3. 
 

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

Број:03-14-2257/15               П Р Е М И Ј Е Р                                                        
31.12.2015.године              Емир Оковић,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  614 300 - “Текући трансфери неп-
рофитним организацијама”, Влада Бо-
санско-подрињског кантона Горажде, 
на наставку 46. редовне сједнице, одр-
жаном дана  31.12.2015.год., д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о одобравању једнократних 

новчаних помоћи Удружењу 
“Сехара” Горажде 

 
Члан 1. 

 

 Овом се Одлуком одобрава јед- 
 



15. јануар/сијечањ 2016. 
 
 
нократна новчана помоћ у износу од 
1.000,00 КМ Удружењу жена “ Сехара” 
Горажде, за опремање просторија Уд-
ружења. 
 Средства уплатити на рачун 
број: 137 620 600 3815061, отворен код 
Моје банке д.д. Сарајево. 
 

Члан 2. 
 
 За реализацију Одлуке задужује 
се Министарство за финансије, а сре-
дства су планирана у Буџету Владе Бо-
санско-подрињског кантона Горажде 
на економском коду 614 300 - Текући 
трансфери непрофитним организаци-
јама. 
 

Члан 3. 
 

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

Број:03-14-2256/15                П Р Е М И Ј Е Р                                                           
31.12.2015.године              Емир Оковић,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  614 300 - “Текући трансфери неп-
рофитним организацијама”, Влада Бо-
санско-подрињског кантона Горажде, 
на наставку 46. редовне сједнице,  одр-
жаном дана  31.12.2015.год., д о н о с и: 
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О Д Л У К У 

о одобравању једнократних 
новчаних помоћи Удружењу 

“Горажде” Горажде 
 

Члан 1. 
 
 Овом се Одлуком одобрава јед-
нократна новчана помоћ у износу од 
400,00 КМ Удружењу логораша “Гора-
жде” Горажде, за набавку канцелариј-
ског материјала.  
 Средства уплатити на рачун 
број: 1610300003280051, отворен код 
Раифаизен банке д.д. БиХ Горажде. 
 

Члан 2. 
 
 За реализацију Одлуке задужује 
се Министарство за финансије, а сред-
ства су планирана у Буџету Владе Бо-
санско-подрињског кантона Горажде 
на економском коду 614 300 - Текући 
трансфери непрофитним организаци-
јама. 
 

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:03-14-2253/15               П Р Е М И Ј Е Р                                                       
31.12.2015.године              Емир Оковић,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- 
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ка средстава Владе Босанско–подрињ-
ског кантона Горажде са економског 
кода  614 300 - “Текући трансфери неп-
рофитним организацијама”, Влада Бо-
санско-подрињског кантона Горажде, 
на наставку 46. редовне сједнице, одр-
жаном дана  31.12.2015. год., д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о одобравању једнократних 

новчаних помоћи Рукометном клубу  
“Раднички” Горажде 

 

Члан 1. 
 

 Овом се Одлуком одобрава јед-
нократна новчана помоћ у износу од 
650,00 КМ Удружењу Рукометни клуб 
“Раднички” Горажде за Новогодишњи 
рукометни турнир за омладинске сел-
екције у Пожегу Република Србија. 
 Средства уплатити на жирора-
чун број: 137-620-60042745-50, отворен 
код Моје банке д.д. БиХ Горажде. 
 

Члан 2. 
 

 За реализацију Одлуке задужује 
се Министарство за финансије, а сре-
дства су планирана у  Буџету Владе 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де, на економском коду 614 300 – Теку-
ћи трансфери непрофитним органи-
зацијама. 
 

Члан 3. 
 

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

Број:03-14-2254/15               П Р Е М И Ј Е Р                                                       
31.12.2015.године              Емир Оковић,с.р. 
     Г о р а ж д е 

15. јануар/сијечањ 2016. 
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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 чланова 26. и 27. Закона о изв-
ршењу Буџета Босанско-подрињског 
кантона Горажде за 2015.годину, Влада 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де, на наставку 46. редовне сједнице, 
одржаном дана 31.12.2015.г., д о н о с и:  
 
 

О Д Л У К У 
о одобравању једнократне  

новчане помоћи 
 

Члан 1. 
  
 Овом се Одлуком одобрава јед-
нократна новчана помоћ  у износу од 
500,00 КМ Сиповић Фадилу из села 
Шаиновићи – Хреновица б.б., општи-
на Пале у ФБиХ, за рјешавајне соци-
јалних потреба.  
 Средства уплатити на рачун 
број: 101-140-00000016-17, отворен код 
Привредне банке Сарајево д.д. Сара-
јево. 
 

Члан 2. 
 
 За реализацију Одлуке задужује 
се Министарство за финансије, а сред-
ства су планирана у Буџету Владе Бо-
санско–подрињског кантона Горажде, 
економски код  600 000 - Текућа буџет-
ска резерва, а теретиће се економски 
код 614 200 - Текући трансфери поје-
динцима БАЛ 006. 
 

Члан 3. 
 

Ова Одлука ступа на снагу дан- 



15. јануар/сијечањ 2016. 
 
 
ом објављивања на службеној огласној 
табли Кантона, а накнадно ће да се об-
јави у “Службеним новинама Босанс-
ко-подрињског кантона Горажде”. 
 

Број:03–14-2261/15               П Р Е М И Ј Е Р 
31.12.2015.године              Емир Оковић,с.р. 
     Г о р а ж д е 

 

77 
 

На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде (“Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде”, број: 
8/15), и чланова 26. и 27. Закона о изв-
ршењу Буџета Босанско-подрињског 
кантона Горажде за 2015.годину, Влада 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де, на наставку 46. редовне сједнице, 
одржаном дана 31.12.2015.г., д о н о с и:  
 
 

О Д Л У К У 
о одобравању једнократне  

новчане помоћи 
 

Члан 1. 
 
 Овом се Одлуком одобрава јед-
нократна новчана помоћ у износу од 
500,00 КМ породици Драгољ Мирсада 
Мене, на име трошкова лијечења и са-
хране.   
 Средства уплатити на текући 
рачун број: 1325002000200821, отворен 
код НЛБ банке д.д. експозитура Го-
ражде на име Драгољ Бахре. 
 

Члан 2. 
 
 За реализацију Одлуке задужује 
се Министарство за финансије, а сре-
дства су планирана у Буџету Владе Бо-
санско–подрињског кантона Горажде,  
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економски код 600 000 - Текућа буџет-
ска резерва, а теретит ће се економс-
ки код 614 200 - Текући трансфери 
појединцима БАЛ 006. 
 

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:03–14-2260/15              П Р Е М И Ј Е Р 
31.12.2015.године              Емир Оковић,с.р. 
      Г о р а ж д е 

 

78 
 

На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде (“Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде”, број: 
8/15) те на основу Програма утрошка 
средстава Владе Босанско-подрињског 
кантона Горажде са економског кода 
614300 - Текући трансфери непрофи-
тним организацијама – вјерским зајед-
ницама, Влада Босанско-подрињског 
кантона Горажде, на наставку 46. редо-
вне сједнице, одржаном дана 31.12. 
2015. године, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о одобравању новчаних средстава 

Исламској заједници у Босни  
и Херцеговини Муфтијство 

горажданско 
 

Члан 1. 
 
 Одобравају се новчана средст-
ва у износу од 1.500,00 КМ Исламској 
заједници у Босни и Херцеговини –  
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Муфтијство горажданско за помоћ 
повратницима у џемату Копачи. 
  

Члан 2. 
 
 За реализацију ове Одлуке зад-
ужује се Министарство за финансије 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де, а средства обезбиједити из Буџета 
Владе Босанско-подрињског кантона 
Горажде, економски код 614300 – Теку-
ћи трансфери непрофитним органи-
зацијама – вјерским заједницама. 
 Средства уплатити на жирора-
чун број:1011400000082612, отворен код 
Привредне банке Сарајево д.д. Сараје-
во, Филијала Горажде, са назнаком: За 
помоћ повратнику Осману Оковићу.  
  

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:03-14-2259/15               П Р Е М И Ј Е Р 
31.12.2015.године              Емир Оковић,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 59. Закона о буџетима у                      
Федерацији  БиХ (“Службене новине 
Ф БиХ” број: 102/13,9/14,13/14,8/15 и 
91/15 ) и члана 24. Закона о извршењу 
Буџета Босанско-подрињског кантона 
Горажде за 2015. годину (“Службене 
новине Босанско-подрињског кантона 
Горажде” број: 02/15), Влада Босанско- 

15. јануар/сијечањ 2016. 
 
 
подрињског кантона Горажде, на наст-
авку 46. редовне сједнице, одржаном 
дана  31.12.2015. године, д о н о с и:   
 

 
О Д Л У К У 

о прерасподјели расхода и издатака 
између буџетских корисника ЈУОШ 
“Хусеин еф. Ђозо” и Министарства  

за образовање, младе, науку, културу 
и спорт 

 
Члан 1. 

 

   Овом се Одлуком одобрава пре-
расподјела расхода и издатака како сл-
иједи:  
 

- Из Буџета ЈУОШ “Хусеин еф. Ђозо” 

са економског кода 
611100 - Бруто плате и накнаде 
плате  износ од 1.700,00 КМ 

 

преусмјерити 
 
- у Буџет Министарства за образо-

вање, младе, науку, културу и сп-
орт 
на економске кодове 
613400 – Набавка материјала и си-
тног инвентара у износу од 200,00 
КМ 
613900 - Уговорене услуге и друге 
посебне услуге у износу од 1.500,00 
КМ 

 

Члан 2. 
 

За реализацију ове Одлуке зад-
ужује се Министарство за финансије и 
напријед наведени буџетски корисн-
ик, свако у оквиру своје надлежности. 
             

Члан 3. 
 

Одлука ступа на снагу даном  



15. јануар/сијечањ 2016. 
 
 
објављивања на службеној огласној та-
бли Босанско-подрињског кантона Го-
ражде, а биће накнадно објављена  у 
“Службеним новинама Босанско-под-
рињског кантона Горажде”.        
     

Број:03–14-2267/15              П Р Е М И Ј Е Р 
31.12.2015.године              Емир Оковић,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 59. Закона о буџетима у    
Федерацији  БиХ (“Службене новине 
Ф БиХ” број: 102/13,9/14,13/14,8/15 и 
91/15 ) и члана 24. Закона о извршењу 
Буџета Босанско-подрињског кантона 
Горажде за 2015. годину (“Службене 
новине Босанско-подрињског кантона 
Горажде” број: 02/15), Влада Босанско-
подрињског кантона Горажде, на наст-
авку 46. редовне сједнице, одржаном 
дана 31.12.2015. године, д о н о с и:   
 
 

О Д Л У К У 
о прерасподјели расхода и издатака 

између буџетских корисника 
Министарства за финансије и 

Министарства за борачка питања 
 

Члан 1. 
 
   Овом се Одлуком одобрава пре-
расподјела расхода и издатака како сл-
иједи:  
 

- Из Буџета Министарства за фина-

нсије са економског кода 
614800(ИСП) - Други текући тран-
сфери – Исплате судских пресуда  
износ од 50.000,00 КМ 
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преусмјерити 
 
- у Буџет Министарства за борачка 

питања на економски код 
614300 – Текући трансфери неп-
рофитним организацијама. 

 
Члан 2. 

 
За реализацију ове Одлуке зад-

ужује се Министарство за финансије и 
напријед наведени буџетски корисник 
свако у оквиру своје надлежности. 
             

Члан 3. 
 

Одлука ступа на снагу даном 
објављивања на службеној огласној та-
бли Босанско-подрињског кантона Го-
ражде, а биће накнадно објављена  у 
“Службеним новинама Босанско-под-
рињског кантона Горажде”.        
 

Број:03–14-2266/15              П Р Е М И Ј Е Р 
31.12.2015.године              Емир Оковић,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 59. Закона о буџетима у                     
Федерацији  БиХ (“Службене новине 
Ф БиХ” број: 102/13,9/14,13/14,8/15 и 
91/15 ) и члана 24. Закона о извршењу 
Буџета Босанско-подрињског кантона 
Горажде за 2015. годину (“Службене 
новине Босанско-подрињског кантона 
Горажде” број: 02/15), Влада Босанско-
подрињског кантона Горажде, на наст-
авку 46. редовне сједнице, одржаном 
дана 31.12.2015. године, д о н о с и:   
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О Д Л У К У 
о прерасподјели расхода и издатака 

између буџетских корисника 
Дирекције за цесте и Министарства 

за привреду 
 

Члан 1. 
 
   Овом се Одлуком одобрава пре-
расподјела расхода и издатака како сл-
иједи:  
 

- Из Буџета Дирекције за цесте са 
економског кода  
614100 - Текући трансфери ниж-
им нивоима власти  износ од 
1.220,00 КМ 

 

преусмјерити 
 
- у Буџет Министарства за привре-

ду на економски код 
614500 (ПОД 003) - Субвенција за 
подстицај развоја, подузетништ-
ва и обрта 

 
Члан 2. 

 
За реализацију ове Одлуке зад-

ужује се Министарство за финансије и 
напријед наведени буџетски корисни-
ци свако у оквиру своје надлежности. 
             

Члан 3. 
 

Одлука ступа на снагу даном 
објављивања на службеној огласној та-
бли Босанско-подрињског кантона Го-
ражде, а биће накнадно објављена  у 
“Службеним новинама Босанско-под-
рињског кантона Горажде”.        
 

Број:03-14-2265/15               П Р Е М И Ј Е Р 
31.12.2015.године              Емир Оковић,с.р. 
      Г о р а ж д е 

15. јануар/сијечањ 2016. 
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На основу члана 24. Закона о 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде (“Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде”, број: 
5/03), Влада Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде, на наставку 46. редов-
не сједнице, одржаном дана 31.12.2015. 
године, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности за расписивање 

конкурса за попуну упражњених 
радних  мјеста у основним школама 
са подручја Босанско- подрињског 

кантона Горажде 
 

I 
 
Овом се Одлуком даје сагласно-

ст основним школама са подручја Бо-
санско–подрињског кантона Горажде, 
за расписивање конкурса за попуну 
упражњених радних  мјеста и то: 

 
ЈУОШ “Фахрудин Фахро Башчелија” 
Горажде 
 
Одређено радно вријеме до 30.06.2016. 
године 
1. Наставник разредне наставе 
    3 извршиоца                       пуна норма 
 
ЈУОШ “Прача” Прача 
 
Одређено радно вријеме до 30.06.2016. 
године 
1. Наставник музичке културе    
    1 извршилац             4 часа  
2. Наставник информатике   
    1 извршилац            4 часа  
3. Наставник физике 
    1 извршилац             2 часа  



15. јануар/сијечањ 2016. 
 
 
ЈУОШ “Мехмедалија Мак Диздар” 
Витковићи 
 
Одређено радно вријеме до 30.06.2016. 
године 
1. Наставник њемачког језика  
    1 извршилац                                 1 час  
2. Наставник математике   
    1 извршилац                               4 часа  
 
 
ЈУОШ “Хусеин еф. Ђозо” Горажде 
 
Одређено радно вријеме до 30.06.2016. 
године 
1. Наставник њемачког језика  
    1 извршилац                               2 часа 
2. Наставник разредне наставе 
    (водитељ у продуженом боравку) 
     1 извршилац                            ½ норме 
 
 
ЈУ ОШ “Устиколина” Устиколина 
 
Одређено радно вријеме до 30.06.2016. 
године 
1. Наставник музичке културе   
    1 извршилац                                    1 час 
2. Наставник разредне наставе  
    1 извршилац                   пуна норма 
     (Подручна школа у Јабуци) 
 
 
ЈУОМШ „Авдо Смаиловић” Горажде 
 
Одређено радно вријеме до 30.06.2016. 
године 
1. Наставник клавира    
    1  извршилац             пуна норма 
    (до повратка директорице школе на  
     радно мјесто, а најдуже до 30.06.2016.  
     године) 
2. Наставник гитаре    
     2 извршиоца              пуна норма 
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3. Наставник гитаре    
    1 извршилац                   12 часова 
4. Наставник хармонике   
     2 извршиоца              пуна норма 
5. Наставник виолине   
     1 извршилац                    6 часова 
6. Наставник солфеђа   
     1 извршилац                   ½ норме 
7. Наставник припремне наставе 
     1 извршилац                                   1 час 
8. Наставник скупног музицирања  
     (хор и оркестар)     
     1 извршилац                                 4 часа 
 

II 
 
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:03-34-2224/15               П Р Е М И Ј Е Р 
31.12.2015.године              Емир Оковић,с.р. 
      Г о р а ж д е  
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На основу члана 24. Закона о 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде (“Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде”, број: 
5/03), Влада Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде, на наставку 46. редов-
не сједнице, одржаном дана 31.12. 
2015. године, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности за расписивање 

конкурса за попуну упражњених 
радних  мјеста у средњим  школама 
са подручја Босанско-подрињског 

канотна Горажде 
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I 
 

Овом се Одлуком даје сагласно-
ст средњим школама са подручја Бо-
санско–подрињског кантона Горажде, 
за расписивање конкурса за попуну 
упражњених радних мјеста и то: 
 
ЈУМСШ “Енвер Поздеровић” Горажде 

 
а) Одређено радно вријеме до 30.06.  
    2016.године 
1. Наставник њемачког језика    

1 извршилац                          6 часова 
2. Наставник музичке културе  
    1 извршилац                                  4 часа 
 
 
ЈУСТШ “Хасиб Хаџовић” Горажде 
 
а) Одређено радно вријеме до 30.06.  
    2016.године 
1. Наставник математике 
    1 извршилац                            11 часова  
2. Наставник електротехничке групе  
    предмета смијер телекомуникација- 
    практична  настава                       
   1 извршилац                             12 часова      
 3. Наставник електротехничке групе  
    предмета смијер рачунарство и ин- 
    форматика              
    1 извршилац                            17 часова 
4. Наставник електротехничке групе  
    предмета смијер енергетика  
    1 извршилац                              6 часова 
5. Наставник стручнотеоретске наста- 
    ве за звање техничар друмског саоб- 
    раћаја               
    1 извршилац                              6 часова 
6. Наставник њемачког језика  
    1 извршилац                              5 часова 
7. Наставник медицинске групе  
     предмета                       
     1 извршилац                           18 часова 

15. јануар/сијечањ 2016. 
 
 
8. Наставник практичне наставе за  
     звање машински техничар - ЦНЦ          
     1 извршилац                       6 часова 
9. Наставник медицинске психологије  
    и етике                    
    1 извршилац                             1 час 
10. Наставник културе комуникација   
       1 извршилац                               2 часа 
 
 
ЈУССШ „Џемал Биједић” Горажде 
 
а)  Одређено пуно радно вријеме до 
     30.06.2016.године 
1. Наставник практичне наставе 
     Машинске  струке 
     1 извршилац                      пуна норма 
                                       
б)  Одређено пуно радно вријеме до  
      повратка радника са боловања а 
      најкасније до 30.06.2016.године 
1. Наставник економске групе  
    предмета                   
    1 извршилац                       пуна норма 
 
a) Одређено непуно радно вријеме 

до 30.06.2016.године 
 
1. Наставник њемачког језика           
    1 извршилац         6 часова 
2. Наставник пословне информатике 
    1 извршилац                    2 часа 
3. Наставник права 
    1 извршилац                                  2 часа 
4. Наставник медицинске групе 
    предмета козметичар-дерматолог  
    1 извршилац                              5 часова   
5. Наставник хемијске групе предмета  
     1 извршилац                                 2 часа 
6. Наставник технологије занимања  
    за фризере             
    1 извршилац                        3 часа 
7. Наставник социологије 
     1 извршилац                                 2 часа 



15. јануар/сијечањ 2016. 
 
 
8. Наставник културе религија  
    1 извршилац                        3 часа 
9. Наставник практичне наставе  
     текстилне струке            
    1 извршилац                            16 часова 
10. Наставник практичне наставе  
      за козметичаре          
      1 извршилац                          12 часова 
11. Наставник стручнотеоретске  
      наставе електроструке   
      1 извршилац                          12 часова 
12. Наставник практичне наставе за 
      техничаре мехатронике возила    
       1 извршилац                           6 часова 
 

II 
 

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:03-34-2225/15                П Р Е М И Ј Е Р 
31.12.2015.године              Емир Оковић,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 47. редовној сједни-
ци, одржаној дана 14.01.2016. године,                       
д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о давању  сагласности на продужење 

Уговора за закуп канцеларијског 
простора 

 

Члан 1. 
 

 Даје се сагласност министру Ми- 
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нистарства за привреду Босанско-под-
рињског кантона Горажде да изврши 
продужење Уговора број: 03-1828/10 
од 23.03.2010. године, а који се односи                   
на закуп канцеларијског простора у 
просторијама Привредне банке Сара-
јево – Филијала Горажде, на период од  
6 (шест) мјесеци и то почевши од мје-
сеца јануара текуће године, за потребе 
Кантоналне управе за шумарство Бос-
анско-подрињског кантона Горажде. 
 

Члан 2. 
 
 Овлашћује се министар за при-
вреду Босанско-подрињског кантона 
Горажде да закључи анекс Уговора о 
закупу канцеларијског простора из чл-
ана 1. ове Одлуке, са Привредном ба-
нком Сарајево – Филијала 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:03-14-33/16                   П Р Е М И Ј Е Р                                                                      
14.01.2016.године              Емир Оковић,с.р. 
     Г о р а ж д е 
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На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде („Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде“, број: 
8/15), члана 18. Уредбе о канцелариј-
ском пословању органа управе и слу-
жби за управу у Федерацији БиХ (“Сл-
ужбене новине Федерације БиХ”, број: 
20/98) и поглавља III тачке 5. Упутства 
о начину вршења канцеларијског по- 
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словања у органима управе и служба-
ма за управу у Федерацији Босне и                
Херцеговине („Службене новине Фе-
дерације БиХ“, број: 30/98), Влада Бо-
санско-подрињског кантона Горажде, 
на 47. редовној сједници, одржаној да-
на 14.01.2016. године,  д о н о с и:  
 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о утврђивању ознака за органе 
Босанско-подрињског кантона 
Горажде за вођење основних и 
помоћних књига евиденције о 

предметима и актима у 2016. години 
 

I 
 

Овим се Рјешењем утврђују озн-
аке за органе Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде (у даљем тексту: Кант-
он) и то: Скупштину Кантона, преми-
јера Кантона, Владу Кантона, кантона-
лна министарства, кантоналне управе, 
кантоналне управне установе и аген-
ције, као и начин утврђивања ознака 
за органе и организационке јединице 
у саставу кантоналних  органа управе.   
 

II 
 
 Ознаке из предходне тачке утв-
рђују се ради вођења основних и пом-
оћних књига евиденција о предметима 
и актима из надлежности органа К-
нтона, у 2016. години. 
 

III 
 

Ознаке за органе из тачке I овог 
Рјешења су: 
 

01 – Скупштина Кантона и радна тије- 
       ла Скупштине Кантона; 
02 – Премијер Босанско-подрињског  

15. јануар/сијечањ 2016. 
 
 
        кантона Горажде; 
02/I – Уред Владе и премијера Босанс- 
        ко-подрињског кантона Горажде; 
03 – Влада Босанско-подрињског кан- 
       тона Горажде; 
03/I – Секретар Владе Босанско-под- 
        рињског кантона Горажде; 
04 – Министарство за привреду; 
04/I – Дирекција за цесте; 
04/II – Кантонална управа за шумар- 
     ство; 
05 – Министарство за правосуђе, упра- 
        ву и радне односе; 
05/I– Кантонална управна инспекција; 
06 – Министарство за финансије; 
07 – Министарство за унутрашње пос- 
        лове; 
07/I – Управа полиције 
08 – Министарство за социјалну по- 

литику, здравство, расељена лица 
и избјеглице; 

09 – Министарство за урбанизам, про- 
сторно уређење и заштиту околи-
не; 

09/I – Кантонални стамбени фонд; 
10 – Министарство за образовање, мл- 
         аде, науку, културу и спорт; 
10/I – Педагошки завод БПК Горажде; 
11 – Министарство за борачка питања; 
12 – Кантонална управа за инспекци- 

јске послове Босанско-подрињског 
кантона Горажде; 

13 – Агенција за приватизацију у Бо- 
санско-подрињском кантону Гор-
ажде; 

14 – Дирекција робних резерви Босан- 
        ско-подрињског кантона Горажде; 
15 -  Служба за заједничке  послове ка- 
         нтоналних органа; 
16 – Архив Босанско-подрињског ка- 
        нтона Горажде; 
17 – Кантонална управа цивилне заш- 
        тите; 
17/I – Кантонални штаб цивилне заш- 



15. јануар/сијечањ 2016. 
 
 
        тите; 
18 – Служба за односе са јавношћу; 
19 – Завод за бесплатну правну помоћ. 
 

IV 
 

 Организационке јединице кан-
тоналних органа управе и самосталн-
их кантоналних установа образоване 
актом о унутрашњој организацији, по-
ред бројчане ознаке органа у чијем су  
саставу, имају и ознаке писане римск-
им бројевима. 
 Руководилац кантоналних орг-
ана управе и самосталне кантоналне 
управе, рјешењем утврђују ознаке за 
организационке јединице из претход-
ног става, у складу са овим Рјешењем. 
 

V 
 

Ознаке за органе и организаци-
онке јединице из тачки III и IV овог 
Рјешења  могу се у току  године мијењ-
ати, ако дође до измјена организацио-
них јединица или радних мјеста кој-
има се пошта доставља у рад.   
 

VI 
 

Овим се Рјешењем ставља ван 
снаге Рјешење Владе Босанско-подри-
њског кантона Горажде, број:03-05-75/ 
15 од  22.01.2015. године. 
 

VII 
 

Ово Рјешење ступа на снагу да-
ном објављивања на службеној огласн-
ој табли Кантона, а накнадно ће да се 
објави у „Службеним новинама Босан-
ско-подрињског кантона Горажде“. 
 

Број:03–05–36/16                 П Р Е М И Ј Е Р 
14.01.2016.године              Емир Оковић,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), тачке 18. Рачуноводствених по-
литика за федералне буџетске корис-
нике и Трезор (“Службене новине Ф 
БиХ”, број: 9/11), Влада Босанско-под-
рињског кантона Горажде, на 47. редо-
вној сједници, одржаној дана 14.01.2016. 
године, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о искњижавању станова (два стана) 

из власништва Владе Босанско-
подрињског кантона Горажде 

 
Члан 1. 

 
Овом се Одлуком даје сагласно-

ст Министарству за финансије Босанс-
ко-подрињског кантона Горажде да из-
врши искњижавање раније поклоњен-
иих станова (два  стана) из књиговод-
ствене евиденције чија је укупна наба-
вна вриједност 98.668,65 КМ. 
 

Члан 2. 
 

Искњижавање ће се извршити 
на основу ове Одлуке, Рјешења о додје-
ли стана број:09-23-1725-1/08 од 27.11. 
2008. године, Рјешења о додјели стана 
број:09-23-1724-3/08 од 28.11.2008. год-
ине, те Извјештаја Комисије за попис 
материјалних и нематеријалних сталн-
их средстава у Влади Босанско-подри-
њског кантона Горажде број:03-14-1880 
-4/13 од 04.02.2014. године, а датум књ-
иговодственог евидентирања ће бити 
31.12.2015. године. 
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Члан 3. 
 

За реализацију ове Одлуке зад-
ужује се Министарство за финансије 
Босанско-подрињског кантона Горажде. 
 

Члан 4. 
 

Одлука ступа на снагу даном 
објављивања на службеној огласној та-
бли Кантона, а накнадно ће да се обј-
ави у “Службеним новимана Босанс-
ко-подрињског кантона Горажде”. 
  

Број:03–14-31/16      П Р Е М И Ј Е Р   
14.01.2016.године           Емир Оковић,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 105. Закона о здравстве-
ном осигурању („Службене новине 
Федерације БиХ“, број: 30/97, 7/02, 
70/08 и 48/11), на приједлог Минис-
тарства за социјалну политику, здрав-
ство, расељена лица и избјеглице Боса-
нско-подрињског кантона Горажде, 
Влада Босанско-подрињског кантона 
Горажде, на 47. редовној сједници, одр-
жаној дана 14.01.2016.год., д о н о с и: 
 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о разрјешењу директора Завода 

здравственог осигурања 
Босанско-подрињског кантона 

Горажде 
 

Члан 1. 
  

Разрјешава се Емир Пршеш, 
дипл.ецц., са дужности директора Зав- 

15. јануар/сијечањ 2016. 
 
 
ода здравственог осигурања Босанско-
подрињског кантона Горажде. 
 

Члан 2. 
 

Рјешење ступа на снагу даном 
доношења и исто ће да се објави у „Сл-
ужбеним новинама Босанско-подрињ-
ског кантона  Горажде“. 
 

Број:03–05-37/16                   П Р Е М И Ј Е Р                                                    
14.01.2016.године              Емир Оковић,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 105. Закона о здравстве-
ном осигурању („Службене новине 
Федерације БиХ“, број: 30/97, 7/02, 
70/08 и 48/11), а  у складу са чланом 4. 
Закона о министарским, владиним и 
другим именовањима Федерације Бо-
сне и Херцеговине („Службене новине 
Федерације БиХ“, број: 34/03 и 65/13), 
на приједлог Министарства за социјал-
ну политику, здравство, расељена ли-
ца и избјеглице Босанско-подрињског 
кантона Горажде, Влада Босанско-под-
рињског кантона Горажде, на 47. редо-
вној сједници, одржаној дана 14.01.2016. 
године, д о н о с и : 
 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о именовању директора Завода 

здравственог осигурања 
Босанско-подрињског кантона 

Горажде 
 

Члан 1. 
  

Именује се Емир Пршеш, дипл.  
ецц., на дужност директора Завода зд- 



15. јануар/сијечањ 2016. 
 
 
равственог осигурања Босанско-под-
рињског кантона Горажде.  
 

Члан 2. 
 

Именовање из члана 1. Рјешења 
је привременог карактера и врши се 
на период до 90 (деведесет) дана, одно-
сно до коначног именовања у складу 
са Законом. 
 

Члан 3. 
  

Рјешење ступа на снагу даном 
доношења и исто ће да се објави у „Сл-
ужбеним новинама Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде“. 
 

Број:03-05–37-1/16               П Р Е М И Ј Е Р                                                
14.01.2016.године              Емир Оковић,с.р. 
      Г о р а ж д е 
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На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде („Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде“ број: 
8/15) те на основу члана 43. Закона о 
Радио - телевизији Босанско–подрињ-
ског кантона Горажде („Службене но-
вине Босанско-подрињског кантона 
Горажде“ број: 7/02, 8/09, 11/12, 13/12,                      
9/13 и 11/15), Влада Босанско-подри-
њског кантона Горажде, на 47. Редовн-
ој сједници, одржаној дана 14.01.2016. 
године,  д о н о с и: 
 
 

Р Ј Е Ш Е Н Ј Е 
о разрјешењу  чланова привремене 

Скупштине ЈП Радио-телевизија 
Босанско–подрињског кантона 

Горажде, друштво са ограниченом 
одговорности 
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I 
 

Разрјешавају се дужности  члан-
ови привремене Скупштине ЈП Радио 
- телевизија Босанско–подрињког кан-
тона Горажде, друштво са ограничен-
ом одговорности, како слиједи: 
 
1. Мунир Радача, предсједник  
2. Анела Чакал-Ушановић, члан, 
3. Амел Беговић, члан, 
4. Расема Ферхатовић, члан, 
5. Нермина Џино, члан 
6. Самира Ашчић, члан, 
7. Јована Ковачевић, члан. 
 

II 
 

Рјешење ступа на снагу даном 
доношења и исто ће да се објави у „Сл-
ужбеним новинама Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде”. 
  

Број:03-05-38/16                   П Р Е М И Ј Е Р 
14.01.2016.године              Емир Оковић,с.р. 
    Г о р а ж д е 
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На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде („Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде“ број 
8/15) те на основу члана 43. Закона о 
Радио - телевизији Босанско–подрињ-
ског кантона Горажде („Службене нов-
ине Босанско-подрињског кантона Го-
ражде“ број 7/02, 8/09, 11/12, 13/12, 
9/13 и 11/15), Влада Босанско-подри-
њског кантона Горажде, на 47. редовн-
ој сједници, одржаној дана 14.01.2016. 
године,  д о н о с и: 
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Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о  именовању предсједника  

и чланова Скупштине ЈП Радио-
телевизија Босанско – 

подрињског кантона Горажде, 
друштво са ограниченом 

одговорности 
 

I 
 

У Скупштину ЈП Радио-телеви-
зија Босанско–подрињског кантона Го-
ражде, друштво са ограниченом одго-
ворности, именују се: 
 

 1. Радача Мунир, предсједник  
2. Џемиџић Алија, члан 
3. Крашић Халид, члан 
4. Џамбеговић Амела, члан  
5. Кудин Адис, члан 
6. Сијерчић Менсура, члан 
7. Салић Амина, члан 

 
II 

 
Именовање предсједника и чла-

нова Скупштине ЈП Радио - телевизија 
Босанско–подрињског кантона Гораж-
де, друштво са ограниченом одговор-
ности, врши се на период од 4 (чети-
ри) године почев од дана именовања. 
 

III 
 

Рјешење ступа на снагу даном 
доношења и исто ће да се објави у „Сл-
ужбеним новинама Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде”. 
 

Број:03-05–38-1/16               П Р Е М И Ј Е Р 
14.01.2016.године              Емир Оковић,с.р. 
      Г о р а ж д е 

 

 
 

15. јануар/сијечањ 2016. 
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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 14. Пословника о раду 
Владе Босанско-подрињског кантона 
Горажде (“Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде”, број: 
6/03), Влада Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде, на 47. редовној сједни-
ци, одржаној дана 14.01.2016 .године,   
д о н о с и: 
 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о формирању Радне групе за израду 

нацрта програма рада Владе 
Босанско-подрињског кантона 

Горажде за 2016.годину 
 

Члан 1. 
 
 Овим се Рјешењем формира Ра-
дна група за израду нацрта програма 
рада Владе Босанско-подрињског кан-
тона Горажде за 2016.годину, у саставу: 
 

 1. Емир Сијерчић, предсједник, 
 2. Елмедин Ваљевчић, члан, 
 3. Санела Башић, члан, 
 4. Емир Драковац, члан, 
 5. Анес Салман, члан.  
 

Члан 2. 
 
 Задатак Радне групе из члана 1. 
овог Рјешења је да у складу са Одлук-
ом о методологији израде и доношења 
програма рада и и,звјештаја о раду Вл-
аде Босанско-подрињског кантона Го- 
 
 
 



15. јануар/сијечањ 2016. 
 
 
ражде и кантоналних органа и орга-
низација, а на основу достављених пр-
ограма рада министарстава у Влади 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де сачини нацрт програма рада Владе 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де за 2016.годину. 
 

Члан 3. 
 

Рјешење ступа на снагу даном 
објављивања на слоужбеној огласној 
табли Кантона, а накнадно ће да се об-
јави у “Службеним новинама Босанс-
ко-подрињског кантона Горажде”. 
                                      

Број:03-05-50/16                    П Р Е М И Ј Е Р                                                          
14.01.2016.године              Емир Оковић,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 47. редовној сједни-
ци, одржаној дана 14.01.2016. године,   
д о н о с и: 
 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о формирању Радне групе  

за израду јединственог обрасца 
програма утрошка средстава  

из Буџета Босанско-подрињског 
кантона Горажде 

 
Члан 1. 

 
 Овим се Рјешењем формира Ра-
дна група за израду јединственог обр-
асца програма утрошка средстава из 
Буџета Босанско-подрињског кантона 
Горажде,  у саставу: 
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 1. Емир Ходовић, предсједник, 
 2. Неџад Топаловић, члан, 
 3. Емира Беговић, члан, 
 4. Мубера Ушановић, члан, 
 5. Амира Боровац, члан, 
 6. Миланка Беговић, члан.  
 

Члан 2. 
 
 Задатак Радне групе из члана 1. 
овог Рјешења  је да сачини јединствени 
образац за све буџетске кориснике Пр-
ограма утрошка средстава из Буџета 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де, који су, у складу са Законом о извр-
шењу Буџета Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде, дужни да доносе на-
ведене програме. 
 

Члан 3. 
 

Рјешење ступа на снагу даном 
објављивања на слоужбеној огласној 
табли Кантона, а накнадно ће да се об-
јави у “Службеним новинама Босанс-
ко-подрињског кантона Горажде”. 
  

Број:03-05-48/16                   П Р Е М И Ј Е Р                                                                      
14.01.2016.године              Емир Оковић,с.р. 
     Г о р а ж д е 
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На основу члана 23. и члана 31. 
Закона о Влади Босанско-подрињског 
кантона Горажде (“Службене новине 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де”, број: 8/15), Влада Босанско-подри-
њског кантона Горажде, на 47. редовн-
ој сједници, одржаној дана 14.01.2016. 
године, д о н о с и: 
 
 

П О С Л О В Н И К 
о раду Владе Босанско - подрињског 

кантона Горажде 
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 ДИО ПРВИ -  ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1. 
(Предмет) 

 
 Овим се Пословником, у складу 
са одредбама Закона о Влади Босанс-
ко-подрињског кантона Горажде („Сл-
ужбене новине Босанско-подрињског 
кантона Горажде“ број: 8/15) (у даљем 
тексту: Закон о Влади), уређује унут-
рашња организација Владе Босанско-
подрињског кантона Горажде (у даљ-
ем тексту: Влада), начин рада и одлу-
чивања Владе, акти Владе, однос Владе 
према Скупштини Босанско-подирњ-
ског кантона Горажде, министарстви-
ма и другим органима управе Босанс-
ко–подрињског кантона Горажде, сар-
адња са извршним органима Федера-
ције Босне и Херцеговине и кантона, 
међународим органима и организаци-
јама, јавност рада и друга питања од 
значаја за рад Владе. 
 

Члан 2. 
(Допуна  Пословника) 

 
Ако неко питање у вези са рад-

ом Владе није уређено овим Пословни-
ком, уредиће се закључком Владе. 
 
 
ДИО ДРУГИ – ОРГАНИЗАЦИЈА  
                             ВЛАДЕ 
 

Члан 3. 
(Влада) 

 
 Владу чине премијер кантона 
(у даљем тексту: премијер) и 8 (осам) 
министара, у складу са Уставом Боса-
нско-подрињског кантона Горажде и 
Законом о Влади. 

15. јануар/сијечањ 2016. 
 

 
Члан 4. 
(Печат) 

 
(1) Влада има печат у складу са Зако-

ном о печатима Босанско-подрињс-
ког кантона Горажде. 

 

(2) Печат може чувати и употребљава-
ти службено лице органа које посе-
бним рјешењем овласти премијер. 

 
Члан 5. 

(Језици и писма) 
 
(1) У раду Владе у употреби су: босан-

ски језик, хрватски језик и српски 
језик. 

 

(2) Службена писма су: латиница и 
ћирилица. 

 
Члан 6. 

(Премијер) 
 
 Поред овлаштења утврђених 
Уставом Босанско-подрињског канто-
на Горажде и Законом, премијер пред-
ставља Владу, обавља и сљедеће посло-
ве: 
 

(а) Осигурава благовремено извршење 
програма рада, одлука и закључака  
Владе, 

(б) Остварује сарадњу Владе са Скуп- 
штином, Владом Федерације БиХ и 
Вијећем министара БиХ те општи-
нама у саставу Босанско-подрињск-
ог кантона Горажде. 

(ц) Осигурава примјену овог Пословн- 
ика и других аката Владе и унапре-
ђује унутрашњу организацију и рад 
Владе, 

(д) Осигурава јавност, законитост и тр- 
      анспаретност рада Владе, 
(е) Координира, комуницира и оства- 



15. јануар/сијечањ 2016. 
 
 
рује контакте и сарадњу са предста-
вницима међународне заједнице и 
обавља друге послове из надлежно-
сти Владе. 

 
Члан 7. 

(Министри) 
 
(1) Чланови Владе - кантонални мини-

стри, поред овлаштења утврђених 
Уставом Босанско-подрињског кан-
тона Горажде и Законом, имају пр-
аво и дужност: 

 

(а) Присуствовати сједницама Владе, 
(б) Учествовати у расправљању и од- 

лучивању о свим питањима о који-
ма се расправља на сједницама Вл-
аде, 

(ц) Предложити утврђивање става Вла- 
      де о одређеном питању, 
(д) Информирати се о току припрема  

одређеног материјала и упознати 
се с могућим рјешењима и алтер-
нативама, 

(е) Покренути иницијативу за припре- 
мање и доношење закона и других 
прописа које предлаже Влада и пр-
описа и општих аката које доноси 
Влада, 

(ф) Гласати о питањима која су пред- 
мет расправе и одлучивања на сје-
дници  Владе. 

 

(2) Чланови Владе имају и друга права 
и дужности у складу са Уставом, 
Законом и другим прописом, као и  
прописом донесеним на основу  за-
кона и овог Пословника. 

 

(3) Чланови Владе одговорни су за свој 
рад премијеру и Скупштини. 
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Члан 8. 
(Потписивање аката Владе) 

 
 Премијер потписује акте Владе, 
осим акта који се донесу на сједници 
са које је био одсутан или спријечен да 
присуствује премијер, а те акте потпи-
сује министар којег је овластила Влада 
у складу са чланом 8. Закона о Влади 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де. 
 

Члан 9. 
(Секретар Владе) 

 
Секретар Владе врши послове 

утврђене Законом о Влади и другим 
прописима, а нарочито: 
 

(а) Помаже премијеру у припремању и  
      одржавању сједнице Владе, 
(б) Брине се о припремању и благовре- 

меном достављању комплетних ма-
теријала те осигурању одговарајућ-
их увјета за рад Владе, 

(ц) Након сједнице Владе, а најкасније  
у року од 3 (три) дана, осигурава 
израду и достављање на потпис за-
кључака, одлука и других аката Вл-
аде, 

(д) Осигурава стручну и техничку по- 
      дршку за рад Владе, 
(е) Обавља и друге послове по налогу  
      премијера и Владе. 
 

Члан 10. 
(Одговорност и права Секретара) 

 
(1) Секретар Владе је одговоран за зак-

онит рад Владе. 
 

(2) Секретар Владе је дипломирани 
правник и за свој рад одговара пре- 
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мијеру и Влади. 

 
(3) Секретар Владе потписује акте који 

су у дјелокругу послова секретара 
те друге акте по овлаштењу преми-
јера. 

 

(4) Секретар има право на употребу 
службеног мобилног апарата и тр-
ошкове репрезентације коју одреди 
Влада својом Одлуком. 

 
 
ДИО ТРЕЋИ - ПРОГРАМИРАЊЕ  
                            РАДА 
 

Члан 11. 
(Програм рада и немогућност 

извршења програма рада) 
 
(1) Влада доноси годишњи програм 

рада по правилу до почетка кален-
дарске године, у складу са утврђен-
ом методологијом. 

 

(2) Програм рада садржи најзначајније 
задатке које Влада треба да изврши 
у току године, носиоце припрема 
материјала, рокове у којима ће се 
поједина питања разматрати, а пр-
ема потреби и краћа образложења 
за програмиране задатке. 

 

(3) Влада ће тромјесечно, на основу 
достављених сажетих извјештаја, 
вршити анализу извршења годиш-
њег Програма рада Владе, као и ан-
ализу проведбе и извршења одлу-
ка, рјешења и закључака донесених 
на сједници Владе.  

 

(4) Уколико кантонално министарство 
и други орган кантоналне управе 
сматра да не може, или не може у 
року извршити неки од утврђених  
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задатака у програму рада Владе 
или другом акту, благовремено о 
томе обавјештава Владу и премије-
ра, уз навођење разлога неизврше-
ња, као и рокова у којима се може 
извршити задатак из програма. 

 
Члан 12. 

(Припрема програма рада) 
 
(1) Приједлог питања за програм рада 

дају чланови Владе, министарства, 
државне управне организације, ми-
нистарства (у даљем тексту: минис-
тарства и други органи државне 
управе) и радна тијела Владе, пола-
зећи од Уставом и Законом одређе-
них права и дужности Владе.  

 

(2) Приједлог програма рада на осно-
ву приједлога из става 1. овог члана 
припрема радно тијело Владе, које 
се образује за извршење овог задатка. 

 
ДИО ЧЕТВРТИ -  НАЧИН РАДА  
                                  И ОДЛУЧИВАЊА 
ПОГЛАВЉЕ I–САЗИВАЊЕ СЈЕДНИЦЕ  
                                И МАТЕРИЈАЛИ 
 

Члан 13. 
(Сједнице) 

 
(1) Сједнице Владе одржавају се у сјед-

ишту Владе у Горажду. 
 

(2) Премијер Владе из оправданих раз-
лога може одлучити да се сједница 
Владе одржи у другом мјесту (сјед-
иште општина) у Босанско-подри-
њском кантону Горажде. 

 

(3) Влада ради и одлучује на сједници. 
 

(4) Премијер сазива сједницу Владе  
писменим путем. 
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(5) Сједницом Владе предсједава пре-

мијер. 
 

(6) Кад је премијер одсутан или спри-
јечен, сједницом Владе предсједава 
члан Владе којег својом одлуком 
овласти Влада. 

 

(7) Позив за сједницу Владе се објављ-
ује на службеној веб страници Вла-
де Босанско-подрињског кантона 
Горажде. 

 
Члан 14. 

(Сазивање сједнице) 
 
(1) Позив за сједницу Владе са одгова-

рајућим материјалима доставља се 
члановима Владе најксније 48 сати  
прије одржавања сједнице, осим 
ако се ради о телефонској или ван-
редној сједници. 

 

(2) Изузетно, уз сагласност премијера, 
материјали за сједницу могу се дос-
тавити и непосредно прије одржа-
вања сједнице, као и на самој сјед-
ници, ако се ради о питањима  чије 
је разматрање неодложно. 

 

(3) Влада ће својом посебном одлуком 
утврдити радни дан у седмици ка-
да се у правилу одржава редовна сј-
едница Владе. 

 

(4) У случају одсутности или спријече-
ности премијера, сједницу сазива 
члан Владе којег одреди Влада сво-
јом одлуком. 

 

(5) Секретар Владе обавјештава члано-
ве Владе о сазивању сједнице дост-
ављањем  позива. 
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Члан 15. 
(Позив) 

 
Позив за сједницу садржи ври-

јеме и мјесто одржавања сједнице, пр-
иједлог   дневног реда, обавјештење о 
томе који су материјали достављени 
раније, који се материјали достављају 
уз позив, а који ће бити достављени 
накнадно, као и друга обавејштења од 
значаја за одржавање сједнице. 
  

Члан 16. 
(Дневни ред сједнице) 

 
(1) Премијер утврђује приједлог днев-

ног реда сједнице Владе. 
 
(2) Питања о којима Влада треба да 

одлучи или заузме став износе се у 
приједлог дневног реда, само ако 
су достављени у одговарајућој фор-
ми у складу са овим Пословником 
и Уредбом о поступку и начину 
припремања, израде и достављања 
прописа. 

  

(3) Изузетно, ако се ради о питањима 
чије је разматрање неодложно, пре-
мијер може то питање уврстити у 
дневни ред без одговарајућег мате-
ријала уз обавезу обрађивача да 
накнадно достави материјал. 

 
Члан 17. 

(Допуна дневног реда сједнице) 
 
 Чланови Владе могу прије поч-
етка сједнице предложити допуну дне-
вног реда или такав приједлог могу ст-
авити на сједницу Владе приликом ут-
врђивања дневног реда, али само ако  
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се ради о неодложним питањима и уз 
исти морају доставити и одговарајући 
материјал. 
 

Члан 18. 
(Ванредна сједница Владе) 

 

(1) У случајевима хитности изјашња-
вања и дјеловања Владе, а немогу-
ћности да се испоштује рок за са-
зивање сједнице Владе из члана 14. 
овог Пословника, премијер према 
својој процјени може сазвати ван-
редну сједницу Владе те дневни 
ред предложити на самој сједници. 

 

(2) Записник о одржаној ванредној сје-
дници се мора разматрати на првој 
наредној  редовној сједници Владе. 

 
Члан 19. 

(Телефонска сједница Владе) 
 

(1) У случајевима када Влада мора до-
нијети одлуке у кратком временс-
ком року, односно када се ради о 
мањем дневном реду, премијер Вл-
аде може одржати телефонску сјед-
ницу. 

 

(2) У одржавању ове сједнице преми-
јеру помаже секретар Владе и при-
ликом одржавања одмах се води 
записник у који се уносе подаци 
који су министри контактирани, 
наводе разлози у случају да се поје-
дини министар се није изјаснио о 
питању које је на дневном реду те-
лефонске сједнице те се уноси изја-
шњење сваког од позваних чланова 
Владе.  

 

(3) Записник о одржаној телефонској 
сједници се мора разматрати на 
првој наредној  редовној сједници 
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Владе.  

 
Члан 20. 

(Радни састанак Владе) 
  

У циљу ефикаснијег функцио-
нисања и рада Владе, премијер може 
прије одржавања сједнице заказати ра-
дни састанак Владе. 
 

Члан 21. 
(Присуство сједници) 

 

(1) Премијер може одлучити да се на 
сједницу Владе позову начелници 
општина,  представници предузећа 
и других правних лица, као и иста-
кнути јавни радници и стручњаци   
који својим приједлозима могу доп-
ринијети рјешавању одређених пи-
тања. 

 

(2) Лица из става 1. овог члана не могу 
без сагласности премијера Владе 
предлагати  друге личности. 

 
Члан 22. 

(Евиденција о присуству  
чланова Владе) 

 

 Секретар Владе води посебну 
евиденцију о присуству чланова Владе 
сједницама  и о томе извјештава Владу. 
 

Члан 23. 
(Овлаштење државних службеника 

за заступање министара  
на сједницама Владе) 

 

(1) Сједници Владе могу присуствова-
ти овлаштени државни службени-
ци министарстава и других органа 
државне управе, које овласти мин- 
истар да заступају министрство у 
његовој одсутности. 
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(2) Државни службеници из става 1. 

овог члана немају право гласања на 
сједници. 

 
 
ПОГЛАВЉЕ II – МАТЕРИЈАЛИ ЗА  
                                СЈЕДНИЦУ ВЛАДЕ 
 

Члан 24. 
(Материјали за сједницу Владе) 

 

(1) Материјале за разматрање на сјед-
ницама Владе у оквиру свог дјело-
вања, односно права и дужности, 
припремају министарства и други 
органи државне управе и стручне 
службе Владе (у даљем тексту: об-
рађивачи), на начин утврђен овим                               
Пословником и прописом који рег-
улише поступак и начин припрем-
ања, израде и достављања прописа. 

 
(2) Материјале које, ради разматрања, 

Влади доставе други органи, пред-
узећа и друга правна лица, као и 
материјале које Влади доставе мин-
истарства и други органи државне 
управе, односно чланови Владе о 
питањима која не спадају у њихов                                
дјелокруг, секретар Владе прослиј-
еђује надлежним министарствима 
и другим органима државне упра-
ве, ради њиховог разматрања и по-
требе припреме одговарајућих пр-
иједлога за Владу. 

 
Члан 25. 

(Достављање материјала  
на разматрање) 

 

 Материјале за разматрање на  
сједници Владе обрађивачи достављају 
Влади у облику: 
 

(а) Преднацрта, односно нацрта зако- 
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на, другог прописа или општег ак-
та (у даљем тексту: пропис), које 
Влада предлаже Скупштини као 
нацрт, односно приједлог ради пр-
етресања и доношења, 

(б)  приједлога прописа које доноси  
       Влада,  
(ц)  анализа, информације, извјештаја   
       и мишљења. 
 

Члан 26. 
(Електронски запис) 

 
Уз материјале који се доставља-

ју Влади обазевно се доставља и елек-
тронски запис материјала. 
 

Члан 27. 
(Образложење закона и других 

прописа) 
 
(1) Преднацрт, односно нацрт пропи-

са доставља се у облику у којем тр-
еба донијети  пропис. 

 

(2) Уз преднацрт, односно нацрт зако-
на и другог прописа, мора да пос-
тоји образложење које садржи: уст-
авни, односно законски основ за 
доношење прописа, разлоге због 
којих треба донијети пропис и на-
чела на којима треба да се уреде 
односи у одговарајућој области, ус-
клађеност са легислативом Европс-
ке уније, објашњење правних рјеш-
ења садржаних у пропису, ставове 
кантоналних органа и организаци-
ја, невладиног сектора и других уч-
есника у јавној расправи о предна-
црту и нацрту прописа, који су ко- 
нсултовани у току израде прописа, 
са посебним освртом на ставове и 
приједлоге који нису усвојени и ра-
злозима због којих нису усвојени,  
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очекивани ефекти који се постижу 
доношењем прописа, финансијска 
и друга средства потребна за про-
вођење прописа  и начин њиховог 
доношења (извор средстава), при-
ложене одредбе прописа који су 
поменути у преамбули и тексту 
прописа и образложењу прописа. 

 

(3) Ако се предлаже доношење закона 
по скраћеном или хитном поступ-
ку, морају се навести конкретни 
разлози због којих је неопходно да 
се закон донесе по скраћеном одно-
сно хитном поступку. 

 

(4) Уз нацрт, односно приједлог проп-
иса којим се врше измјене и допуне 
постојећег прописа, мора се подни-
јети и текст одредби прописа који 
се мијењају или допуњују. 

 

(5) Приједлог прописа који доноси Вл-
ада, припрема се и доставља Влади 
у облику у ком се доноси. 

 

(6) Приједлог прописа који доноси Вл-
ада обрађивачи су дужни достави-
ти у електронској форми у уред 
Владе и премијера. 

 

(7) Прописе које је утврдила Влада и 
који се упућују према Скупштини  
обрађивачи су дужни доставити у 
електронској форми у Уред Владе 
и премијера. 

  
Члан 28. 

(Прибављање мишљења) 
 
(1) У припреми нацрта и приједлога  

закона, прописа и општих аката, а 
прије достављања Влади, обрађив-
ач обавезно усклађује њихов текст, 
односно тражи мишљење од: 
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(а)  Министарства за правосуђе, уп- 

раву и радне односе о усаглаш-
ености прописа са Уставом, пр-
авним системом и основним пр-
инципима и стандардима прав-
ног система, о усклађености пр-
описа са Европском конвенци-
јом о заштити људских права и 
основних слобода и другим пр-
авним актима којима је утврђ-
ена заштита људских права и 
слобода, 

(б) Министарства за финансије ук- 
олико су за провођење проипи-
са потребна финансијска или 
друга средства, 

(ц) Кантоналног правобранилаш- 
тва уколико се прописом регу-
лишу имовинскоправна пита-
ња, у складу са надлежностима 
из Закона о правобранилаштву 
Босанско – подрињског кантона 
Горажде, 

(д) Економско–социјалног вијећа за 
подручје Босанско–подрињског 
кантона Горажде уколико се на-
црти прописа и других аката 
односе на област економске, со-
цијалне и развојне политике. 

 

(2) Тијела из става (1) овог члана, који-
ма су ради давања мишљења, дос-
тављени нацрти, односно приједл-
ози прописа, дужна су да дају ми-
шљење обрађивачу у хитним слу-
чајевима одмах, а најкасније у року 
од седам дана. 

 

(3) Ако обрађивач материјала не при- 
хвати неку примједбу или сугести- 
ју, носилац израде прописа дужан 
је да у року од седам дана од дана 
пријема мишљења достави писме-
но изјашњење о датим примједба- 
ма са образложењем става о прим- 
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једбама које не прихвата. 

 

(4) Носиоци израде прописа су дужни  
да комплетан материјал са обезбје-
ђеним мишљењима у што краћем 
року доставе секретару Владе. 

 
Члан 29. 

(Непотпуни материјали) 
 
(1) Материјале који нису сачињени у 

облику и на начин како је прописа-
но овим Пословником секретар Вл-
аде враћа обрађивачу на употпу-
њавање. 

 

(2) Материјале и друге захтјеве и при-
једлоге достављене Влади, за чије 
разматрање није надлежна Влада, 
секретар Владе упућује надлежним 
органима, о чему се обавјештава 
подносилац. 

 
Члан 30. 

(Пропратно писмо) 
 
(1) Обрађивач доставља материјале 

Влади уз пропратна писма којим се 
Влада обавјештава о томе да ли је 
материјал израђен по програму ра-
да или на основу закључка Скуп-
штине, односно Владе, и да ли се 
материјал доставља ради разматра-
ња на сједници или ради информ-
ирања чланова Владе. 

 

(2) Материјали за сједницу Владе, обр-
ађивачи достављају у писменој и 
електронској форми. 

 
Члан 31. 

(Повјерљиви материјали) 
 
(1) На материјалу повјерљиве природе 

обрађивач означава посебном вид- 
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ном ознаком степен повјерљивости 
и одређује начин њиховог кориш-
тења у складу са  прописима. 

 

(2) О строго повјерљивим материјали-
ма и материјалима који представ-
љају државну тајну води се посебна 
евиденција и ти материјали се пос-
лије кориштења враћају обрађива-
чу, ако је на материјалима означе-
но да се морају вратити, или се ун-
иштавају по поступку предвиђен-
ом посебним актом Владе. 

 
 
ПОГЛАВЉЕ III – ОДРЖАВАЊЕ И  
                                  ТОК СЈЕДНИЦЕ 
 

Члан 32. 
(Отварање сједнице  

и присуствовање сједници) 
 
(1) Премијер отвара сједницу и утврђ-

ује да ли сједници присуствује пот-
ребан број чланова Владе за засје-
дање и одлучивање те даје евент-
уална обавјештења у вези са сједн-
ицом, након чега се приступа утвр-
ђивању дневнога реда. 

 

(2) Сједница се може одржати ако сј-
едници присуствује натполовична 
већина чланова Владе. 

 

(3) Са дневног реда сједнице повлаче 
се тачке дневног реда уколико није 
присутан предлагач тачке или ње-
гов овлаштени представник. 

 
Члан 33. 

(Усвајање зписника) 
 
(1) Прва тачка  дневног реда је, по пр-

авилу, усвајање записника са прет-
ходне сједнице Владе. 
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(2) Чланови Владе имају право стави-

ти примједбе на записник сједнице 
Владе. 

 

(3) О примједби стављеној на записн-
ик Владе одлучује се приликом ус-
вајања записника. 

 
Члан 34. 

(Ток сједнице) 
 
(1) Разматрање и одлучивање на сјед-

ници врши се по тачкама утврђен-
ог дневног реда. 

 

(2) О свакој тачки дневног реда отвара 
се претрес. 

 

(3) Чланови Владе образлажу питања 
из своје области за која је потребно 
потпуније обавјешетење чланова 
Владе. 

 

(4) Премијер руководи расраправом, 
даје ријеч и закључује расправу те 
предлаже и даје на гласање акт ко-
јим Влада одлучује о одтеђеној тач-
ки дневног реда. 

 

(5) Након што премијер закључи расп-
раву и предложи акт, не може се 
више водити расправа осим ако то, 
изузетно, дозволи премијер. 

 
Члан 35. 

(Одржавање реда на сједници) 
 
(1) Премијер може одлучити да се ог-

раничи вријеме излагања на сједн-
ици о појединим питањима. 

 

(2) О одржавању реда на сједници ста-
ра се премијер, односно члан Владе 
који предсједава сједницом у одсу-
ству премијера. 

 

15. јануар/сијечањ 2016. 
 
 

Члан 36. 
(Разматрање материјала) 

 

(1) Влада одлучује о материјалу на ос-
нову приједлога који су дали пред-
лагачи и мишљења органа из чла-
на 28. овог Пословника. 

 

(2) Влада може закључком одредити 
да поједина задужења у вези са ма-
теријалом који се разматра изврши 
члан Владе, министарство, више 
министарстава, службе, радна тије-
ла или друге институције Кантона. 

 

(3) Материјал који се разматра на сјед-
ници Владе може се донијети, при-
мити на знање, усвојити, прихвати-
ти или не прихватити у цјелини 
или дјелимично, одбацити, или вр-
атити обрађивачу ради поновне 
израде, измјене или допуне. 

 

(4) Влада може закључити да се мате-
ријал достави скупштини Кантона 
ради разматрања или упознавања. 

 
Члан 37. 

(Гласање и одлучивање) 
 

(1) Гласање на сједници Владе је јавно. 
 

(2) Влада може одлучити да се о одре-
ђеним питањима гласа тајно. 

 

(3) Гласање на сједници Владе врши се 
изјашњавањем “за“ или “против” 
приједлога. 

 

(4) Члан Владе може бити и суздржан 
приликом гласања о приједлогу. 

 

(5) Резултате гласања утврђује секрет-
ар Владе. 

 

(6) Влада одлучује већином гласова 
присутних чланова Владе. 
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ПОГЛАВЉЕ IV -  МАТЕРИЈАЛИ  СА  
                                  СЈЕДНИЦЕ ВЛАДЕ 
 

Члан 38. 
(Записник) 

 
(1) О току сједнице Владе води се зап-

исник. 
 

(2) О вођењу записника стара се секре-
тар Владе. 

 

(3) У записник се уносе редни број сје-
днице, име предсједавајућег, имена 
присутних и одсутних чланова Вл-
аде, имена лица која по позиву пр-
исуствују сједници, дан и сат поче-
тка и завршетка сједнице, дневни 
ред и закључци донесени о поједи-
ним питањима. 

 

(4) Ако је то потребно, у записник се 
уносе и најбитније констатације и 
оцјене које је утврдила Влада  о од-
ређеном питању. 

 

(5) Сваки члан Владе има право да тр-
ажи да се његове изјаве и приједло-
зи унесу у записник. 

 
Члан 39. 

(Потписивање записника) 
 
(1) Усвојени записник потписују пре-

мијер и секретар Владе, односно 
члан Владе који је предсједавао сје-
дници Владе. 

 

(2) Усвојени записник овјерава се печ-
атом Владе. 

 

(3) О чувању овјереног записника ста-
ра се секретар Владе. 

 

(4) Записник са повјерљивим садржа-
јем означује се степеном повјерљи- 
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вости, на начин како се озјачавају 
материјали за сједницу Владе са по-
вјерљивим садржајем. 

 
Члан 40. 

(Умножавање записника) 
 

 Записник се умножава у одређ-
еном броју примјерака и доставља чла-
новима  Владе. 
 

Члан 41. 
(Снимак сједнице) 

 

(1) На сједницама Владе воде се стено-
графске биљешке или се врши ау-
дио снимање. 

 

(2) Све стенографске биљешке, однос-
но аудио снимци сједница Владе, 
сматрају се строго повјерљивим ма-
теријалом или материјалом за инт-
ерну употребу, ако Влада за поје-
дине случајеве не одреди другачи-
је. 

 

(3) Члан Владе може да користи стено-
графске биљешке, односно аудио 
снимке сједница Владе. 

 

(4) Члан Владе може добити на увид 
аудио снимке са сједнице Владе у 
просторијама секретара Владе. 

 

(5) О чувању и кориштењу стенограф-
ских биљешки и аудио снимака ст-
ара се секретар Владе. 

 
 
ДИО ПЕТИ – АКТИ ВЛАДЕ 
 

Члан 42. 
(Акти Владе) 

 

Влада у оставаривању својих пр-
ава и дужности доноси сљедеће акте: 
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а) Уредбе 
б) Одлуке 
ц) Рјешења 
д) Закључке и друге акте 

 
Члан 43. 
(Уредба) 

 
Уредбом се уређују најважнија 

питања из надлежности Владе Канто-
на, ближе уређују односи за провође-
ње закона, оснивање стрручне и друге 
службе Владе Кантона и утврђују нач-
ела за унутрашњу организацију орга-
на Кантона. 
 

Члан 44. 
(Одлука) 

  
Одлуком се уређују поједина 

питања или прописују мјесре Владе 
Кантона, даје сагласност или потврђу-
ју акти другх органа и установа и од-
лучује о другим питањима која се не 
регулишу уредбом. 
 

Члан 45. 
(Рјешење) 

 
Рјешењем се одлучује о имено-

вањима и разрјешењима, као и о друг-
им појединим питањима из надлежно-
сти Владе Кантона. 

 
Члан 46. 

(Закључак) 
 
(1) Закључком се утврђују ставови по 

питањима која су од значаја за спр-
овођење утврђене политике, уређ-
ују унутрашњи односи у Влади Ка-
нтона и одређују задаци органима 
и службама, као и радним тијелима 
Владе Кантона. 
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(2) Закључком се одлучује и у другим 

случајевима у којима се не доносе 
друга акта. 

 
Члан 47. 

(Нацрт и приједлог закона) 
 

Влада из својих надлежности 
подноси нацрте и приједлоге закона 
скупштини Кантона, ради њиховог ра-
зматрања и усвајања. 
 

Члан 48. 
(Анализа) 

 

(1) Анализом се, на основу детаљног 
праћења и изучавања појава и пр-
облема у појединим областима или 
о појединим питањима из одређе-
не области на одређени временски 
период, потпуније оцјењује посто-
јеће стање и указује на узроке и                                 
посљедице таквог стања. 

 

(2) Анализа треба да садржи приједло-
ге закључака у погледу предузима-
ња потребних мјера или доношења 
прописа и општих аката и може 
бити поткријепљена одговарајућ-
им документационим материјалом. 

 
Члан 49. 

(Информације) 
 

(1) Информацијом се Влада обавјешта-
ва с одређеним питањима, односно 
проблемима. 

 

(2) Информација обавезно садржи по-
датке који омогућавају оцјене ста-
ња и приједлоге закључака. 

 

(3) Информацију која не садржи при-
једлоге закључака секретар Владе 
доставља члановима Владе ради уп-
ознавања. 
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Члан 50. 
(Извјештај) 

 

(1) У извјештају се приказује рад, про-
блеми у раду и резултати постигн-
ути у појединим областима у од-
ређеном временском периоду, а 
нарочито у погледу спровођења 
утврђене политике и извршавања 
прописа Скупштине и Владе, као и                                
спровођења смјерница и начелних 
ставова ових органа и даје оцјена 
постигнутих резултата. 

 

(2) Извјештај се подноси и ради обав-
јештења Владе о извршењу одређе-
ног задатка. 

 

(3) Извјештај садржи и приједлоге зак-
ључака. 

 

Члан 51. 
(Достављање извјештаја о раду) 

 

(1) Влада је дужна по завршетку кале-
ндарске године да сачини извјешт-
ај о раду Владе за претходну годи-
ну у складу са утврђеном методо-
логијом. 

 

(2) Министарства и самосталне упра-
вне организације достављају извје-
штај о раду секретару Владе, најка-
сније до 28.02. наредне године. 

 

(3) Влада ће до 15.03. текуће године 
размотрити и усвојити извјештај о 
раду за протеклу годину и исти до-
ставити Скупштини. 

 
 

ДИО ШЕСТИ – ОДНОС ВЛАДЕ 
                           ПРЕМА СКУПШТИНИ 
 

Члан 52. 
(Оквир сарадње) 

 

Влада остварује своја права, ду- 
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жности и одговорности према Скуп-
штини у складу са Уставом, законом, 
пословником о раду Скупштине и ов-
им Пословником. 
 

Члан 53. 
(Извјештај о раду Владе) 

 
(1) Влада може извјештавати Скупшт-

ину о свом раду подношењем екс-
позеа, односно изјава од општег по-
литичког значаја. 

 

(2) Експозе, односно изјавау из става 1. 
овог члана подноси, односно даје,                                     
премијер или члан Владе кога одр-
еди Влада. 

 
Члан 54. 

(Представљање Владе  
на Скупштини) 

 
(1) Премијер представља Владу на сје-

дницама Скупштине. 
  
(2) Сви чланови Владе су дужни при-

суствовати сједницама Скупштине. 
 

(3) Влада одређује представнике који 
ће учествовати у раду надлежних 
тијела Скупштине приликом прет-
ресања нацрта, односно приједлога 
прописа и разматрања других ма-
теријала. 

 

(4) Када се на Скупштини разматрају 
нацрти или приједлози закона, Вл-
ада одређује представника који ће 
заступати Владу на Скупштини. 

 

(5) За представника Владе одређује се 
кантонални министар, секретар Вл-
аде, односно руководилац  другог 
тијела кантоналне управе који је 
обрађивач закона. 
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(6) Представник Владе је овлаштен да 

излаже став Владе о предложеном 
нацрту, односно приједлогу закона 
те даје друга потребна објашњења. 

 
Члан 55. 

(Разматрање амандмана  
поднесених на Скупштини) 

 
(1) Ако  на сједници Скупштине буду 

поднесени амандмани на прије-
длог закона, премијер је дужан од-
ржати сједницу Владе ради размат-
рања поднесених  амандмана. 

 

(2) Изузетно, ако има мањи број аман-
дмана којима се не мијењају сушт-
инска питања приједлога закона, 
премијер или Влада могу овласти-
ти представника Владе да прихва-
ти или одбије такве амандмане без 
одржавања сједнице Владе. 

 

(3) Влада се може у цјелини или дјели-
мично сагласити са амандманима 
поднесеним на Скупштини, а може 
поводом тих амандмана утврдити 
и своје амандмане. 

 

(4) Амандмани из става 1. овог члана, 
са којим се сагласила Влада, постају 
саставни дио приједлога закона 
који је Влада поднијела Скупшти-
ни. 

 

(5) Влада може закључити да поводом 
поднесеног амандмана представн-
ици Владе и предлагача покушају 
наћи заједничко рјешење. 

 

(6) Влада може поводом поднесених 
амандмана или из других оправ-
даних разлога закључити да се по-
вуче приједлог закона који је под-
нијела Скупштини. 
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(7) О повлачењу приједлога прописа 

премијер писмено или усмено на 
сједници  обавјештава Скупштину. 

 
Члан 56. 

(Посланичка питања) 
 

(1) Одговоре на питања посланика у 
Скупштини упућене Влади, у вези 
са радом Владе или пословима из 
њене надлежности, даје члан Владе 
кога одреди Влада. 

 

(2) У хитним случајевима премијер 
може одредити члана Владе који ће 
одговарати  на питања посланика у 
Скупштини. 

 

(3) На питања посланика у Скупшти-
ни упућена Влади усмено за врије-
ме трајања сједнице Скупштине, 
одговори се дају, по правилу, непо-
средно по постављеном питању. 
Ако у вези са постављеним питањ-
ем не постоји став Владе или је не-
опходно прикупити одговарајуће 
податке, односно консултацију по-
јединих министарстава и других 
државних органа управе или пост-
оје други разлози, премијер ће зат-
ражити да поднесе одговор на пр-
вој наредној сједници Скупштине. 

 

(4) Одговоре на питања посланика у 
Скупштини упућене министарству 
или другом органу државне управе 
у вези са радом тог органа даје фу-
нкционер који руководи тим орга-
ном. 

 

(5) Ако се постављено питање не одн-
оси на рад Владе или на послове из 
њене надлености, представник Вл-
аде обавјештава о томе предсједа-
вајућег Скупштине. 
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(6) Ако одговор на питање посланика 

представља државну или службену 
тајну, на ту ће се околност упозор-
ити посланик и предсједавајући 
Скупштине. 

 
 
ДИО СЕДМИ – ОДНОС ВЛАДЕ ПРЕМА  
                              КАНТОНАЛНИМ  
                              МИНИСТАРСТВИМА  

                              И ДРУГИМ  

                              ОРГАНИМА  
                              КАНТОНАЛНЕ  
                              УПРАВЕ И  
                              УПРАВНИМ  
                              ОРГАНИЗАЦИЈАМА 
 

Члан 57. 
(Овлашења Владе) 

 
У усмјеравању и усклађивању 

рада Кнатоналних органа управе и уп-
равних организација Влада тим орга-
нима може: 
 

а) Дати налоге, задатке, упутства и см- 
јернице о начину спровођења утвр-
ђене политике и извршавању Кант-
оналних закона и других прописа у 
областима за које су основани; 

б) Наложити да припреме или донесу  
прописе, односно подузму мјере у 
окивру њихове надлежности; 

ц) Утврдити рокове за извршавање по- 
јединих задатака и наложити им да 
у одређеном року испитају стање у 
области из њховог дјелокруга и по-
днесу Влади извјештај са одговара-
јућим приједлозима; 

д) Тражити да доставе извјештаје о њи- 
ховом раду, као и информације, ан-
ализе везане за стање у областима за 
које су основани. 
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ДИО ОСМИ – САРАДЊА ВЛАДЕ СА  
                             ДРУГИМ ОРГАНИМА  
 

Члан 58. 
(Сарадња са другим Владама) 

 
У вршењу својих права, дужно-

сти и одговорности Влада остварује 
сарадњу са Владом Федерације Босне 
и Херцеговине и владма других Канто-
на. 
 

Члан 59. 
(Сарадња са другим органима, 

институцијама и организацијама) 
 

Влада ће у оквиру своје надлеж-
ности остваривати сарадњу са Међу-
народним организацијама и органима, 
као и невладиним организацијама. 
 
 
ДИО ДЕВЕТИ – ОБЈАВЉИВАЊЕ  
                    ПРОПИСА, УТВРЂИВАЊЕ  
                    ПРЕЧИШЋЕНИХ   
                    ТЕКСТОВА И ИСПРАВКА  
                     ГРЕШКИ 
 

Члан 60. 
(Објављивање прописа) 

 
Уредбе и друге акте које доноси 

Влада, који се објављују, секретар Вла-
де доставља „Службеним новинама 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де“ ради објављивања. 
 

Члан 61. 
(Пречишћени текстови) 

 
Пречишћени текст прописа Вл-

аде припрема Кантонално министар-
ство или други орган Кантоналне уп-
раве, који је био обрађивач прописа и  
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тај пропис доставља Уставној и законо-
давно-правној комисији Скупштине 
Кантона ради утврђивања пречишће-
ног текста. 
 

Члан 62. 
(Штампарске грешке) 

 
Ако у објављеном тексту проп-

иса или другог акта Владе постоје шт-
ампарске грешке, руководилац Канто-
налног органа управе, који је надлеж-
ан за извршавање тог прописа, однос-
но акта Владе, дужан је припремити 
текст акта о исправци штмпарских гр-
ешака и тај акт доставити секретару 
Владе на даљи поступак. 
 
 
ДЕСЕТИ ДИО – ЈАВНОСТ  РАДА 
                               ВЛАДЕ 
 

Члан 63. 
(Осигурање начела јавности) 

 
О обезбјеђењу јавности рада Вл-

аде и обавјештавању јавности о одлу-
кама, закључцима и ставовима Владе 
стара се Служба за односе с јавношћу у 
договору са премијером. 
 

Члан 64. 
(Начин обавјештавања јавности) 

 
(1) Влада може одредити услове под 

којима представници штампе, рад-
ија и телевизије могу обавјештава-
ти јавност о раду на сједницама. 

 

(2) Премијер може одлучити да сједн-
ицама Владе присуствују акредито-
вани новинари штампе, радија и 
телевизије, нарочито када се на 
тим сједницама разматрају начел- 
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на питања из друштвенополитичк-
их и економских односа од ширег 
значаја за јавност. 

 

(3) Премијер може, према потреби, на-
кон одржане сједнице Владе орга-
низовати разговоре, интервјуе или 
конференције за штампу с предст-
авницима средстава јавног инфо-
рмисања о питањима која су се ра-
зматрала на сједници Владе, а може 
одлучити и да чланови Владе ор-
ганизују те видове информисања о 
питањима из свог дјелокруга која 
су се разматрала на сједници Вла-
де. 

 

(4) Чланови Владе могу, према потре-
би, организовати разговоре, интер-
вјуе, односно конференције за шта-
мпу с представницима средстава ја-
вног информисања о одређеним 
питањима из свога дјелокруга. 

 

(5) Јавност рада Владе остварује се и 
објављивањем на званичној веб ст-
раници Владе, а у складу са пропи-
сом о условима кориштења садрж-
аја веб-странице и прихватљивом 
кориштењу рачунарско-комуника-
ционих ресурса, а који доноси Вл-
ада Кантона. 

 
Члан 65. 

(Приступ информацијама) 
 

(1) Влада је дужна физичким и правн-
им лицима омогућити приступ ин-
формацијама из надлежности Вла-
де у складу са Законом о слободи 
приступа информацијама у Феде-
рацији Босне и Херцеговине (“Сл-
ужбене новине Федерације БиХ”,  
бр. 32/01) и прописа донесених на 
основу тог Закона. 
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(2) За проведбу овог Закона задужује 

се Служба за односе са јавношћу 
Босанско-подрињског кантона Гор-
ажде. 

 
Члан 66. 

(Исказнице) 
 
(1) Премијеру и члановима Владе из-

даје се исказница. 
 

(2) Исказница важи за вријеме трајања 
мандата лица из става 1.овог члана. 

 

(3) Начин издавања и изглед исказни-
це уредиће се посебним актом Вла-
де. 

 

(4) По истеку мандата, члан Владе је 
дужан вратити исказницу секрета-
ру Владе, која се након тога униш-
тава. 

 
 
ДИО ЈЕДАНАЕСТИ – ПРЕЛАЗНЕ И  
                                ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 67. 
(Измјене и допуне Пословника) 

 
Измјене и допуне овог Послов-

ника могу предложити премијер, 
сваки министар и секретар Владе. 
 

Члан 68. 
(Стављање ван снаге постојећег 

Пословника) 
 

Даном ступања на снагу овог 
Пословника престаје важити Пословн-
ик Владе Босанско-подрињског канто-
на Горажде (“Службене новине Босан-
ско-подрињског кантона Горажде”, бр-
ој: 6/03). 
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Члан 69. 
(Граматичка терминологија) 

 

Граматичка терминологија у ов-
ом Пословнику подразумијева укључ-
ивање оба спола. 
 

Члан 70. 
(Ступање на снагу) 

 

 Овај Пословник ступа на снагу 
наредног дана од дана објављивања у 
“Службеним новинама Босанско-по-
дрињског кантона Горажде. 
 

Број:03–05-74/16                  П Р Е М И Ј Е Р 
14.01.2016.године              Емир Оковић,с.р. 
     Г о р а ж д е 
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На основу члана 66. Закона о 
организацији органа управе у Федера-
цији БиХ („Службене новине Федера-
ције БиХ”, број: 35/05) и члана 95. став 
1. Закона о просторном уређењу и гра-
ђењу Босанско-подрињског кантона 
Горажде („Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде”, број: 
15/09), министар за урбанизам, прос-
торно уређење и заштиту околине Бо-
санско-подрињског кантона Горажде,  
д о н о с и: 
 
 

П Р А В И Л Н И К 
О ДЕФИНИСАЊУ МИНИМАЛНИХ  
И СПЕЦИФИЧНИХ КАДРОВСКИХ  

И МАТЕРИЈАЛНО-ТЕХНИЧКИХ 
УВЈЕТА КОЈЕ МОРАЈУ 

ИСПУЊАВАТИ ПРОЈЕКТАНТИ  
ДА БИ ДОБИЛИ ЛИЦЕНЦУ 

 
Члан 1. 

 

Овим се Правилником дефини- 
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шу минимални и специфични кадро-
вски и материјално-технички увјети 
које морају испуњавати пројектанти за 
сваку грану грађевинарства и архитек-
туре (те њима компатибилних струка 
у области пројектовања), односно за 
сваку врсту објеката и захвата у прос-
тору, да би добили одговарајућу лице-
нцу за ту грану, односно за пројектова-
ње те врсте објеката, као и увјете за од-
узимање тих лиценци. 
 

Члан 2. 
 

Пројектант, према овом Прави-
лнику, је правно или физичко лице 
регистровано за обављање послова пр-
ојектовања грађевина и захвата за које 
одобрење за грађење издаје Министа-
рство или јединице локалне самоупра-
ве Кантона. Послове пројектовања мо-
же обављати само правно или физич-
ко лице које је регистровано за обавља-
ње те дјелатности, с тим да правно ли-
це мора посједовати лиценцу Минис-
тарства или Федералног министарства 
просторног уређења. 
 

Члан 3. 
 
(1) Увјети и мјерила за давање лицен-

це односе се на: 
 

- стручну оспособљеност и број 
стручних лица за обављање по-
слова пројектовања; 

- техничку и другу опремљеност 
за послове које обавља пројекта-
нт у односу на сложеност и на-
мјену објеката које пројектује. 

 
(2) Пројектант испуњава увјете струч-

не оспособљености и броја стручн-
их лица за обављање послова проје- 
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ктовања грађевина и захвата ако 
запошљава или је ангажовао по уг-
овору о дјелу најмање једног дип-
ломираног инжењера (VII степен), 
односно лица које посједује високо 
образовање првог циклуса (који се 
вреднује са 180 ЕЦТС бодова), друг-
ог или трећег циклуса Болоњског 
система студирања са стеченом ди-
пломом високог образовања, са три 
године радног искуства на посло-
вима пројектовања одређене врста 
пројеката и положеним стручним 
испитом за сваки дио пројекта који 
чини главни пројекат. Укупан број 
стручних лица, упослених односно 
ангажованих по уговору о дјелу, не 
може бити мањи од три, од којих 
најмање један мора бити стално 
упослен код пројектанта. 

(3) Пројектант испуњава увјете струч-
не оспособљености за обављање 
послова израде пројекта који је сас-
тавни дио главног пројекта ако је 
дипломирани инжењер (VII степ-
ен), односно лице које посједује ви-
соко образовање првог циклуса 
(који се вреднује са 180 ЕЦТС бодо-
ва), другог или трећег циклуса Бол-
оњског система студирања са сте-
ченом дипломом високог образова-
ња, које има три године радног ис-
куства на пословима израде одређ-
ених дијелова пројекта и положен 
стручни испит. 

(4) Пројектант испуњава увјете техни-
чке опремљености за обављање пр-
ојектовања одређених грађевина 
или за пројектовање појединих ди-
јелова на тим грађевинама ако рас-
полаже одговарајућом пројектантс-
ком и другом опремом те пословн-
им простором потребним за обављ-
ање послова пројектовања. 
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Члан 4. 
 

Лиценце из члана (1) овог Пра-
вилника издају се по захтјеву правног 
лица које се бави пројектовањем. 
 

Члан 5. 
 

(1) Захтјев за издавање лиценце за из-
раду техничке документације садр-
жи: 

 

- назив/име и презиме правног 
лица, 

- сједиште и адресу правног ли-
ца, 

- овјерен извод из судског регис-
тра са рјешењем о упису у су-
дски регистар, идентификаци-
оним бројем и шифром дјелат-
ности,  

- доказе о испуњавању увјета стр-
учне оспособљености и број ст-
ручних лица за обављање пос-
лова пројектовања, 

- акт надлежног органа о испу-
њавању увјета у погледу техни-
чке опремљености и осигурања 
пословног простора, 

- опис реализованих референтн-
их пројеката правног лица у за-
дње двије године, 

- радну биографију за свако стр-
учно лице са пописом послова у 
чијој изради је лице учествовало. 

 
(2) Доказом о испуњавању стручне 

оспособљености у смислу става (1) 
алинеја 4. овог члана  сматрају се 
сљедећи документи за свако струч-
но лице: 

 

- овјерена копија дипломе; 
овјерена копија увјерења о по- 
ложеном стручном испиту; 
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- увјерење, односно потврда пра-

вног лица да је наведено лице у 
радном односу, односно да пра-
вно лице са њим има закључен 
уговор о дјелу у области пројек-
товања. 

 
Члан 6. 

 
(1) Захтјев за издавање лиценце за из-

раду техничке документације се 
подноси Министарству. 

(2) За разматрање захтјева из става (1) 
овог члана министар именује стру-
чну комисију. 

(3) Стручна комисија из претходног 
става оцјењује валидност докумен-
тације из члана 3. овог Правилника 
те предлаже министру, уколико су 
испуњени сви прописани увјети за 
обављање послова пројектовања, да 
донесе одговарајуће рјешење о исп-
уњавању увјета. 

 

(4) У случају запримања непотпуног, 
неуредног захтјева или захтјева ко-
ји садржи неки формални недоста-
так, комисија из претходног става 
ће предложити Министарству да 
позове подносиоца захтјева да у од-
ређеном року отклони недостатке. 

 

(5) Стручна комисија о свом раду води 
записник. 

 
Члан 7. 

 
Правно лице са сједиштем изв-

ан Кантона мора бити регистровано за 
обављање дјелатности пројектовања 
грађевина или појединих дијелова гра-
ђевина те посједовати лиценцу за оба-
вљање регистроване дјелатности изда-
ту од стране надлежног органа канто- 
на у којем има сједиште, уколико њих- 
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ови прописи то налажу, или овлаш-
тење/лиценцу за обављање дјелатнос-
ти пројектовања грађевина издату од 
стране Министарства за урбанизам, 
просторно уређење и заштиту околи-
не Босанско-подрињског кантона Гор-
ажде или Федералног министарства 
просторног уређења.  
 

Члан 8. 
 

(1) На приједлог стручне комисије из 
члана 4. овог Правилника, Минис-
тарство, у року од 30 дана, од дана 
подношења захтјева од стране пра-
вног лица, доноси рјешење о испу-
њавању увјета из члана 3. овог Пра-
вилника, без којег пројектант не 
може отпочети обављање дјелатно-
сти за коју је регистрован. 

(2) Против рјешења из става (1) овог 
члана не може се изјавити жалба, 
али се може покренути управни 
спор код надлежног суда у року од 
30 дана од дана пријема истог. 

(3) На основу правоснажног рјешења 
из става (1) овог члана, Министарс-
тво издаје лиценцу за пројектова-
ње, на обрасцу приказаном у При-
логу 1. овог Правилника и чини 
његов саставни дио. 

(4) Лиценце из претходног става објав-
љују се у „Службеним новинама 
Босанско-подрињског кантона Гор-
ажде”.  

 

Члан 9. 
 
(1) Лиценца се даје на период од пет 

година, а правно лице које добија 
лиценцу дужно је Министарство 
обавијестити о свим промјенама у 
правном лицу које утичу на испу-
њеност увјета за добијање лиценце. 

(2) На захтјев правног лица лиценца се  
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може продужити. Захтјев за проду-
жење лиценце подноси се најрани-
је годину дана, а најкасније два мје-
сеца прије истека рока важења ли-
ценце. Захтјев за продужење лице-
нце поднесен прије наведеног рока 
ће се одбацити. 

(3) Пројектант је дужан у року од 15 
дана од дана настале промјене од 
Министарства затражити измјену 
лиценце, ако су се накнадно пром-
јенили подаци на темељу којих је 
лиценца издата, на начин да про-
јектант више не испуњава увјете 
прописане овим Правилником за 
обављање послова пројектовања, за 
које је добио лиценцу. 

 

Члан 10. 
 

(1) Лиценца се одузима када се накна-
дном провјером од стране Минис-
тарства или надлежне инспекције 
утврди да правно лице послове пр-
ојектовања обавља супротно важећ-
им прописима, да је престало да 
испуњава увјете под којима је лице-
нца издата, односно ако је издата 
на основу неистинитих или нетач-
них података. 

(2) Рјешење о одузимању лиценце до-
носи Министарство и, поред пода-
така прописаних законом, садржи 
и рок на који се лиценца одузима. 

(3) Уколико је лиценца одузета због 
престанка испуњавања увјета за из-
давање лиценце, може се подније-
ти захтјев за издавање нове лицен-
це када се испуне одређени увјети. 

 

Члан 11. 
 

О издавању, продужењу, измје-
ни и/или допуни и одузимању лице- 
нце обавјештава се надлежна инспек-
ција. 
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Члан 12. 
 

(1) Трошкове утврђивања испуњавања 
увјета за израду техничке докумен-
тације сноси подносилац захтјева. 

(2) Трошкови поступка из става (1) 
овог члана износе 300 КМ, а уплата 
се извршава на: ЈРТ БПК Горажде 
број: 132-731-04102931-54, са врстом 
прихода: 722612 и шифром буџетс-
ке организације: 2301001. Поред тр-
ошкова поступка, подносилац захт-
јева је дужан платити и трошкове 
административне таксе. 

(3) Лиценца, њено продужење, измје-
на и/или допуна неће се издати 
пројектанту без достављеног дока-
за о измирењу трошкова из става 
(2) овог члана. 

 

Члан 13. 
 

Поступак издавања лиценце, 
продужења рокова важења, измјене и/ 
или допуне или одузимање лиценце, 
води се по одредбама Закона о упра-
вном поступку („Службене новине Фе-
дерације БиХ”, број: 2/98). 

 

Члан 14. 
 

(1) Министарство води регистар про-
јектаната којима је дата, продуже-
на, измијењена и/или допуњена 
лиценца. 

(2) Регистар из става (1) овог члана са-
држи: 
 

- редни број уписа, 
- датум уписа, 
- назив и сједиште правног лица, 
- број и датум издавања рјешења 

о испуњавању увјета за обавља-
ње дјелатности пројектовања 
грађевина или појединих дије-
лова грађевине, односно за про- 
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дужење, измјену и/или допуну 
рјешења, 

- број и датум издавања лиценце, 
- врсту стручних послова израде 

пројектне документације,  
- попис и стручну спрему запос-

лених односно ангажованих по 
уговору о дјелу,  

- промјене битне за обављање ст-
ручних послова на изради про-
јектне документације (измјена 
података о правном лицу, пр-
естанак рада правног лица итд.) 

 

Члан 15. 
 

Правно лице које је прије доно-
шења овог Правилника било регистр-
овано за обављање дјелатности проје-
ктовања, након доношења Правилни-
ка дужно је одмах поднијети захтјев за 
добијање лиценце, а до издавања ли-
ценце може наставити обављање дјела-
тности за коју је регистровано. 

 

Члан 16. 
 

Даном ступања на снагу овог 
Правилника престаје да важи Прави-
лник о дефинисању минималних спе-
цифичних кадровских и материјално-
техничких увјета које морају испуња-
вати пројектанти да би добили лице-
нцу (“Службене новине Босанско-по-
дрињског кантона Горажде”, број: 
3/10 и 13/10). 
 

Члан 17. 
 

Овај Правилник ступа на снагу 
даном доношења, а накнадно ће бити 
објављен у „Службеним новинама Бос-
анско-подрињског кантона Горажде”. 
 

Број:09-23-17/16           М И Н И С Т А Р 
12.01.2016.године  Слободан Јанковић,с.р. 
      Г о р а ж д е 
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На основу члана 6. Закона о ја-
вним предузећима у Федерацији БиХ 
(„Службене новине Федерације БиХ“, 
број 8/05, 84/08) и чланова 13. и 61. Ст-
атута ЈП „Босанско-подрињске шуме“ 
д.о.о. Горажде („Службене новине Бо-
санско-подрињског кантона Горажде“, 
број: 2/07, 8/11), 9/12), Скупштина ЈП  
„Босанско-подрињске шуме“ д.о.о. Го-
ражде, на II (другој) редовној сједници, 
одржаној дана 28.12.2015.г., д о н о с и  
 
 

С Т А Т У Т 
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „БОСАНСКО-
ПОДРИЊСКЕ ШУМЕ“, ДРУШТВО 

СА ОГРАНИЧЕНОМ 
ОДГОВОРНОШЋУ ГОРАЖДЕ 

 
 

I    ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1. 
 
 Статутом Јавног предузећа „Бо-
санско-подрињске шуме“, друштво са 
ограниченом одговорношћу Горажде 
(у даљем тексту: Друштво) утврђује се: 
фирма и сједиште Друштва, дјелатно-
сти које Друштво обавља, износ основ-
ног капитала, избор, опозив и дјелок-
руг органа Друштва, јавне набавке, не-
допуштене и ограничене активности, 
организација Друштва, права органа, 
одговорних лица и запослених, синди-
кално организовање у Друштву, расп-
одјела добити и покриће губитака, пл-
анирање пословања, пословна тајна и 
забрана конкуренције, радноправни 
статус запосленика, заштита животне 
средине, општи акти, поступак измје- 
не и допуне Статута, престанак Друш- 
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тва, прелазне и завршне одредбе.  
 

Члан 2. 
 
 Друштво је правни сљедник 
КАНТОНАЛНОГ ШУМСКОПРИВРЕ-
ДНОГ ДРУШТВА „БОСАНСКО-ПОД-
РИЊСКЕ ШУМЕ“, друштво са ограни-
ченом одговорношћу Горажде, регис-
трованог рјешењем Кантоналног суда 
у Горажду, број:УФ:I-21/04. од 19.05.2004. 
године и има својство правног лица са 
правном и пословном способношћу. 
 

Члан 3. 
 
 Оснивач друштва је Босанско-
подрињски кантон Горажде (у даљем 
тексту: оснивач). 
 Сва имовина Друштва и средст-
ва у Друштву су власништво оснивача. 
 

Члан 4. 
 
 У складу са законом, Друштво 
је организовано као привредно друшт-
во, јавно предузеће у облику друштва 
са ограниченом одговорношћу, које 
самостално обавља управљање, узгој, 
заштиту и кориштење шума и шумск-
ог земљишта (господарење шумама) 
под условима и на начин утврђен За-
коном о шумама („Службене новине 
Федерације БиХ“, број: 20/02, 29/03 и 
23/04). 
 
 
II   ФИРМА И СЈЕДИШТЕ ДРУШТВА 

 
Члан 5. 

 
 Фирма је име под којим друш-
тво послује, а пуна фирма Друштва је: 
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  ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „БОСАНС-
КО-ПОДРИЊСКЕ ШУМЕ“, друштво 
са ограниченом одговорношћу Гораж-
де. 
 Скраћена фирма Друштва је: 
ЈП „БОСАНСКО-ПОДРИЊСКЕ ШУ-
МЕ“ д.о.о. ГОРАЖДЕ. 
 Сједиште Друштва је у Гораж-
ду, улица Ибрахима Поповића број 17. 
 

Члан 6. 
 
 У пословној коресподенцији сва 
пословна писма и наруџбе Друштва 
морају садржавати пуну фирму Друш-
тва. 
 

Члан 7. 
 
 У свом пословању Друштво ко-
ристи печате, штамбиље, меморанду-
ме и слично, у складу са Законом и св-
ојим актима. 
 Друштво има печат округлог 
облика, у коме је латиничним словима 
исписан пуни назив фирме. 
 Друштво има и штамбиљ четве-
роугластог облика, који, такођер, садр-
жи пуни назив фирме, а служи за овје-
ру пријема аката. 
 Врсте печата и штамбиља, нач-
ин употребе и чување утврђује се опш-
тим актом које доноси директор Дру-
штва. 
 
 
III  ДЈЕЛАТНОСТ ДРУШТВА 
 

Члан 8. 
  

У складу са Одлуком о класи-
фикацији дјелатности у Босни и Хер-
цеговини („Службени гласник БиХ“, 
број 47/10), Друштво у унутрашњем  
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пословању обавља сљедеће дјелатнос-
ти:  
 

01.11   Узгој житарица (осим риже), ма- 
            хунарки и сјемења уљарица 
01.13   Узгој поврћа, диња и лубеница,  

корјенастог и гомољастог пов-
рћа 

01.19   Узгој осталих једногодишњих усјева 

01.21   Узгој грожђа 
01.24   Узгој језгричавог и коштуњичав- 
            ог воћа 
01.25   Узгој бобичастог, орашастог и  
            осталог воћа 
01.30   Узгој садног материјала и украс- 
 ног биља 
01.70   Лов, ступичарење и услужне дје- 
 латности у вези с њима 
02.10   Узгој шума и остале дјелатности  
 у шумарству 
02.20   Сјеча дрва (искориштавање шума) 

02.40   Помоћне услуге у шумарству 
05.10   Вађење каменог угљена 
05.20   Вађење лигнита 
08.11   Вађење украсног камена и каме- 

на за градњу, кречњака, гипса, 
креде и шкриљевца 

08.12    Дјелатност копова шљунка и пи- 
 јеска; вађење глине и каолина 
08.92   Вађење тресета 
16.10   Пиљење и блањање дрва (прои- 

зводња резане грађе); импрегна-
ција дрвета 

16.21   Производња фурнира и осталих  
 плоча од дрва 
16.23   Производња остале грађевне ст-  
             оларије и елемената 
16.24   Производња амбалаже од дрва 
16.29   Производња осталих производа  
             од дрва, производа од плута,  
             сламе и плетарских материјала 
20.14    Производња осталих основних 
             органских хемикалија 
20.53    Производња етеричних уља 
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41.20  Изградња стамбених и нестамбе- 
           них зграда 
42.11  Градња цеста и аутоцеста 
42.12  Градња мостова и тунела 
42.21  Градња цјевовода за течности и  
           плинове 
42.22  Градња водовода за електричну  
           струју и телекомуникације 
43.21  Електроинсталациони радови 
43.22  Увођење инсталација водовода,  
           канализације и плина и инстала- 
           ција за гријање и климатизацију 
43.29  Остали грађевински инсталаци- 
           јски радови 
43.31  Фасадни и штукатурски радови 
43.32  Уградња столарије 
43.33  Поставлљање подних и зидних  
           облога 
43.34  Бојење и стакларски радови 
43.91  Подизање кровних конструкција  
           и покривање кровова 
45.20  Одржавање и поправак моторн- 
           их возила 
46.13  Посредовање у трговини дрвен- 
           ом грађом и грађевинским мате- 
           ријалом 
46.15 Посредовање у трговини намјеш- 
           тајем, производима за домаћин- 
           ство и жељезном робом 
46.21 Трговина на велико житарицама, 

сировим духаном, сјемењем и 
храном за животиње 

46.22  Трговина на велико цвијећем и  
           садницама 
46.73 Трговина на велико дрвом, грађе- 

винских материјалом и санитар-
ном опремом 

47.22  Трговина на мало месом и мес- 
ним производима у специјали-
зованим продавницама 

47.30  Трговина на мало моторним го- 
ривима у специјализованим про-
давницама 

47.52  Трговина на мало металном ро- 
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бом, бојама и стаклом у специја-
лизованим продавницама 

47.59  Трговина на мало намјештајем,  
опремом за расвјету и осталим 
производима за домаћинство у 
специјализованим продавницама 

47.46  Трговина на мало цвијећем, сад- 
ницама, сјемењем, гнојивом, ку-
ћним љубимцима и храном за 
кућне љубимце у специјализо-
ваним продавницама 

47.78  Остала трговина на мало новом  
робом у специјализованим про-
давницама 

49.31   Градски и приградски копнени  
            превоз путника 
49.39  Остали копнени превоз путника,  
            д.н. 
49.40  Цестовни превоз робе 
52.10  Складиштење робе 
52.21  Услужне дјелатности у вези с ко- 
            пненим превозом 
52.24  Претовар терета 
52.29  Остале помоћне дјелатности у  
           превозу 
55.10  Хотели и сличан смјештај 
55.20  Одмаралишта и слични објекти  
           за краћи одмор 
55.30  Кампови и простори за кампирање 

55.90  Остали смјештај 
68.20  Изнајмљивање и управљање вла- 

ститим некретнинама или нек-
ретнинама узетим у закуп (лиз-
инг) 

71.11  Архитектонске дјелатности 
72.19  Остало истраживање и експери- 

ментални развој у природним, 
техничким и технолошким нау-
кама 

73.11   Агенције за промоцију (рекламу  
            и пропаганду) 
73.12   Оглашавање путем медија 
74.90   Остале стручне, научне и техни- 
            чке дјелатности, д.н. 
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91.04   Дјелатности ботаничких и зоо- 

лошких вртова и природних 
резервата 

93.11   Рад спортских објеката 
93.19   Остале спортске дјелатности 
93.29   Остале забавне и рекреационе  
            дјелатности 
 

Члан 9. 
 
 Друштво може обављати посло-
ве само у оквиру дјелатности уписаних 
у судски регистар. 
 Друштво може, без уписа у суд-
ски регистар, да обавља и друге дјелат-
ности које служе дјелатности уписаној 
у регистар, које се уобичајено обављају 
уз те дјелатности, у мањем обиму или 
повремено. 
 
IV   ОСНОВНИ КАПИТАЛ ДРУШТВА 

 
Члан 10. 

  
Основни капитал Друштва чи-

не новац, ствари и права Друштва, ис-
казан у износу од 282.000,71 КМ, без 
шума и земљишта, чија вриједност из-
носи 657.997.958,20 КМ, које су у влас-
ништву Федерације Босне и Херцего-
вине.  
 

 Основни капитал Друштва се 
може увећати или умањити, али не 
може бити умањен испод износа ми-
нималног основног капитала утврђен-
ог законом. 
 
V    ИЗБОР, ОПОЗИВ И ДЈЕЛОКРУГ  
       ОРГАНА  ДРУШТВА 
                         

Члан 11. 
 
 Органи Друштва су: 

15. јануар/сијечањ 2016. 
 
 
1. Скупштина 
2. Надзорни одбор 
3. Управа друштва 
4. Одбор за ревизију 
 

Члан 12. 
 
 Скупштина је највиши орган 
управљања Друштва.  
 Скупштину друштва чине чла-
нови које именује и разрјешава Влада 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де на приједлог ресорног министарст-
ва у Законом предвиђеној процедури. 
 Скупштина друштва има 5 (пет) 

чланова.  
 

Члан 13. 
 
 Скупштина Друштва (у даљем 
тексту: Скупштина) одлучује о: 
 

- доношењу статута и измјени и до-
пу    ни статута  

- доношењу етичког кодекса 
- повећању и смањењу основног ка-

питала 
- усвајању годишњег извјештаја Дру-

штва 
- начину покрића губитака 
- расподјели добити 
- промјени облика и подјели Друшт-

ва 
- спајању са другим друштвом и пр-

ипајању другом друштву 
- избору и разрјешењу чланова Над-

зорног одбора 
- оснивању, реорганизацији, ликви-

дацији 
- годишњем обрачуну, расподјели 

добити и покрићу губитака 
- куповини, продаји, размјени или 

давању у лизинг, узимању или да-
вању кредита и другим трансакци- 



15. јануар/сијечањ 2016. 
 
 
јама, директно или посредством су-
псидијарних друштава, у току пос-
ловне године у обиму већем од тре-
ћине књиговодствене вриједности 
имовине предузећа по билансу ста-
ња на крају претходне године, као 
и о таквој трансакцији у мањем об-
иму, за чије одобрење је овлаштен 
Надзорни одбор, ако он такву пре-
дложену трансакцију није одобрио 
једногласном одлуком 

- доношењу пословника и правил-
ника на приједлог Надзорног одбо-
ра 

- доношењу одлуке о плану послова-
ња 

- другим питањима битним за пос-
ловање Друштва, у складу са Зако-
ном и Статутом 

 
Члан 14. 

 
 Скупштина се сазива по потре-
би, а најмање једанпут годишње (редо-
вна скупштина). 
 Скупштину сазива Надзорни од-
бор, а у изузетним случајевима Управа 
Друштва. 
 Позив за скупштину доставља 
се препорученом пошиљком најмање 
15 дана прије датума одржавања исте. 
 У позиву се одређује дневни 
ред и достављају материјали за сваку 
тачку дневног реда. 
 

Члан 15. 
 
 Надзорни се одбор састоји од 
(најмање) 3 (три) члана, предсједника 
и два члана Надзорног одбора.  
 Надзорни одбор именује Скуп-
штина Друштва, у складу са Законом о 
министарским, владиним и другим 
именовањима Федерације Босне и Хе- 
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рцеговине („Службене новине Феде-
рације БиХ“, број: 12/03 и 34/03) и у 
складу са другим прописима. 
 Предсједник и чланови Надзор-
ног одбора именују се на период од 4 
(четири) године, са могућношћу новог 
избора. 
 

Члан 16. 
 
 Сједнице Надзорног одбора од-
ржавају се по потреби, а најмање једн-
ом у 3 (три) мјесеца. 
 Сједницу Надзорног одбора са-
зива предсједник Надзорног одбора. 
 

Члан 17. 
 
 Предсједник и чланови Надзор-
ног одбора појединачно закључују са 
Друштвом уговор о ангажману, који је 
претходно одобрен од стране Скуп-
штине, а у име Друштва потписује га 
директор. 
 Уговором из претходног става 
уређују се, поред права и обавеза које 
проистичу по основу функције члана 
Надзорног одбора и питања висине 
накнаде, као и остала давања, у складу 
са општим актом Друштва. 
 

Члан 18. 
 
 Мандат предсједника и члана 
Надзорног одбора може престати при-
је истека периода за који је изабран по-
дношењем оставке или разрјешењем у 
складу са законом. 
 
 Предсједнику и члановима На-
дзорног одбора престаје чланство у 
Надзорном одбору ако: 
 

- их Скупштина разријеши прије ис- 
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тека периода на који су именовани, 
- буду именовани у Управу Друшт-

ва, 
- поднесу оставку, 
- настану сметње за обављање дужн-

ости и  
- из других објективних разлога. 
 

Члан 19. 
 
 Надзорни одбор Друштва над-
лежан је и одговоран да: 
 

- надзире рад управе Друштва 
- надзире пословање Друштва 
- припрема пословнике и предлаже 

их Скупштини 
- припрема етички кодекс и предла-

же га Скупштини 
- врши избор кандидата Одбора за 

ревизију и Скупштини подноси 
приједлог за његово именовање  

- разматра проведбени пропис за по-
ступак набавки и надзире његово 
провођење 

- даје мишљење Скупштини о прије-
длогу управе за расподјелу профи-
та 

- предлаже начин покрића губитака 
- именује и разрјешава чланове уп-

раве у складу са важећим прописи-
ма 

- даје овлаштења за активности које 
су ограничене прописима Закона о 
јавним предузећима 

- даје упуте директору за провођење 
увиђаја у вези са уоченим неправи-
лностима 

- испитује да ли је годишњи обрачун 
сачињен у складу са вежећим про-
писима и пословним књигама те да 
ли су пословне књиге уредно вође-
не 

- усваја извјештај управе о послова- 

15. јануар/сијечањ 2016. 
 
 

- њу по полугодишњем и годишњем 
обрачуну, са билансом стања и би-
лансом успјеха и извјештајем реви-
зије 

- подноси Скупштини годишњи из-
вјештај о пословању Друштва, који 
обавезно укључује извјештај реви-
зора, извјештај о раду Надзорног 
одбора и Одбора за ревизију и пл-
ан пословања за наредну пословну 
годину, у оквирима постојећег пла-
на и ревидираног плана 

- одобрава куповину, продају, замје-
ну, узимање у лизинг и друге тран-
сакције имовином, директно или 
посредством супсидијарних друш-
тава у току пословне године у оби-
му од 15% (петнаест одсто) до 33% 
(тридесет три одсто) књиговодстве-
не вриједности укупне имовине 
Друштва 

- сазива Скупштину Друштва 
- надзире Управу у провођењу пре-

порука датих од стране Одбора за 
ревизију 

- врши систематски надзор над пос-
ловањем и законитошћу послова-
ња Друштва 

- награђује менаџмент и управу за 
успјешан рад и пословање 

- врши друге послове предвиђене за-
коном 

 
Члан 20. 

 
Надзорни одбор има обавезу и 

одговорност осигурати: 
 

- доношење пословника којим се ут-
врђују оперативни и функционал-
ни аспекти рада Надзорног одбора, 
у складу са важећим законским пр-
описима 

- да организује израду вјеродостојн- 



15. јануар/сијечањ 2016. 
 
 
их рачуноводствених евиденција и 
финансијских исказа, сачињених у 
складу са Међународним рачуно-
водственим стандардима и Међу-
народним стандардима ревизије, 
како се предвиђа на основу Закона 
о рачуноводственим и ревизорск-
им стандардима Федерације Босне 
и Херцеговине, из којих је видљив 
финансијски статус Друштва, те 
које се дају на увид свим лицима 
која имају легитиман интерес у по-
словању Друштва 

- израду нацрта етичког кодекса 
- свако кршење етичког кодекса пре-

дставља основ за опозив члана Над-
зорног одбора 

 
Надзорни одбор неће делегира-

ти ове дужности 
 

Члан 21. 
 
 Надзорни одбор је дужан да то-
ком пословне године врши надзор на 
пословањем Друштва. Он може у свако 
доба да прегледа пословне књиге, уго-
воре, пословну коресподенцију, да тр-
ажи од управе извјештаје и обавјеш-
тења о стању одређених врста послова, 
као и о пословној сарадњи са другим 
друштвима и правним лицима. 
 

Члан 22. 
 
 О резултатима надзора Надзор-
ни одбор подноси Скупштини Друш-
тва писмени извјештај. 
 Без извјештаја из претходног ст-
ава Скупштина Друштва не може ра-
справљати и одлучивати о годишњем 
обрачуну, расподјели добити и покри-
ћу губитака. 
 Кад Скупштина Друштва расп- 
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равља о извјештају и приједлозима На-
дзорног одбора, Надзорни одбор мора 
учествовати у раду тог тијела, али без 
права гласа.  
 

Члан 23. 
 
 Пословање Друштва води и Др-
уштво заступа управа. 
 Функцију управе врши дирек-
тор Друштва. 

За директора предузећа може 
бити именовано лице које поред опш-
тих услова прописаних законом испу-
њава и сљедеће услове: 
 

- да посједује високу (ВСС) биотех-
ничког, техничког, економског или 
правног смјера, 

- да има најмање 5 (пет) година рад-
ног искуства након стицања високе 
стручне спреме. 

 
Члан 24. 

 
 Директор Друштва је овлаштен 
да у име Друштва закључује уговоре и 
врши друге правне послове и радње, 
као и да Друштво заступа пред судом 
и другим тијелима и одговара за зако-
нитост пословања Друштва. 
 

Члан  25. 
 
 Директор Друштва је надлежан 
за сљедеће послове: 
 

- организација и вођење послова 
Друштва 

- извјештавање Надзорног одбора 
Друштва на захтјев Надзорног од-
бора 

- проведба статута и етичког кодекса 
- израда и надгледање реализације 

планова пословања 
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- израда проведбених прописа за по-

ступак набавки и проведба важећ-
их закона и прописа о поступку на-
бавки 

- припрема приједлога о расподјели 
добити 

- запошљавање и отпуштање запос-
леника у складу са поступцима ут-
врђеним у пословнику или послов-
ницима те важећим законима 

- прима запосленике у радни однос 
и врши распоред на послове 

- заступање предузећа према трећим 
лицима 

- старање и одговорност за закони-
тост рада Друштва 

- дистрибуција и имплементација 
етичког кодекса у Друштву 

- обезбјеђење поступања свих одго-
ворних лица у складу са етичким 
кодексом, тако што ће се против 
лица која крше наведени кодекс 
провести дисциплински поступак 

- предлаже стратегију и програм ра-
звоја 

- предлаже пословну политику и го-
дишњи обрачун, односно период-
ичне обрачуне 

- доноси инвестиционе одлуке у из-
носу до 15% књиговодствене врије-
дности укупне имовине Друштва 

- закључује уговоре у име Друштва 
- други послови неопходни за несме-

тано одвијање организације и вође-
ња пословања Друштва 

 
Члан 26. 

 
 Директор за свој рад одговара 
Надзорном одбору. 
 Директор одговара за штету 
коју својим радом причини Друштву. 
 Директору Друштва престаје 
функција: 

15. јануар/сијечањ 2016. 
 
 

- оставком 
- разрјешењем 
- престанком радног односа у Друш-

тву 
- наступањем сметњи за обављање 

функције директора 
- кршење правила етичког кодекса 

основ је за отказ директору Друш-
тва 

 
Члан 27. 

 
 О именовању и разрјешењу ди-
ректора одлучује Надзорни одбор, уз 
сагласност Владе Босанско-подрињск-
ог кантона Горажде. 
 

Надзорни одбор може до име-
новања директора предузећа, имено-
вати вршиоца дужности директора, уз 
сагласност Владе Босанско-подрињск-
ог кантона Горажде. Вршилац дужно-
сти директора може обављати ту фун-
кцију у трајању утврђеном законом. 
 

 Директор може бити разријеш-
ен функције и прије истека времена на 
које је постављен. 
 Положај, овлаштења, одговор-
ност и права директора уређују се уг-
овором између Надзорног одбора и 
директора. 
 

Члан 28. 
 

Директора преузећа именује 
Надзорни одбор већином гласова, уз 
сагласност Владе Босанско-подрињск-
ог кантона Горажде, на основу јавног 
конкурса, у складу са законом, на ман-
датни период од 4 (четири) године, с 
правом да по истеку мандата исто ли-
це може бити поново именовано за ди-
ректора на још један мандат, тј. укуп-
но 2 (два) мандата. 
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Члан 29. 
 
 Директор може бити разријеш-
ен функције на коју је именован ако се 
утврди његова одговорност за: 
 

- неостваривање програма развоја и 
планова рада и пословања Друш-
тва 

- незаконит рад и пословање Друш-
тва 

- залоупотребу положаја 
 

Члан 30. 
 
 Директор Друштва може путем 
прокуре пренијети овлаштења на дру-
га лица у Друштву, за предузимање св-
их правних радњи и послова, осим пр-
еноса и опретећења некретнина, оту-
ђивања или оптерећивања основних 
средстава Друштва у име и за рачун 
Друштва, као и мијењање или бриса-
ње фирме. 
 Прокура се уписује у судски ре-
гистар. 
 

Члан 31. 
 
 У случају дуже неотклоњиве од-
сутности директора Друштва замјењу-
је га један од руководних запосленика, 
кога одреди директор усмено или пи-
смено одлуком, у којој ће се навести 
обим и врста овлаштења. 
 

Члан 32. 
 
 Одбор за ревизију 
  

Надзорни одбор предлаже Ску-
пштини састав одбора за ревизију, на-
кон избора кандидата већином гласова 
на основу јавног конкурса.  
 Одбор за ревизију чине предсје- 
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дник и 2 (два) члана које именује и ра-
зрјешава Скупштина  на период од 4 
(четири) године, са могућношћу поно-
вног избора, у складу са законом. 
 Одбор за ревизију ангажује не-
зависног ревизора, који подноси годи-
шњи извјештај Друштва на интернет 
страници Друштва, односно његовог 
већинског власника. 
 Одбор за ревизију је дужан оба-
вљати задатке у складу са Законом о ја-
вним предузећима. 
 Накнада и друга права предсје-
дника и чланова Одбора за ревизију 
уређују се уговором, који, на основу 
одлуке Скупштине о избору, са сваким 
од њих закључује директор, у име и за 
рачун Друштва. 
 
 
VI  ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 

Члан 33. 
 

 Сви поступци јавних набавки 
које се обављају у Друштву биће про-
ведени уз строго поштивање одредаба 
важећих закона. 
 Директор и Надзорни одбор 
дужни су проводити одредбе важећих 
прописа о набавци. 
 Ради провођења поступака јав-
них набавки сходно претходном ставу 
директор и Надзорни одбор су дужни 
вршити овлаштења утврђена Законом 
о јавним набавкама БиХ. 
 
 

VII  НЕДОПУШТЕНЕ И  
        ОГРАНИЧЕНЕ АКТИВНОСТИ 
 

Члан 34. 
 

 Друштву је у обављању посло-
вања строго забрањено обављање сље- 
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дећих активности: 
 

1) давање кредита и позајамица запо-
сленим у Друштву или трећим ли-
цима, или пружање гаранција или 
осигурања за кредите 

2) давања путем донација у супрот-
ности са одредбама важећих закона 
о додјели средстава или донацијама 

3) исплата плате запосленицима на 
било каквој листи чекања 

4) исплата плата запосленицима про-
тивно одредбама важећих закона о 
пензијском и здравственом осигу-
рању 

5) учешће у поступку набавке у сво-
јству понуђача било којег лица које 
је припремило позив за тендер 

6) вршења измјена или допуна било 
којем већ закљученом уговору о на-
бавци, осим ако нису извршене у 
складу са важећим законима о наб-
авци 

7) прихват плаћања средством које за-
мјењује новац, плаћања у натури 
или готовинском еквиваленту 

8) инвестирање текућих средстава 
Друштва, осим када се ради о одоб-
реним инвестицијама према дефи-
ницији датој у важећим законима о 
инвестирању јавних фондова 

9) обнављање или материјално мије-
њање постојећих зајмова додијеље-
них повезаним лицима или трећим 
странама 

 

Члан 35. 
 

 Друштво може подузимати сљ-
едеће активности, искључиво уз писа-
но овлаштење Надзорног одбора: 
 

1) измирење дуга према повјериоцу 
Друштва плаћањем трећем лицу 
(уговор о цесији дуга) 
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2) пребијање дуга према некој страни 
са дуговима те исте стране која је 
из тог разлога истовремено и повје-
рилац и дужник Друштва (уговор о 
простој компензацији) 

3) учешће у аранжману вишеструког 
пребијања дугова између више ст-
рана, било да је исти аранжман ор-
ганизовала Влада, било други орг-
ан (уговор о мултилатералној од-
носно вишестраној компензацији) 

4) измирење дуга према Друштву, у 
случају да дужник плаћа повјери-
оцу Друштва 

5) отпис дуговања 
 

Члан 36. 
 

 Надзорни одбор и директор им-
ају обавезу и одговорност осигурати да 
Друштво поступа у складу са члано-
вима 33. и 34. Статута. 
 
VIII   ОРГАНИЗАЦИЈА ДРУШТВА 
 

Члан 37. 
 

 Друштво послује као јединстве-
ни правни субјект. 
 Друштво се организује на фун-
кционалном, процеснорадном и тери-
торијалном принципу, чиме се омогу-
ћава успјешно извршавање функција, 
ефикасност у управљању, успјешност 
у пословању, доношењу одлука и њи-
ховог спровођења. 
 

Члан 38. 
 

Ради обављања пословних фун-
кција Друштва и координирања рада 
и пословања дијелова Друштва, орга-
низују се сектори: 
 

- Сектор за правне и економске пос-
лове 
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- Сектор за узгој, заштиту и уређива-

ње  шума 
- Сектор за искориштавање шума и 

пројектовање у шумарству 
 

У организационим дијеловима 
Друштва, о чијем образовању одлуку 
доноси Скупштина, обављају се сљеде-
ће активности: 
 

- узгој и заштита шума 
- искориштавање и промет свим пр-

одуктима шума и шумског земљи-
шта 

- изградња и одржавање шумских 
комуникација и објеката 

- заштита, одржавање и унапређива-
ње општекорисних функција шума 

- управљање заштићеним подручји-
ма, шумама и шумским земљишт-
ем особите намјене 

- узгој и кориштење дивљачи 
 

Члан 39. 
 
 Руковођење, број извршилаца, 
послови и задаци организационих ди-
јелова и извршилаца, међусобне обаве-
зе и информациони систем детаљно 
ће се утврдити правилником о унутра-
шњој организацији Друштва, односно 
правилником о раду. 
 
 

IX   ПРАВА ОРГАНА,ОДГОВОРНИХ  
       ЛИЦА И ЗАПОСЛЕНИХ  
       У ДРУШТВУ 
 

Члан 40. 
 
 Органи Друштва, одговорна ли-
ца и запосленици у Друштву остварују 
права, обавезе и одговорности утврђе-
не Законом о јавним предузећима, За- 
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коном о привредним друштвима, Зак-
оном о раду, овим Статутом, Колекти-
вним уговором, Правилником о раду, 
уговором о ангажману, односно угово-
ром о раду. 
 

Члан 41. 
 
 Одговорно лице Друштва може 
бити разријешено само по окончању 
проведеног дисциплинског поступка, 
прописаног општим актом, осим ако је 
разријешено по скраћеном поступку. 
 Разлози за разрјешење одгово-
рног лица у Друштву по скраћеном 
поступку су сљедећи: 
 

1) неиспуњавање одговорности у скл-
аду са важећим законима 

2) додјела уговора о набавци у супро-
тности са важећим законома о на-
бавци 

3) учешће у сукобу интереса 
4) учешће у активности која је забра-

њена Законом о јавним предузећи-
ма 

5) неподношење захтјева за одговара-
јуће одобрење активности ограни-
чених Законом о јавним предузећ-
има 

6) свјесно или несвјесно давање овла-
штења за обављање ограничене ак-
тивности чија је посљедица мате-
ријална штета по Друштво 

7) извршење кривичног или другог 
противправног дјела којим се узро-
кује материјална штета по Друшт-
во 

 
Уколико неки од чланова Над-

зорног одбора изврши неку од радњи 
из претходног става, Скупштини ће 
бити предложено његово разрјешење. 
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X  СИНДИКАЛНО ОРГАНИЗОВАЊЕ  
     У ДРУШТВУ 
 

Члан 42. 
 
 Запослени у Друштву могу ор-
ганизовати синдикат у складу са зако-
ном, колективним уговором и прави-
лима синдиката те остваривати заш-
титу својих права и путем организаци-
је синдиката. 
 У Друштву се не могу основати 
организације и проводити активности 
које немају карактер синдиката и син-
дикалних активности утврђених зако-
ном, колективним уговором и прави-
лима синдиката.  
 
XI  РАСПОДЈЕЛА ДОБИТИ  
      И ПОКРИЋЕ ГУБИТАКА 
 

Члан 43. 
 
 Утврђивање прихода, расхода и 
резултата пословања врши се полуго-
дишњим и годишњим обрачуном у 
складу са Законом. 
 

Члан 44. 
 
 Ако усљед исплате добити Др-
уштво није у могућности испунити об-
авезу према трећим лицима и то до из-
носа потребног за намирење повјери-
лаца, може се извршити поврат испл-
аћеног износа на име добити, најкас-
није у року од 3 (три) године од дана 
исплате. 
 

Члан 45. 
 
 Када Друштво у годишњем об-
рачуну искаже губитак у износу већем 
од трећине основног капитала или ка- 
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да настану околности које указују да је 
вриједност имовине Друштва мања 
или би до краја године могла бити ма-
ња од износа обавезе, Надзорни одбор 
је обавезан о томе обавијестити Скуп-
штину Друштва. 
 

Члан 46. 
 
 Надзорни одбор подноси Ску-
пштини Друштва извјештај који сад-
ржи биланс стања и биланс успјеха, 
укључујући и извјештај ревизије. 
 На основу података из претхо-
дног става Скупштина Друштва одлу-
чује о наставку рада, односно начину 
покрића губитка. 
 
XII   ПЛАНИРАЊЕ ПОСЛОВАЊА  
         ДРУШТВА 
 

Члан 47. 
 
 Друштво планира развој и пос-
ловање и доноси дугорочне и сред-
њорочне планове развоја и годишње 
планове рада, у складу са законом. 
 У програмима и плановима из 
претходног става су садржани прог-
рами развоја и планови рада служби и 
организационих јединица. 
 У оквиру програма и планова 
Друштва, послови и задаци Друштва, 
у оквиру господарења шумама и шум-
ским земљиштем, су: 
 

- доношење шумскопривредних ос-
нова 

- израда пројеката за извођење и њи-
хова реализација 

- одржавање и изградња шумске ин-
фраструктуре 

- промет шумских дрвних сортиме-
ната 
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- извршавање програма и планова 

једноставне и проширене биолош-
ке репродукције шума 

- провођење мјера интегралне заш-
тите шума 

- производња и промет шумског сје-
мена и шумског и украсног садног 
материјала 

- извршавање планова искориштава-
ња секундарних шумских произ-
вода 

- реализација планова развоја шума-
рства и мјера рационализовања у 
шумарству 

- све економске одговорности, кори-
сти, задаци и одлуке 

- израда програма, планова, пројека-
та за кориштење осталих произво-
да шума и шумског земљишта 

- перманентно дијагнозно-прогноз-
на служба 

- израда техничких норматива рада 
и средстава у области господарења 
шумама и шумским земљиштем 

- уступање послова другим правним 
лицима регистрованим за дјелат-
ност шумарства 

- остали послови из области шумар-
ства  

 
Члан 48. 

 
 Планирањем развоја Друштва 
осигурава се складан развој свих дије-
лова Друштва, уз уважавање критерија 
минималних специфичних трошкова 
изградње и реконструкције капаците-
та, осигурања узгоја и заштите шума и 
квалитета испоруке, односно искори-
штавања шума, водећи рачуна о опти-
мализацији трошкова производње на 
нивоу Друштва. 
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Члан 49. 
 
 Друштво осигурава средства за 
финансирање из основних средстава и 
других извора у складу са законом. 
 
 
XIII   ПОСЛОВНА ТАЈНА И  
          ЗАБРАНА КОНКУРЕНЦИЈЕ 
 

Члан 50. 
 
 Пословном тајном сматрају се 
исправе и подаци утврђени општим 
актом, чије би саопштавање или дава-
ње на увид неовлаштеном лицу било 
противно пословању Друштва и ште-
тило би интересима и пословном уг-
леду Друштва. 
 

Члан 51. 
 

 Пословну тајну су дужни чува-
ти сви запосленици у Друштву, Упра-
ва и Надзорни одбор, уколико на било 
који начин сазнају за исправу или по-
датак који се сматра пословном тајном. 
 Дужност чувања пословне тајне 
траје и послије престанка радног одно-
са запосленика у Друштву, односно 
престанка чланства у Управи или Над-
зорном одбору, а обавеза престанка 
чувања пословне тајне настаје одлуком 
надлежног органа о скидању тајности. 
 

Члан 52. 
 

 Запослени у Друштву, члан Уп-
раве, члан Надзорног одбора и проку-
ристи, не смију у том својству или као 
упослени у другом друштву и као са-
мостални подузетник судјеловати у 
дјелатности која је или би могла бити  
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у конкурентном односу с дјелатношћу 
Друштва, у трајању  од 1 (једне) годи-
не. 
 
XIV  РАДНОПРАВНИ СТАТУС  
         ЗАПОСЛЕНИКА 
 

Члан 53. 
 
 Послови и задаци који се обав-
љају у оквиру потреба рада и посло-
вања Друштва утврђују се општим ак-
том – правилником о унутрашњој ор-
ганизацији Друштва. 
 

Члан 54. 
  
 Распоређивање запосленика на 
радна мјеста те утврђивање статуса за-
посленика врши директор Друштва. 
 

Члан 55. 
 
 Права и обавезе запослених из 
радног односа остварују се у складу са 
законом, колективним уговором, Ста-
тутом и општим актима Друштва. 
 

Члан 56. 
 
 Општим актом из претходног 
члана прописаће се услови за засни-
вање радног односа и услови које мо-
рају испуњавати запосленици када се 
распоређују на послове. 
 
 
 XV  ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ  
         СРЕДИНЕ 
 

Члан 57. 
 
 Друштво је, у обављању своје дј-
елатности, дужно предузимати све мје- 
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ре заштите и унапређења радне и жи-
вотне средине у складу са важећим пр-
описима. 
 Друштво је дужно да се придр-
жава мјера заштите и унапређења жи-
вотне средине и да у складу с тим мје-
рама донесе општи акт о мјерама заш-
тите радне и животне средине у усло-
вима еколошког окружења у коме пос-
лује. 
 
 
XVI   ОПШТИ АКТИ 
 

Члан 58. 
 
 Општи акти Друштва су: 
 

- Статут 
- Правилници 
- Одлуке Скупштине, Управе и Над-

зорног одбора, којим се на општи 
начин уређују одређена питања 
или односи у Друштву. 

 
Члан 59. 

 
 Статут је основни општи акт 
Друштва. 
 Остали акти морају бити у скл-
аду са одредбама Статута. 
 

Члан 60. 
 
 Општи акти ступају на снагу 
наредног дана након њиховог објав-
љивања.  
 Објављивање општих аката вр-
ши се истицањем аката на огласној пл-
очи Друштва, објављивањем путем по-
себног гласила или на други погодан 
начин. 
 Изузетно од одредаба става 1. 
овог члана, поједини општи акти или  
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њихове поједине одредбе могу ступи-
ти на снагу даном доношења или да-
ном одређеним у акту, ако природа 
питања која се уређују или хитност рј-
ешавања одређеног питања то захти-
јева, што се утврђује општим актом, 
или је то посебним законом одређено. 
 
 
XVII  ПОСТУПАК ИЗМЈЕНЕ  
           И ДОПУНЕ СТАТУТА 
 

Члан 61. 
 
 Измјене и допуне општих аката 
Друштва врше се по поступку предви-
ђеном за њихово доношење. 
 Статут Друштва, односно измј-
ена и допуна Статута врши се у сљеде-
ћем поступку: 
 

- нацрт израђује стручна служба по 
упутствима Управе, 

- Управа разматра нацрт и доставља 
га Надзорном одбору на разматра-
ње, који га у форми усаглашеног 
приједлога доставља Скупштини 
на усвајање. 

 
Тумачење општих аката даје ор-

ган који је акт донио. 
 
 
XVIII  ПРЕСТАНАК ДРУШТВА 
 

Члан 62. 
 

Друштво је основано на неодре-
ђено вријеме и траје док постоје еконо-
мски и законски услови за његово пос-
ловање. 
 Друштво престаје: 
 

1. одлуком Скупштине 
2. спајањем, припајањем и подјелом 
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3. одлуком суда и  
4. стечајем 
 

Одлука о престанку Друштва 
доставља се регистарском суду, најка-
сније 8 (осам) дана од дана доношења. 
 
 
XIX  ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ  
         ОДРЕДБЕ 
 

Члан 63. 
 
 Општи акти чије је доношење 
предвиђено Статутом ускладит дони-
јеће се са овим Статутом, у року од 3 
(три) мјесеца од дана ступања на снагу 
Статута. 
 

Члан 64. 
 
 На питања која нису регулиса-
на одредбама овог Статута сходно се 
примјењују одредбе Закона о јавним 
предузећима у Федерацији Босне и Хе-
рцеговине и Закона о привредним др-
уштвима. 
 

Члан 65. 
 
 Овај Статут ступа на снагу дан-
ом усвајања истог од стране Скупшти-
не Друштва, а накнадно ће се објавити 
у „Службеним новинама Босанско-по-
дрињског кантона Горажде“. 
 

Број:49/2015.                ПРЕДСЈЕДНИЦА 
28.12.2015.године СКУПШТИНЕ 
     Г о р а ж д е          Јасмина Омербашић,с.р. 
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На основу члана 14. став 5. и 
члана 15. став 3. Закона о образовању 
одраслих Босанско–подрињског кант- 
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она Горажде („Службене новине Бос-
анско-подрињског Кантона Горажде“ 
број:5/15), Министарство за образова-
ње, младе, науку, културу и спорт Бо-
санско–подрињског кантона Горажде, 
д о н о с и: 
 
 

П Р А В И Л Н И К 
 О СТАНДАРДИМА  

И НОРМАТИВИМА ТЕ НАЧИНУ  
И ПОСТУПКУ УТВРЂИВАЊА 

ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА  
ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА 
ОБРАЗОВАЊА ОДРАСЛИХ  

У УСТАНОВАМА  
ЗА ОБРАЗОВАЊЕ ОДРАСЛИХ 

 
 
I     ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1. 
(Одредбе Правилника) 

 
(1) Овим се Правилником прописују 

стандарди и нормативи те нач-
ин и поступак за утврђивање ус-
лова које мора испуњавати устано-
ва за извођење програма формал-
ног образовања одраслих (у даљем 
тексту: установа). 

(2) Стандардима и нормативима утв-
рђују се минимални просторни, 
кадровски и други општи матери-
јално – технички услови неопход-
ни за обављање програма образо-
вања одраслих у складу са Закон 
ом о образовању одраслих Босан-
ско–подрињског кантона Горажде 
(у даљем тексту: Закон). 

(3) Стандарди и нормативи су, пор-
ед Закона, полазни акт за оснива-
ње и рад установа за образовање 
одраслих. 
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(4) Стандарди и нормативи треба да 
осигурају квалитет образовања са 
једне стране, а са друге стране ек-
ономску одрживост и исплативост. 

 
Члан 2. 

(Услови за релизацију програма 
образовања одраслих) 

 

Овим се Правилником утврђују:  
 

a) минимални технички и хигијенс-
ки услови простора у којему се из-
воде програми образовања одрас-
лих, 

б)  минимални просторни, кадровски  
и материјални услови потребни за 
извођење програма образовања од-
раслих, 

ц) стандарди извођења програма об- 
разовања одраслих, као и начин и 
поступак утврђивања испуњености 
услова за извођење програма об-
разовања одраслих. 

 
Члан 3. 

(Обавеза примјене прописа 
 о грађењу) 

 

Одредбе прописа у грађењу и 
другим подручјима важним за рад и 
боравак у простору који је намијењен 
за образовање одговарајуће се прим-
јењују и на простор, средства и опре-
му коју установа користи за образо-
вање одраслих, осим ако овим Правил-
ником није другачије одређено. 
 
II     МИНИМАЛНИ ТЕХНИЧКИ  
        И ХИГИЈЕНСКИ УСЛОВИ 
 

Члан 4. 
(Простори намијењени за извођење 
програма за образовање одраслих) 

 

(1) Програми намијењени за образо- 
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вање одраслих могу се изводити у 
просторима који су изграђени и 
опремљени у складу са грађевин-
ским стандардима и одредбама ов-
ог Правилника. 

(2) Педагошки стандарди и нормати-
ви се обавезно у потпуности прим-
јењују при изградњи нових обје-
ката, односно верификацији нових 
установа, а у раније изграђеним 
објектима и верификованим шко-
лама стандарди и нормативи дос-
тизаће се постепено и то: 
 

а)   у дијелу потребних наставних сре- 
дстава 3 године од дана доношења  
овог Правилника, 

б)  у погледу простора 5 година од да- 
      на доношења овог Правилника. 
 

Члан 5. 
(Техничко-хигијенски стандарди) 

 

Простор установе за образова-
ње одраслих мора задовољити сљеде-
ће техничко-хигијенске стандарде: 
 

а) све просторије морају имати при- 
       родно освјетљење; 
б) умјетно освјетљење мора бити аде- 

кватно простору и мора омогућа-
вати равномјерно распростирање 
свјетлости; 

ц)    простор мора имати техничке ус- 
        лове за природно прозрачивање; 
д) простор мора имати адекватну  

звучну изолацију и истовремено 
бити акустичан како би омогућио 
разговијетност при говору и слу-
шању; 

е) простор установе мора имати од- 
        говарајуће гријање и хлађење; 
ф)   све инсталације (електричне, водо- 

водне и друге), као и опрема и 
уређаји, морају имати атесте у ск-
ладу са одговарајућим прописима. 
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III   ПРОСТОРНИ, КАДРОВСКИ  
        И МАТЕРИЈАЛНИ СТАНДАРДИ 
 

Члан 6. 
(Стандарди учионица) 

 
(1) Установе за образовање одраслих 

морају имати: 
 

а)   најмање једну учионицу опште на- 
мјене са условима за најмање 10 
полазника и која осигурава радни 
простор по полазнику од најмање 
2,5м2; 

б) специјализоване учионице за пос- 
ебне облике, методе и садржаје на-
ставног рада утврђене програмом 
образовања за поједине образов-
не садржаје, величине од најмање 
3 м2 по полазнику; 

ц)    радионице, лабораторије и прос- 
торе за извођење практичне нас-
таве по струкама за које се полазн-
ици образују са осигураним радн-
им простором од 5м2 по полазнику 

ц)    просторије за административно- 
техничко особље, просторије за 
директора, наставнике, као и арх-
ивску просторију; 

д)   најмање један санитарни чвор са  
тоалетом и предпростором са уми-
ваоницима. Сваки санитарни чвор 
се састоји од женског и мушког ди-
јела са одвојеним предпросторима. 
За лица са тјелесним инвалидите-
том потребно је осигурати посеб-
ан тоалет. 
 

(2) Простор из става 1. овог члана мо-
ра бити у власништву или закупу 
установе за образовање одраслих. 

 
Члан 7 

(Опрема учионица) 
 

(1) Обавезна опрема у учионицама: 
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а)   учионица мора имати одговарајуће  

радне столове са столицом за сва-
ког полазника, 

 б)  специјализоване учионице за посе- 
       бне облике, методе и садржаје нас- 
       тавног рада морају имати учиони- 
       чки намјештај и опрему која одго- 
       вара захтјевима за извођење таквог  
       програма. 
ц)   радионице, лабораторије и просто- 

ри за извођење практичне наставе 
морају имати опремљена радна мј-
еста за полазнике у складу са прог-
рамом образовања за поједине обр-
азовне садржаје. 

 

(2) Учионица мора бити опремљена 
аудио и видео средствима, непо-
кретном или преносивом плочом, 
платном или зидом за пројекцију 
и, по потреби, другим наставним 
помагалима. 

 
Члан 8. 

(Простор за извођење стручне 
праксе, практичне наставе и вјежби) 
 
(1) Установа која нема услове за изво-

ђење стручне праксе, практичне 
наставе и вјежби може ту наставу 
изводити у просторима другог пр-
авног лица са којим мора закључи-
ти посебан уговор о сарадњи. 

(2) У случају из става (1) овог члана 
правно лице код којег се организује 
извођење практичне наставе мора 
имати запослено лице које има од-
говарајући профил и стручну спр-
ему утврђену програмом образова-
ња, пет година радног искуства у 
струци послије стицања одговара-
јуће стручне спреме те андрагошке 
компетенције. 

(3) Правна лица код којих се изводи  
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стручна пракса, практична настава 
и вјежбе морају имати радионице, 
лабораторије или просторе за изво-
ђење практичне наставе који су оп-
ремљени потребним средствима у 
складу са програмом образовања 
одређеног занимања. 

 
Члан 9. 

(Радни односи) 
 

Радни односи у установама за 
образовање одраслих уређују се у скл-
аду са Законом о раду и Законом о об-
разовању одраслих БПК Горажде. 
 

Члан 10. 
(Директор установе) 

 
(1) Директор установе је руководилац 

установе који врши планирање, ор-
ганизовање установе, као и финан-
сијско и административно управљ-
ање установом и друге послове, 
ако актом о оснивању установе ни-
је другачије одређено. 

(2) Послове стручног водитеља обра-
зовања може обављати лице које 
испуњава услове за наставника или 
стручног сарадника основне и сре-
дње школе. 

 
Члан 11. 

(Андрагошки запосленици) 
 

Андрагошки запосленици мора-
ју испуњавати услове о потребном ни-
воу образовања утврђеном у програ-
му образовања одраслих, с тим да не 
смију бити у супротности са одредб-
ама о потребном нивоу образовања 
утврђеном прописима који регулишу 
дјелатност образовања. 
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IV    СТАНДАРДИ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ  
        ПРОГРАМА ОБРАЗОВАЊА  
        ОДРАСЛИХ 
 

Члан 12. 
(Програми образовања одраслих) 

 

Програми за образовање одрас-
лих за који се овим Правилником ут-
врђују стандарди извођења су: 
 

а) Основно образовање одраслих, 
б)   Средњешколско образовање; стиц- 
       ање средње школске или стручне  
       спреме, ниже стручне спреме, пре- 
       квалификације, оспособљавање, ус- 
       авршавње. 
 

Члан 13. 
(Обавезни дијелови програма  

за образовање одраслих) 
 

(1) Програме из члана 12. овог Прави-
лника доноси надлежно Министа-
рство на приједлог релевантних ин-
ституција и структура. 

(2) Програми за образовање одраслих 
морају бити прилагођени доби, ис-
куству, стеченом образовању, зна-
њу, вјештинама и способностима 
полазника. Програми образовања 
одраслих морају бити прилагође-
ни одраслим са посебним образо-
вним потребама (одрасли са поте-
шкоћама у учењу и другим тешко-
ћама узрокованим емоционалним, 
социјалним, језичким и културоло-
шким препрекама те одрасли са 
инвалидитетом). 

(3) Обавезни дијелови програма обра-
зовања одраслих су:  

 

а) назив програма 
б) наставни садржаји 
ц)    облик извођења програма, 
д)   трајање програма и начин провјере, 
е)    завршетак програма и могућности 
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       даљег напредовања и усавршава-  
       ња (хоризонтална и вертикална  
       проходност), 
ф)  школска или стручна спрема или  
       занимање или опис знања, вјешт-    
       ина и способности које се стичу  
       завршетком програма, 
г)    услови за упис, 
х)    кадровски, дидактички и простор- 
       ни услови за реализацију програ- 
       ма,  
и)   кадровски потенцијали за реализ-  
       ацију наставних садржаја, 
ј)    педагошке и андрагошке основе 

са нагласком на дидактичко-мето-
дичке захтјеве за реализацију прог-
рама, 

к)   праћење, вредновање и евалуација 
      програма и постигнућа. 
 

Члан 14. 
(Основно образовање одраслих) 

 

(1) Програм основног образовања од-
раслих проводи се на основу наста-
вног плана и програма за основно 
образовање одраслих, који доноси 
Министарство и уз одговарајућу 
примјену одредби прописа који 
регулишу ту област, ако Законом 
није другачије одређено. 

(2) Полазнику који програм из става 
1. овог члана уписује ради настав-
ка образовања стручно тијело уста-
нове, на основу приложене доку-
ментације, одлуком утврђује дио 
програма који је полазник већ ус-
пјешно завршио и дио програма 
који је још дужан да заврши. 

 
Члан 15. 

(Средњошколско образовање 
одраслих) 

 

(1) Програми образовања одраслих за  



Број 1 -  страна 152 
 

 
програме средње стручне спреме 
проводе се на основу програма пр-
описаних за редовно средњошкол-
ско образовање и уз одговарајућу 
примјену одредби прописа који ре-
гулишу ту област. 

(2) Упис полазника из претходног ст-
ава врши се у складу са условима 
за упис који су утврђени наставним 
планом и програмом. 
 

Члан 16. 
(Програми преквалификације) 

 
(1) Програми преквалификације се 

проводе на основу програма пр-
описаних за редовно образовање, 
за полазнике са стеченом стручн-
ом спремом за једно занимање, ра-
ди стицања стручне спреме истог 
образовног нивоа за ново занима-
ње, те за полазнике са стеченом ср-
едњом школском спремом ради ст-
ицања средње стручне спреме. 

(2) Програмом преквалификације у 
истом стручном подручју утврђу-
ју се разлике стручних предмета 
између програма већ стеченог за-
нимања и стручног програма за 
ново занимање. 

(3) Програмом преквалификације из 
једног у друго стручно подручје, 
односно програмом преквалифи-
кације за полазнике са стеченом 
средњом школском спремом ради 
стицања средње стручне спреме 
утврђују се све програмске разлике. 
 

Члан 17. 
(Програми оспособљавања  

и усавршавања) 
 
(1) Програмима оспособљавања се вр-

ши оспособљавање за укључивање  
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у рад након завршене основне шк-
оле и стиче се теоретско и практи-
чно знање потребно за обављање 
једноставних и мање сложених по-
слова одређеног занимања. 

(2) Програм усавршавања је сваки об-
лик образовања, обуке, оспособља-
вања, стицања компетенција и сл. 
Након завршеног почетног образо-
вања или током радног вијека ко-
је треба помоћи лицу да побољша 
или актуелизира своја већ стечена 
знања и/или компетенције, да сте-
кне нове компетенције у погледу 
професионалног напредовања и 
да се лично и професионално ус-
авршава; 

(3) Програме оспособљавања и усавр-
шавања доноси установа, а Минис-
тарство одобрава. 

 

Члан 18. 
(Трајање програма  

и организација наставе) 
 

(1) Програм основног образовања од-
раслих изводи се у трајању проп-
исаном наставним планом и прог-
рамом за основно образовање одр-
аслих. 

(2) Програми за стицање средње ст-
ручне спреме средњошколског об-
разовања одраслих изводе се у тр-
ајању који је утврђен Законом о 
образовању одраслих („Службене 
новине Босанско-подрињског кан-
тона Горажде“, број 5/15). 

(3) Наставни сат теоретске и практи-
чне наставе за средњошколско об-
разовање у установи траје 45 мину-
та, а наставни сат практичне на-
ставе изван установе 60 минута. 

(4) Полазник може током дана да има 
највише 4 наставна сата теоретске 
наставе. 
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Члан 19. 
(Број сати наставног предмета) 

 
(1) Број сати сваког појединог наста-

вног предмета програма образов-
ања одраслих за стицање средње 
школске спреме, средње стручне 
спреме или ниже стручне спреме 
не може бити мањи од 50% од 
броја наставних сати прописаних 
наставним планом за редовно об-
разовање, без обзира на облик из-
вођења наставе. 

(2) Број сати сваког појединог настав-
ног предмета програма преквали-
фикације не може бити мањи од 
50% од броја наставних сати пр-
описаних наставним планом за 
редовно образовање. 

(3) Практична настава и вјежбе изво-
де се у фонду сати прописаном 
наставним планом за редовно об-
разовање. 

 
Члан 20. 

(Фонд сати програма  
за оспособљавање и усавршавање) 

 
Извођење програма оспособљ-

авања не може трајати краће од 120 
наставних сати, осим у случајевима од-
говора на хитне потребе тржишта ра-
да у складу са Законом. 
 

Члан 21. 
(Упис у програм  

образовања одраслих) 
 
(1) Упис у програм образовања одра-

слих обавља се на основу конкур-
са, који објављује организатор обр-
азовања одраслих. 

(2) Конкурсом из става (1) овог члана 
утврђују се услови и начин уписа  
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полазника, рокови уписа и почетак 
наставе. 

(3) Установа је дужна огласити услове 
и начин уписа, рокове уписа и по-
четак наставе. 

(4) Само изузетно, упис у програме об-
разовања одраслих може се обави-
ти без оглашавања, ако се извође-
ње програма организује на захтј-
ев и за потребе другог правног 
лица. 

(5) Приликом уписа у програм обра-
зовања одраслих установа је дужна 
са полазником склопити уговор ко-
јим се утврђују права и обавезе ус-
танове, облик и трајање образова-
ња, начин завршавања програма те 
права и обавезе полазника. 

 
Члан 22. 

(Број полазника 
у образовној групи) 

 
(1) У образовној групи програма осн-

овног образовања одраслих може 
бити најмање 8, а највише 20 пола-
зника у јавним установама. 

(2) У приватним установама за обра-
зовање одраслих прописује се само 
горња граница и она је највише 20 
полазника. 

(3) У основном образовању одраслих 
образовна група организује се од 
полазника истог образовног раздо-
бља (I/II/III разред, IV/V разред, 
VI/VII разред, VIII/IX разред), а 
према потреби образовна група се 
може организовати од полазника 
из двају образовних раздобља. 

(4) У образовној групи програма сре-
дњошколског образовања може би-
ти најмање 10, а највише 24 полаз-
ника у јавним установама. 

(5) У приватним установама за сред- 
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њошколско образовање одраслих 
прописује се само горња граница 
и она је највише 24 полазника. 

(6) У средњошколском образовању од-
раслих образовна група се органи-
зује од полазника истог разреда, 
односно истог нивоа, а изузетно у 
образовној групи могу бити пола-
зници програма неколико сродних 
занимања истог разреда, односно 
истог нивоа. 

 
Члан 23. 

(Поступак провођења испита) 
 
(1) Испити за програме образовања 

одраслих се изводе у испитним 
роковима које утврђује установа. 

(2) Дужност је установе да огласи утв-
рђене испитне рокове. 

(3) Полазник је дужан испит пријави-
ти најмање 15 дана прије испитног 
рока, док је установа дужна полаз-
ника информисати о распореду 
полагања испита најмање 8 дана 
прије полагања испита. 

(4) Предметни испити се полажу пред 
предметним наставником. 

(5) У једном испитном року се мо-
гу полагати испити из једног раз-
реда,  односно образовног перио-
да. 

(6) Полазник не може приступити по-
лагању испита из вишег разреда 
односно образовног  раздобља ако 
није успјешно завршио претходни 
разред односно образовни период. 

(7) Полазник који је три пута неуспје-
шно полагао испит из појединог 
предмета упућује се на полагање 
испита пред комисијом коју име-
нује стручно тијело утврђено прав-
илима установе, о чему се води за-
писник. 
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(8) Матуру, односно завршни испит, 
полазници полажу у складу са од-
редбама прописа који регулишу дј-
елатност образовања. 

 
V    НАЧИН И ПОСТУПАК  
       УТВРЂИВАЊА  
        ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА 
 

Члан 24. 
(Захтјев за одобрење за извођење 
програма образовања одраслих) 

 
(1) Поступак утврђивања испуњенос-

ти услова за рад установа за обра-
зовање одраслих покреће се подно-
шењем захтијева. 

(2) Захтјев за одобрење извођења про-
грама формалног образовања одр-
аслих подноси се Министарству, 
који о том захтјеву одлучује рјеше-
њем. 

(3) Уз захтјев за одобрење прилаже се:  
 

а) Извод из судског регистра; 
б) Програм/и израђени у складу са  
     Законом о образовању одраслих; 
ц) Докази о андрагошким запосле- 

ницима који ће изводити прогр-
ам и правни основ њиховог рад-
ног ангажмана (уговор о раду, ди-
плома, докази о оспособљености за 
рад са одраслима, споразум изме-
ђу установе и потенцијалног зап-
осленика да пристаје на радни ан-
гажман, у случају ангажовања већ 
запосленог, докази о обиму његове 
радне ангажованости у другој ус-
танови и сагласност послодавца 
да буде ангажован и код друге 
установе); 

д)  Докази да установа има у влас- 
ништву или закупу простор у кој-
ем ће се изводити настава те опре-
му и наставна средства, као и да  
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испуњава и друге материјалне ус-
лове за извођење програма у скла-
ду са утврђеним стандардима и 
нормативима; 

е) Докази о средствима за извођење  
програма (Депонована минимална 
средства потребна за почетак изво-
ђења програма те изјава о начину 
обезбјеђења укупно потребних сре-
дстава за реализацију комплетног 
програма. Организатор програма 
има материјалну одговорност да об-
ештети полазнике уколико започе-
ти програм не заврши у планиран-
ом року); 

ф) Висина новчаних средстава пот- 
ребних за извођење програма коју 
одређује Министарство посебном 
одлуком; 

г)  Изјава о планираном максималном  
броју полазника по програму/пр-
ограмима за које има просторне, 
материјално-техничке и кадровске 
капацитете; 

х)  Доказ о уплати накнаде у износу  
утврђеном одлуком Владе БПК за 
утврђивање испуњености услова за 
извођење програма образовања од-
раслих; 

(4) Једним захтјевом може се затражи-
ти одобрење за извођење програма 
из највише два образовна програ-
ма. 

 
Члан 25. 

(Поступак утврђивања испуњености 
услова за извођење програма 

образовања одраслих) 
 
(1) Министарство утврђује да ли је 

подносилац захтјева уз захтјев дос-
тавио све доказе наведене у члану 
24. став (3) овог Правилника и да 
ли је програм урађен у складу са  
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Законом. 

(2) Ако захтјев не садржи све доказе 
наведене у члану 24. став (3) овог 
Правилника и/или програм није 
урађен у складу са Законом, Мин-
истарство даје подносиоцу захтјева 
накнадни рок за допуну/исправку 
захтјева који не може бити дужи 
од 30 дана. 

(3) Уколико захтјев не буде исправ-
љен/допуњен у остављеном року, 
исти се рјешењем одбија. 

 
(4) Уколико захтјев испуњава форма-

лне услове за одобрење програ-
ма за употребу, министар форми-
ра комисију најкасније десет дана 
од дана пријема уредног захтијева. 

 
Члан 26. 

(Комисијa) 
 
(1) Комисија из члана 25. став (4) има 

предсједника и два члана. 
(2) Комисију чине два представника 

Министарства и један представник 
Педагошког завода Босанско–под-
рињског кантона Горажде (у даљем 
тексту: Педагошки завод). 

(3) Комисија има право на накнаду за 
рад, а о висини накнаде одлучује 
министар посебним рјешењем. 

 
Члан 27. 

(Рад комисије поводом захтјева  
за одобрење извођења програма) 

 
(1) Испуњеност услова за звођење пр-

ограма образовања одраслих коми-
сија утврђује/провјерава увидом у 
приложену документацију и уви-
ђајем на лицу мјеста. 

(2) Комисија ради у пуном саставу и 
о свим предузетим радњама и о  
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уоченом сачињава записник. 

(3) На основу уоченог и констатова-
ног у записнику о испуњености 
услова за одобравање извођења 
програма, комисија предлаже Ми-
нистарству да донесе рјешење о ис-
пуњености услова за рад или рје-
шење о одбијању захтјева. 

 
Члан 28. 
(Увиђај) 

 
(1) Приликом увиђаја на лицу мјес-

та и утврђивања испуњености ус-
лова за одобравање извођења пр-
ограма везано за простор у којем 
ће се изводити настава, опрему и 
наставна средства, као и друге ма-
теријално-техничке услове за изв-
ођење програма у складу са Стан-
дардима и нормативима, комиси-
ја је дужна констатовати који је 
то максималан број полазника који 
могу истовремено похађати прог-
рам и у које вријеме. 

(2) Приликом утврђивања испуњено-
сти услова за одобравање извођења 
програма, потребно је утврдити 
испуњеност услова за провођење 
практичне наставе у пуном фонду 
сати код организатора образовања 
или код послодавца на основу 
уговора о пословној сарадњи. 

(3) Приликом утврђивања испуњенос-
ти услова за одобравање извођење 
програма установама основаним у 
складу са Законом о основном од-
гоју и образовању и Законом о 
средњем образовању и  одгоју , 
потребно је утврдити услове на 
начин да реализација програма 
образовања одраслих не ремети 
реализацију основне дјелатности 
школе, односно одвијање свих об- 
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лика наставе и ваннаставних акт-
ивности редовних ученика, при 
чему распоред сати редовне наст-
аве и термини ваннаставних акти-
вности требају бити усаглашени. 

 

Члан 29. 
(Рјешење о одобравању  

извођења програма) 
 

(1) Министарство рјешењем утврђује 
да ли су или нису испуњени усло-
ва за извођење програма образо-
вања одраслих, односно даје одоб-
рење за извођење програма или 
одбија захтјев подносиоца. 

(2) Против овог рјешења незадовољна 
странка има право жалбе Влади 
Босанско–подрињског кантона Го-
ражде у року од 15 дана од дана 
пријема рјешења. 

(3) Установа може започети с извође-
њем програма образовања одрас-
лих у одређеном простору након 
што добије одобрење Министарст-
ва. 

 

VI    ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ  
         ОДРЕДБЕ 
 

Члан 30 
(Ступање на снагу) 

 

Овај Правилник ступа на сна-
гу осмог дана од дана објаве у „Слу-
жбеним новинама Босанско–подрињ-
ског кантона Горажде“.  
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На основу члана 19. Закона о 
образовању одраслих Босанско–подр- 
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ињског кантона Горажде („Службене 
новине Босанско-подрињског канто-
на Горажде“ број:5/15), Министарство 
за образовање, младе, науку, културу 
и спорт Босанско–подрињског канто-
на Горажде, д о н о с и: 
 

 
П Р А В И Л Н И К 

О САДРЖАЈУ И ПОСТУПКУ 
ИЗДАВАЊА ЈАВНЕ ИСПРАВЕ  
У ОБРАЗОВАЊУ ОДРАСЛИХ 

 
Члан 1. 

(Садржај правилника) 
 
(1) Овим се Правилником уређују на-

зив, садржај и облик јавних исп-
рава за одрасле у стицању средње 
стручне спреме, преквалификаци-
ји, обуци, усавршавању, стицању 
ниже стручне спреме, оспособља-
вању, као и у основношколском об-
разовању. 

(2) Јавне исправе су: разредна свједо-
чанства, свједочанства о матури, 
свједочанство о завршном испиту, 
свједочанство о преквалификаци-
ји, цертификати о положеном ис-
питу, увјерење о усавршавању и 
оспособљавању по јавно важећим 
програмима од интереса за Босан-
ско–подрињски кантон Горажде ( у 
даљем тексту:Кантон), те у в ј е р е њ е  
и  свједочанства о завршном осно-
вном образовању одраслих. 

 
Члан 2. 

(Садржај јавних исправа) 
 

Јавне исправе из члана 1. става 
(2) овог Правилника садрже: 
 

а)  назив и сједиште школе, односно  
институције/установе за образова 
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ње одраслих;  

б)  дјеловодни број и датум издавања  
      исправе; 
ц) матични број полазника (број из  

матичне књиге полазника), име, 
презиме, име родитеља, ЈМБГ, сп-
ол полазника, датум, мјесто и држ-
аву рођења, држављанство; 

д)   назив програма образовања одра- 
        слих; 
е)   име и презиме те потпис разред- 

ника, односно водитеља образов-
не групе и директора школе, одн-
осно институције/установе за об-
разовање одраслих, печат школе, 
односно установе за образовање 
одраслих; 

ф)  дјеловодни број и датум рјешења    
         о одобравању извођења програма. 
 

Члан 3. 
(Остали подаци о разредном 

свједочанству) 
 

Осим података из члана 2. овог 
Правилника, разредно свједочанство 
садржи и податке о години, односно 
нивоу образовања (разред, образовно 
раздобље), наставним предметима и 
постигнутом успјеху полазника, и то: 
 

а) датум уписа полазника у програм  
образовања за који се издаје свједо-
чанство;  

б) трајање образовања; 
ц) пуни назив наставних предмета и  
      простор за упис оцјена; 
 д) простор за  упис изборних и  
    факултативних предмета  
е)  простор за упис оцјене општег усп- 
      јеха полазника; 
ф) т екст: Оцјене за успјех: „одличан  

(5), врло добар (4), добар (3), до-
вољан (2), недовољан (1)“. 
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Члан 4. 
(Садржај свједочанства  

о положеној матури) 
 
(1) Осим података из члана 2. овог 

Правилника, с в ј е д о ч а н с т в о  о 
положеној матури, односно завр-
шном испиту, садржи и податке 
о почетку и трајању образовања 
те о дијеловима матуре односно 
завршног испита и постигнутом 
успјеху полазника и то: 
 

а) стечено образовање и основ за упис  
у програм образовања програм за 
занимање, односно звање; 

б) датум почетка образовања; 
ц) датум стечених услова за полагање  
     матуре, односно завршног испита;  
д) раздобље полагања матуре,односно  
     завршног испита; 
е) називе дијелова матуре, односно  
  завршног испита и простор за уп- 
     ис постигнутог успјеха; 
ф) простор за упис општег успјеха; 
г) простор за упис стечене школске, 

односно стручне спреме и назива 
програма образовања за занимање; 

х) текст: Оцјене за успјех: „одличан (5),  
врло добар (4), добар (3), довољан 
(2)“. 
 

 

(2) У свједочанство о матури те свјед-
очанство о завршном испиту за 
преквалификацију уписује се и те-
кст: “након претходно завршеног 
програма образовања за (назив за-
нимања) и положених испита који 
су утврђени одлуком о признава-
њу и разликама испита (дјеловод-
ни број:датум), полазник је (датум) 
стекао услове за полагање завршн-
ог испита/матуре“. 
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Члан 5. 
(Остали подаци 

 у свједочанству о матури) 
 

Осим података из члана 2.овог 
Правилника, свједочанство о положе-
ним предметним испитима садржи и 
податке по години образовања (раз-
реду), наставним предметима и пос-
тигнутом успјеху полазника, и то: 
 

а) раздобље полагања испита; 
б) простор за упис наставних предмета  
    и простор за упис оцјена; 
ц) текст: “ Оцјене за успјех: „одличан  

(5), врло добар (4), добар (3), до-
вољан (2)“. 

 
Члан 6. 

(Увјерење о оспособљавању) 
 

Осим података из члана 2. овог 
Правилника, увјерење о оспособљава-
њу садржи и: 
 

а) податке о стеченом образовању и  
основи за упис у програм оспосо-
бљавања по јавно важећем програ-
му од интереса за Кантон;  

б) назив програма оспособљавања; 
ц) трајање програма оспособљавања; 
д) наставне садржаје (теоретске и пр- 
     актичне); 
е) датум завршне провјере из наставн- 
     их садржаја; 
ф) назив послова за које је полазник  
      оспособљен. 
 

Члан 7. 
(Увјерење о оспособљености) 

 
Осим података из члана 2. овог 

Правилника, увјерење о оспособљава-
њу садржи и:  
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а) податке о стеченом образовању и  
     основи за упис у програм оспособљ- 
     авања;  
б) назив програма оспособљавања; 
ц) наставне садржаје (теоретске и пра- 
      ктичне); 
д) датум завршне провјере из настав- 
     них садржаја;  
е) назив послова за које је полазник    
     оспособљен. 
 

Члан 8. 
(Цертификат о завршеној обуци  

и положеном испиту) 
 

Цертификат о завршеној обуци 
и положеном испиту садржи: 

 

а) назив и сједиште школе, односно  
институције/установе за образова-
ње одраслих;  

б) дјеловодни број и датум издавања  
     исправе; 
ц) име, презиме и матични број по- 
      лазника (број из књиге и з д а -   
   и х  ц е р т и ф и к а т а ) ;  
д) назив обуке одраслих; 
ц) трајање обуке 
д) потпис директора школе и печат  
     школе; 
е) потпис директора предузећа код  

којег је обављен практични дио 
обуке; 

ф) назив послова за које је кандидат  
     оспособљен. 
 

Члан 9. 
(Основни облици јавних исправа) 

 
(1) Основни облици јавних исправа из 

члана 1. овог Правилника штампа-
ју се на обрасцима. 

(2) Обрасци јавних исправа могу се 
примјерено графички обликовати 
за поједине врсте школа (установа)  
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и програма образовања у складу са 
садржајима из члана 2. овог Прави-
лника.  

(3) Школе, односно установе које им-
ају могућност електроничког исп-
иса могу их попунити подацима у 
складу са садржајима од члана 2. 
до 7. овог Правилника. 

 
Члан 10. 

(Штампање образаца) 
 

Обрасци јавних исправа из чл-
ана 8. овог Правилника штампају се на 
специјалном неизбијељеном папиру 
тежине деведесет грама по метру чет-
ворном (90 гр/м2), димензије 21 x 29,7 
цм, на подлози у свијетлоплавој боји 
са текстуалним дијеловима у црној бо-
ји. 
  

Члан 11. 
(Заштита јавних исправа) 

 
(1) Ради спречавања злоупотребе и 

заштите јавних исправа од поку-
шаја механичког или хемијског 
брисања уписаних података, обра-
сци за јавне исправе штампају се 
на папиру који је хемијски реакти-
ван (4Т заштита - хемијска зашти-
та), тако да при покушају бриса-
ња мијења боју. 

(2) У структуру папира уграђена су 
влакна видљива под УВ свјетлом, а 
у папир је уграђен водени знак 
изведен и његовој структури са 
правилним размацима слике зна-
ка у два тона. 

(3) По цијелој ширини образаца јав-
них исправа уграђује се видљива 
испрекидана метална трака, којом 
се спречава њихово вјеродостојно 
скенирање или фотокопирање. 



Број 1 -  страна 160 
 
 

Члан 12. 
(Ријечи у наслову и грб  

јавних исправа) 
 
(1) Сви обрасци јавних исправа насл-

овљени су сљедећим ријечима: 
„БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА, ФЕ-
ДЕРАЦИЈА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВ-
ИНЕ, БОСАНСКО-ПОДРИЊСКИ 
КАНТОН ГОРАЖДЕ“ штампани у 
црној боји. 

(2) У средини обрасца утиснут је грб 
Босне и Херцеговине тамније боје 
од боје подлоге обрасца, а штампа 
грба и заштитних непрекинутих 
линија изведена је у програму за 
цртање заштитних кривуља. 

 
Члан 13. 

(Језик на којем се штампају  
јавне исправе) 

 
(1) Обрасци јавних исправа штампа-

ни су на босанском/хрватском/ср-
пском језику и латиничном и ћи-
риличном писму. 

(2) За припаднике националних мањ-
ина који имају наставу на језику у 
писму мањине, обрасци јавних ис-
права штампају се двојезично и 
латиничном/ћириличном писму 
те на језику и писму националне 
мањине. 

 
Члан 14. 

(Начин уписа података  
у јавним исправама) 

 
(1) Подаци у јавним исправама упи-

сују се хемијском оловком неиз-
брисивом тинтом, електронички 
(писачем) или писаћим стројем. 

(2) Назив школе, односно институц-
ије/установе за образовање одра- 

15. јануар/сијечањ 2016. 
 
 
слих, име и презиме полазника, 
име родитеља, називи мјеста и 
држава те називи наставних пре-
дмета, програма образовања и зан-
имања, уписују се у номинативу. 

 

Члан 15. 
(Издавање јавних исправа) 

 

Јавне исправе из члана 1. овог 
Правилника могу издавати основне и 
средње школе и друге установе које 
имају одобрење Министарства за оба-
вљање дјелатности образовања одрас-
лих и издавање јавних исправа.  

 

Члан 16. 
(Забрана слободне продаје  

јавних исправа) 
 

(1) Обрасци јавних исправа у члану 8. 
овог Правилника не стављају се у 
слободну продају.  

(2) Школе и друге институције/ус-
танове које имају одобрење за из-
вођење програма образовања одр-
аслих наручују обрасце непосред-
но од овлаштеног добављача уз 
претходну сагласност Министарс-
тва. Поступак похрањивања и за-
штите образаца јавних исправа те 
уништавања погрешно попуњен-
их образаца утврђује директор ус-
танове. 

 

Члан 17. 
(Ступање на снагу) 

 

Овај Правилник ступа на сна-
гу осмог дана од дана објаве у „Слу-
жбеним новинама Босанско–подрињ-
ског кантона Горажде“. 
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На снову члана 18. став (2) За-
кона о образовању одраслих Босанс-
ко–подрињског кантона Горажде („Сл-
ужбене новине Босанско-подрињског 
Кантона Горажде“ број:5/15), Минис-
тарство за образовање, младе, науку, 
културу и спорт Босанско–подрињск-
ог кантона Горажде, д о н о с и: 
  
 

П Р А В И Л Н И К 
О ПОСТУПКУ УТВРЂИВАЊА 

УСЛОВА, САДРЖАЈУ И НАЧИНУ 
ВОЂЕЊА РЕГИСТРА УСТАНОВА  

ЗА ОБРАЗОВАЊЕ ОДРАСЛИХ 
 

Члан 1. 
(Предмет Правилника) 

 
Овим се Правилником уређује 

поступак утврђивања услова, садржај 
и начин вођења регистра установа за 
образовање одраслих (у даљем текс-
ту: Регистар), који води Министар-
ство за образовање, младе, науку, кул-
туру и спорт Босанско–подрињског ка-
нтона Горажде (у даљем тексту: Мини-
старство). 
 

Члан 2. 
(Упис у Регистар) 

 
Поступак утврђивања услова за 

рад установа за образовање одраслих 
и упис у Регистар врши Министарство. 
 

Члан 3. 
(Услови за упис у Регистар) 

 
(1) Поступак утврђивања услова за 

рад установа за образовање одра-
слих проводи се у случају регист- 
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рације или допуне и/или измјене 
регистрације. 

(2) Провјеру услова за упис у Регис-
тар врши стручна комисија коју 
именује министар, а на захтјев ос-
нивача установе за образовање од-
раслих. 

(3) Стручна комисија након провјере 
услова за упис у Регистар сачиња-
ва записник и исти доставља Мин-
истарству. 

(4) Министарство врши провјеру исп-
уњености услова рада установе за 
образовање одраслих сваке четири 
године, а по исказаној потреби и 
мимо напријед утврђеног рока. 

(5) Ако се приликом контроле утвр-
ди да установа за образовање од-
раслих не обавља дјелатност на 
начин утврђен Законом о образо-
вању одраслих Босанско–подри-
њског кантона Горажде (у даљем 
тексту: Законом) или не испуњава 
услове прописане Законом, Мини-
старство ће утврдити рок за откла-
њање неправилности, који не мо-
же бити дужи од шест мјесеци. 

(6) Ако утврђене неправилности из 
става (5) овог члана не буду откло-
њене, установа за образовање одр-
аслих не може вршити пријем и 
упис полазника нити обављати др-
уге активности везане за образова-
ње одраслих. 

(7) Ако установа за образовање одр-
аслих у року из става (5) овог чла-
на не отклони утврђене неправил-
ности, Министарство доноси одл-
уку о забрани рада и покреће по-
ступак брисања организатора обр-
азовања одраслих из регистра. 

(8) Брисање установа за образовање 
одраслих из регистра објављује се  
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у „Службеним новинама Босанско 
–подрињског кантона Горажде“. 

 
Члан 4. 

(Захтјев за упис у Регистар) 
 
(1) Установа за образовање одраслих 

или њен оснивач подносе захтјев 
за упис у Регистар исте или за 
допуне и/или измјене регистра-
ције најкасније до 31. децембра за 
наредну школску годину. 

(2) Уз захтјев за издавање рјешења  о 
испуњавању услова за оснивање 
установе за образовање одраслих 
оснивач је дужанн Министарству 
доставити: 

 

а) оснивачки акт с матичним бројем  
       уписа у судски регистар;  
б) елаборат о оправданости оснивања  
      (за јавну установу);  
ц) податке о лицу овлаштеном за зас- 
       тупање; 
д) доказ о осигураним условима и  
      средствима за рад. 
 

Члан 5. 
(Услови за рад установа  

за образовање одраслих) 
 

Услови за рад установа за обра-
зовање одраслих су: 
 

а) обезбијеђен наставни кадар у ск- 
ладу са одговарајућим програми-
ма образовања одраслих; 

б) број група/одјељења и полазника  
у складу са стандардима и норма-
тивима за образовање одраслих; 

ц) осигуран адекватан простор који  
испуњава хигијенско - техничке 
услове у складу са стандардима и 
нормативима за образовање одра-
слих; 

д) доказ о осигураним финансијским  

15. јануар/сијечањ 2016. 
 
 
средствима за рад од стране оснив-
ача. 

 
Члан 6. 

(Рјешење о упису у Регистар) 
 
(1) На основу записника из члана 3. 

став (3) стручна комисија предла-
же министру да донесе рјешење о 
упису установе за образовање од-
раслих у Регистар или да донесе 
рјешење о одбијању захтјева за уп-
ис, односно допуну и/или измјене 
регистрације. 

(2) На рјешење министра незадовљна 
страна може изјавити жалбу Влади 
БПК Горажде у року од 15 дана од 
дана пријема рјешења. 

(3) Упис установа за образовање одр-
аслих у Регистар се врши након 
проведеног поступка утврђивања 
услова за рад исте, а на основу рје-
шења о одобрењу извођења прог-
рама за образовање одраслих. 

 
Члан 7. 

(Упис у Рергистар основних 
 и средњих школа) 

 
Упис у Регистар се врши на на-

чин да се унесе забиљешка о прошир-
ењу дјелатности и на образовање од-
раслих, а затим се у Регистар устано-
ва за образовање одраслих врши упис 
свих тражених података у складу са 
овим Правилником. 
 

Члан 9. 
(Садржај регистра) 

 
(1) Регистар за образовање одраслих 

се води у тврдо повезаној књизи 
формата 210 мм x 297 мм, чије су 
странице нумерисане. 
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(2) На првој страници првог листа ре-
гистра налази се текст: 
 

„Босна и Херцеговина 
Федерација Босне и Херцеговине 

Босанско–подрињски кантон 
Горажде 

Регистар установа за образовање 
одраслих“ 

(3) На другој страни Регистар садржи 
и сљедеће податке: 

 

а) Назив установе за образовање од- 
      раслих;  
б) Адреса; 
ц) елефон; 
д) Факс; 
е) Е-маил; 
ф) Назив и сједиште оснивача; 
г) Назив и мјесто рада истурених одје- 
      љења;  
х) Матични број уписа у судски реги- 
      стар; 
и) Порезни број установе; 
ј) Назив, број и датум акта о оснива- 
      њу;  
к) Датум почетка рада; 
л) Датум уписа у Регистар; 
м)  Број и датум рјешења Министар- 

ства о одобравању извођења прог-
рама;  

н) Шифра и назив дјелатности према  
       класификацији дјелатности. 
 

(4) На трећој страни Регистар садржи 
сљедеће податке:  

 

а) Подаци о престанку рада установе  
(датум брисања и број рјешења о 
брисању; 

б) Подацио правном сљедбенику;  
ц) Подаци о простору; 
д) Други битни подаци о установи; 
е) Подаци о директору установе. 
 
(5) На четвртој, петој, шестој, седмој, 

осмој и деветој страни Регистар са- 
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држи попис програма са одобрењ-
ем, како слиједи: 

 

а) Назив програма; 
б) Квалификациона ознака; 
ц) Датум издавања рјешења за одоб- 
       рење; 
д) Назив министарства које је одоб- 
       рило извођење програма; 
е)   Врсте програма; 
ф) Трајање програма. 
 

Члан 10. 
(Начин вођења регистра) 

 

(1) На другој страници првог листа, у 
горњем лијевом углу, у рубрику 
„редни број“ уписује се број под 
којим се врши упис. 

(2) Попуњавање рубрика обавља се 
уписивањем одговарајућих пода-
така који су назначени у продуже-
тку рубрике. 

(3) Рубрика се попуњава читко, плав-
им мастилом или хемијском оловк-
ом, на начин да се уписивање вр-
ши од почетка рубрике. 

(4) Уписани текст  у регистру не смије 
се исправљати и брисати. 

(5) Начињене мање грешке у регист-
ру прецртавају се водоравном цр-
веном линијом, а изнад тога се 
уноси правилан текст. 

(6) Исправку врши и потписује овла-
штено лице за вођење регистра.  

(7) Потпис се ставља поред исправље-
ног текста. 

(8) Ако је ријеч о већим грешкама,  
цијело уписивање се поништава 
прецртавањем регистарске стране 
црвеном косом линијом и упис се 
врши на првој слободној страници 
регистра. 

(9) Листови у регистру се не смију ци-
јепати и кидати. 
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Члан 11. 
(Рјешење о брисању из регистра) 

 
(1) Брисање уписа установе за образ-

овање одраслих, односно програма 
из регистра врши се на основу рј-
еше-ња Министарства. 

(2) Рјешење о брисању из регистра је 
коначан управни акт. 

 
Члан 12. 

(Начин брисања из регистра) 
 
(1) Брисање установе за образовање 

одраслих из регистра врши се пр-
ецртавањем са двије паралелне ди-
јагоналне линије свих уписаних по-
датака који се односе на установу 
за образовање одраслих, односно 
програм за образовање одраслих. 

(2) У рубрику напомена уписује се да 
је организатор образовања одрасл-
их брисан из регистра те број и да-
тум рјешења на основу којег је изв-
ршено брисање. 

 
Члан 13.  

(Ступање на снагу) 
 

Овај Правилник ступа на снагу 
осмог дана од дана објаве у „Служ-
беним новинама Босанско–подрињск-

ог кантона Горажде Горажде. 
 

Број:10-38-4070 /15             М И Н И С Т А Р   
31.12.2015.године                Дамир Жуга,с.р. 
     Г о р а ж д е 

.............................. 
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Босна и Херцеговина 
Федерација Босне и Херцеговине 

Босанско-подрињски кантон Горажде 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

РЕГИСТАР 
 

УСТАНОВА ЗА  ОБРАЗОВАЊЕ ОДРАСЛИХ 
 
 
 

____________________________________ 
(назив установе) 
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Редни број 

 

Назив и сједиште установе 
за образовање одраслих 

 

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

 

 
Адреса 

 

 

 
Телефон 

 

 

 
Факс 

 

 

 
е-маил 

 

 

 
Назив и сједиште оснивача 

 

 

 
Назив и мјесто рада истуреног одјељења 

 

 

 
Матични број уписа у судски регистар 

 

 

 
Порезни број установе 

 

 

 
Назив, број и датум акта о оснивању 

 

 

 
Датум почетка рада 

 

 

 
Број и датум рјешења Министарства о 

одобрењу извођења програма 
 

 

 
Шифра и назив дјелатности према 

класификацији дјелатности 
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Подаци о престанку рада установе за образовање одраслих 
 

Дјеломично 
 

 

У потпуности 
 

Датум брисања  

Број рјешења о 
брисању 

 

Подаци о правном сједишту 
 Назив установе правног  

претходника 
 

 

Подаци о простору 
 Врста и број просторија (намјена унутрашњих простора) 

 
Површина 

   

  

  

  

  

 
 
 

 

  

  

  

Други битни подаци 
   

Подаци о директору/ици 
 Име и презиме 

 
 

Број и датум акта о именовању 
 

 
Стручна спрема 
 

 
Занимање: 
 

 

Напомена: 
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Попис прогама са одобрењем 
 НАЗИВ ПРОГРАМА 

 
 

Квалификациона ознака 
 

 

Датум издавања рјешења за одобрење 
 

 
Назив министарства и другог надлежног 
тијела које је одобрило извођење програма 
 

 

Врста програма 
 

 

Трајање програма 
 

 

НАЗИВ ПРОГРАМА 
 

 

Квалификациона ознака 
 

 

Датум издавања рјешења за одобрење 
 

 

Назив министарства које је одобрило 
извођење програма 
 

 

Врста програма 
 

 

Трајање програма 
 

 

НАЗИВ ПРОГРАМА 
 

 
Квалификациона ознака 
 

 

Датум издавања рјешења за одобрење 
 

 

Назив министарства и другог надлежног 
тијела које је одобрило извођење програма 
 

 

Врста програма 
 

 

Трајање програма 
 

 

НАЗИВ ПРОГРАМА 
 

 

Квалификациона ознака 
 

 

Датум издавања рјешења за одобрење 
 

 

Назив министарства које је одобрило 
извођење програма 
 

 

Врста програма 
 

 

Трајање програма 
 

 

НАЗИВ ПРОГРАМА 
 

 

Квалификациона ознака 
 

 

Датум издавања рјешења за одобрење 
 

 

Назив министарства које је одобрило 
извођење програма 
 

 

Врста програма 
 

 

Трајање програма 
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Попис прогама са одобрењем 
 НАЗИВ ПРОГРАМА 
 

 

Квалификациона ознака 
 

 

Датум издавања рјешења за одобрење 
 

 

Назив министарства које је одобрило 
извођење програма 
 

 

Врста програма 
 

 

Трајање програма 
 

 

НАЗИВ ПРОГРАМА 
 

 

Квалификациона ознака 
 

 

Датум издавања рјешења за одобрење 
 

 

Назив министарства које је одобрило 
извођење програма 
 

 

Врста програма 
 

 

Трајање програма 
 

 

НАЗИВ ПРОГРАМА 
 

 

Квалификациона ознака 
 

 

Датум издавања рјешења за одобрење 
 

 

Назив министарства које је одобрило 
извођење програма 
 

 

Врста програма 
 

 

Трајање програма 
 

 

НАЗИВ ПРОГРАМА 
 

 
Квалификациона ознака 
 

 

Датум издавања рјешења за одобрење 
 

 

Назив министарства које је одобрило 
извођење програма 
 

 

Врста програма 
 

 
Трајање програма 
 

 

НАЗИВ ПРОГРАМА 
 

 

Квалификациона ознака 
 

 

Датум издавања рјешења за одобрење 
 

 

Назив министарства које је одобрило 
извођење програма 
 

 

Врста програма 
 

 

Трајање програма 
 

 

 



Број 1 -  страна 170                                                                             15. јануар/сијечањ 2016. 
 
 

Попис прогама са одобрењем 
 НАЗИВ ПРОГРАМА 
 

 

Квалификациона ознака 
 

 

Датум издавања рјешења за одобрење 
 

 

Назив министарства које је одобрило 
извођење програма 
 

 

Врста програма 
 

 

Трајање програма 
 

 

НАЗИВ ПРОГРАМА 
 

 

Квалификациона ознака 
 

 

Датум издавања рјешења за одобрење 
 

 

Назив министарства које је одобрило 
извођење програма 
 

 

Врста програма 
 

 

Трајање програма 
 

 

НАЗИВ ПРОГРАМА 
 

 

Квалификациона ознака 
 

 

Датум издавања рјешења за одобрење 
 

 

Назив министарства које је одобрило 
извођење програма 
 

 

Врста програма 
 

 

Трајање програма 
 

 

НАЗИВ ПРОГРАМА 
 

 

Квалификациона ознака 
 

 

Датум издавања рјешења за одобрење 
 

 

Назив министарства које је одобрило 
извођење програма 
 

 

Врста програма 
 

 

Трајање програма 
 

 

НАЗИВ ПРОГРАМА 
 

 

Квалификациона ознака 
 

 

Датум издавања рјешења за одобрење 
 

 

Назив министарства које је одобрило 
извођење програма 
 

 

Врста програма 
 

 

Трајање програма 
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Попис прогама са одобрењем 
 НАЗИВ ПРОГРАМА 
 

 

Квалификациона ознака 
 

 
Датум издавања рјешења за одобрење 
 

 

Назив министарства које је одобрило 
извођење програма 
 

 

Врста програма 
 

 

Трајање програма 
 

 

НАЗИВ ПРОГРАМА 
 

 

Квалификациона ознака 
 

 
Датум издавања рјешења за одобрење 
 

 

Назив министарства које је одобрило 
извођење програма 
 

 

Врста програма 
 

 

Трајање програма 
 

 

НАЗИВ ПРОГРАМА 
 

 

Квалификациона ознака 
 

 
Датум издавања рјешења за одобрење 
 

 

Назив министарства које је одобрило 
извођење програма 
 

 

Врста програма 
 

 

Трајање програма 
 

 

НАЗИВ ПРОГРАМА 
 

 
Квалификациона ознака 
 

 

Датум издавања рјешења за одобрење 
 

 

Назив министарства које је одобрило 
извођење програма 
 

 

Врста програма 
 

 

Трајање програма 
 

 

НАЗИВ ПРОГРАМА 
 

 

Квалификациона ознака 
 

 

Датум издавања рјешења за одобрење 
 

 

Назив министарства које је одобрило 
извођење програма 
 

 

Врста програма 
 

 

Трајање програма 
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Попис прогама са одобрењем 
 НАЗИВ ПРОГРАМА 
 

 

Квалификациона ознака 
 

 

Датум издавања рјешења за одобрење 
 

 

Назив министарства које је одобрило 
извођење програма 
 

 

Врста програма 
 

 

Трајање програма 
 

 

НАЗИВ ПРОГРАМА 
 

 
Квалификациона ознака 
 

 

Датум издавања рјешења за одобрење 
 

 

Назив министарства које је одобрило 
извођење програма 
 

 

Врста програма 
 

 

Трајање програма 
 

 

НАЗИВ ПРОГРАМА 
 

 

Квалификациона ознака 
 

 

Датум издавања рјешења за одобрење 
 

 

Назив министарства које је одобрило 
извођење програма 
 

 

Врста програма 
 

 

Трајање програма 
 

 

НАЗИВ ПРОГРАМА 
 

 

Квалификациона ознака  

Датум издавања рјешења за одобрење 
 

 

Назив министарства које је одобрило 
извођење програма 
 

 

Врста програма 
 

 

Трајање програма 
 

 

НАЗИВ ПРОГРАМА  

Квалификациона ознака 
 

 

Датум издавања рјешења за одобрење 
 

 

Назив министарства које је одобрило 
извођење програма 
 

 

Врста програма 
 

 

Трајање програма 
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Попис прогама са одобрењем 
 НАЗИВ ПРОГРАМА 
 

 
Квалификациона ознака 
 

 

Датум издавања рјешења за одобрење 
 

 

Назив министарства које је одобрило 
извођење програма 
 

 

Врста програма 
 

 

Трајање програма 
 

 

НАЗИВ ПРОГРАМА 
 

 

Квалификациона ознака 
 

 

Датум издавања рјешења за одобрење 
 

 

Назив министарства које је одобрило 
извођење програма 
 

 

Врста програма 
 

 

Трајање програма 
 

 

НАЗИВ ПРОГРАМА 
 

 
Квалификациона ознака 
 

 

Датум издавања рјешења за одобрење 
 

 

Назив министарства које је одобрило 
извођење програма 
 

 

Врста програма 
 

 

Трајање програма 
 

 

НАЗИВ ПРОГРАМА 
 

 
Квалификациона ознака 
 

 

Датум издавања рјешења за одобрење 
 

 

Назив министарства које је одобрило 
извођење програма 
 

 

Врста програма 
 

 

Трајање програма 
 

 

НАЗИВ ПРОГРАМА 
 

 

Квалификациона ознака 
 

 

Датум издавања рјешења за одобрење 
 

 

Назив министарства које је одобрило 
извођење програма 
 

 

Врста програма 
 

 

Трајање програма 
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На основу члана 53. Закона о 
образовању одраслих Босанско–подр 
ињског кантона Горажде („Службене 
новине Босанско-подрињског Кантона 
Горажде“ број:5/15), Министарство за 
образовање, младе, науку, културу и 
спорт Босанско–подрињског кантона 
Горажде, д о н о с и: 
  

 
П Р А В И Л Н И К 

О САДРЖАЈУ, ОБЛИКУ,  
НАЧИНУ ВОЂЕЊА И ЧУВАЊУ 

АНДРАГОШКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ  
 
 
I     ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1.  
(Предмет Правилника) 

 
Овим се Правилником пропис-

ују садржај и облик образаца андраго-
шке документације коју воде установе 
за образовање одраслих које имају од-
обрење за извођење одређеног програ-
ма образовања одраслих те начин во-
ђења и чувања андрагошке документ-
ације. 
 

Члан 2. 
(Андрагошка документација) 

 

(1) Установе за образовање одраслих 
(у даљњем тексту: Установе) воде 
сљедећу андрагошку документац-
ију: 
 

а) матичну књигу полазника основног  
    образовања одраслих; 
б) регистар полазника основног обра- 
    зовања одраслих; 
ц) матичну књигу полазника средњо- 
     школског образовања одраслих; 
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д) регистар полазника средњошкол- 
    ског образовања одраслих; 
е) књига записника са сједница нас- 
    тавника (наставничког вијећа); 
ф) акте о разлици и додатним испити- 
     ма.  
г) књигу записника сједница испитних  
    комисија; 
х) књигу записника испитног одбора  
     за полагање матуре - завршног исп- 
     ита; 
и) матичну књигу по јавно важећим  

програмима од посебног интереса 
за Кантон и књигу издатих увјере-
ња о завршеним јавно важећим про-
грамима. 

ј)   књигу издатих цертификата о завр- 
     шеној обуци 
 
(2) Андрагошка документација може 

се додатно водити и у електронск-
ом облику. 

(3) Установе се могу се служити и др-
угом педагошком документациј-
ом, ако је оцијене корисном за рад. 

 
II АНДРАГОШКА ДОКУМЕНТАЦИЈА  
    ЗА ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ  
    ОДРАСЛИХ 
 

Члан 3. 
(Матична књига полазника  

основног образовања одраслих) 
 

(1) Матична књига полазника основн-
ог образовања одраслих је службе-
на евиденција о полазницима у ко-
ју се уписују подаци важни за пра-
ћење полазника од уписа до заврш-
етка програма основног образова-
ња одраслих, а који омогућавају по-
уздан, свеобухватан и вјеродостојан 
увид у податке током и након зав-
ршетка његовог образовања.  
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(2) Матична књига полазника основн-

ог образовања одраслих увезана је 
у корице тврдог повеза. 

(3) На предњој страни корица, у гор-
њем средњем дијелу, утиснут је грб 
Босанско-подрињског кантона Гор-
ажде, а на средини предње стране 
корица одштампане су ријечи “Ма-
тична књига полазника основног 
образовања одраслих”. 

(4) Матична књига полазника основ-
ног образовања одраслих води се 
на обрасцу формата Б4 и садржи 
200 бројчано означених страница. 

(5) На првој страници матичне књиге 
полазника основног образовања од-
раслих одштампан је образац у ко-
ји се уписују серијски број, вријеме 
и мјесто задужења и на нјој је наз-
начено мјесто за отисак печата 
установе за образовање одраслих. 

 
Члан 4. 

(Садржај) 
 

(1) Матична књига полазника основн-
ог образовања одраслих садржи: 

 

а) упутство за вођење матичне књиге  
(матична књига је докуменат трајне 
вриједности и обавезно је да се чува 
на сигурном мјесту у складу са Зак-
оном о архивској дјелатаности. 

б) простор у који се уписује број и да- 
тум извода из матичне књиге рођен-
их и општине која га је издала, зат-
им имена и презимена полазника 
основног образовања одраслих и оп-
шти подаци о полазнику који морају 
бити сагласни подацима из извода 
из матичне књиге рођених. 

ц) простор у који се уписују оцјене о  
завршеном разреду, тако што се оцј-
ене уписују по разредима и предме-
тима. 
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д) простор у који се уписује ако пола- 
зник није завршио разред, а за пола-
знике који нису завршили разред 
(недовољан успјех), оцјене се не упи-
сују у матичну књигу.  

е) матична књига се нумерише римс- 
ким бријевима (I, II, III, IV...), а свака  
матична књига у евиденцији уписа-
них полазника започиње редним 
бројем 1., а завршава се редним бро-
јем посљедње стране те матичне 
књиге.  

ф) уз матичну књигу води се и регис- 
тар уз податке о матичној књизи, и 
то: 

 

1) редни број матичне књиге, 
2) ознака и податак о матичним бро- 
     јевима, 
3) период који књига обухвата, 
4) назив и сједиште установе, 
5) име, презиме и потпис одговорног 

лица установе у вријеме почетка 
вођења књиге и у вријеме завршет-
ка вођења књиге. 
 

(2) Поред података из става (1) овог 
члана, матична књига полазника 
основног образовања одраслих са-
држи и сљедеће податке који се од-
носе на полазнике образовања од-
раслих: 
 

а)   матични број полазника; 
б) број регистра; 
ц) личне податке полазника, и то: 
 

     1) презиме и име полазника, 
     2) дан, мјесец, годину рођења, 
     3) мјесто и државу рођења, 
     4) држављанство, 
     5) спол, 
     6) адресу становања полазника, 
     7) презиме и име родитеља; 
д)  датум првог уписа установе; 
е)  назив програма образовања; 
ф) дјеловодни број и датум одобрења  
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за извођење програма; 
г)  разлог престанка статуса полазника  
     образовања одраслих као што су: 
 

     1) успјешан завршетак програма, 
     2) одустајање, 
     3) испис; 
 

х) податке о полазнику током основн- 
     ог образовања одраслих, који садр- 
     же: 
     1) попис наставних предмета и оцје- 
         не за сваки завршени разред, 
     2) образовни период, 
     3) податке о општем успјеху за сва- 
         ки завршени разред; 
 

и) податке о издатим јавним исправа- 
     ма који садрже: 
        

     1) назив исправе, 
     2) дјеловодни број, 
     3) датум издаваја; 
 
 

ј)   име и презиме и својеручни потпис  
     овлаштеног лица установе; 
к) податке о издавању преписа подата- 
    ка из матичне књиге у којима су сад- 
    ржани: 
 

   1) разлози издавања, 
   2) датум издавања, 
   3) потпис одговорног лица установе. 
 

Члан 5. 
(Регистар полазника основног 

образовања одраслих) 
 

(1) Установе воде регистар полазника 
основног образовања одраслих уп-
исаних у матичну књигу полазни-
ка основног образовања одраслих. 

(2) Регистар полазника основног обра-
зовања одраслих увезан је у корице 
тврдог повеза. 

(3) На средини предње стране корица 
одштампане су ријечи: “Регистар 
полазника основног образовања  
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одраслих”. 

(4) Регистар полазника основног обра-
зовања одраслих води се на обрас-
цу формата Б4 и садржи 200 бројч-
ано означних страница. 

(5) Прва унутрашња страница регист-
ра полазника основног образовања 
одраслих садржи сљедеће опште 
податке о установи: 
 

а) назив и сједиште установе; 
б) ознаку мјеста за печат установе; 
ц) мјесто и датум задужења; 
д) серијски број регистра. 
 

(6) Странице регистра означене су аб-
ецедним словима. 

(7) Полазник се уписује на страницу 
регистра која одговара почетном 
слову његовог презимена. 

(8) Поред података из става 5. овог чл-
ана, регистар полазника основног 
образовања одраслих садржи: 

 

а) редни број; 
б) презиме и име полазника; 
ц) податке из матичне књиге и то: 
 

1) број матичне књиге, 
2) редни број полазника у матич-

ној књизи, 
3) датум уписа полазника, 
4) податке о издатим јавним исп-

равама, 
5) напомену. 

 
III   АНДРАГОШКА ДОКУМЕНТАЦИЈА  
        ЗА СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ  
        ОДРАСЛИХ 
 

Члан 6. 
(Матична књига полазника 

средњошколског образовања 
одраслих) 

 
(1) Матична књига полазника средњо-

школског образовања одраслих је  
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службена евиденција о полазници-
ма у коју се уписују подаци важни 
за праћење полазника од уписа до 
завршетка програма средњег обра-
зовања одраслих, а који омогућава-
ју поуздан, свеобухватан и вјеродо-
стојан увид у податке током и нак-
он завршетка његовог образовања. 

(2) Матична књига полазника средњо-
школског образовања одраслих ув-
езана је у корице тврдог повеза. 

(3) На предњој страни корица, у гор-
њем средњем дијелу, утиснут је грб 
Босанско-подрињског кантона Гор-
ажде, а на средини предње стране 
корица одштампане су ријечи:  
“Матична књига полазника сред-
њошколског образовања одраслих” 
и простор за упис назива програма 
образовања одраслих. 

(4) Матична књига води се на обрасцу 
формата Б4 и штампа се у прим-
јерцима од 50, 100 и 200 страница. 

(5) На првој страници матичне књиге 
одштампан је образац у који се уп-
исују серијски број, вријеме и мје-
сто задужења, а назначено је и мјес-
то за отисак печата установе.  

 
Члан 7. 

(Садржај) 
 

(1) Матична књига полазника средњо-
школског образовања одраслих са-
држи: 

 

а) упутство за вођење матичне књи- 
ге (матична књига је документ 
трајне вриједности и обавезно је 
да се чува на сигурном мјесту у 
складу са Законом о архивској дј-
елатаности; 

б) у одређен простор матичне књи- 
ге уписује се број и датум извода 
из матичне књиге рођених и оп- 
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штине која га је издала; 

ц) имена и презимена полазника  
средњег образовања одраслих и 
општи подаци о полазнику мора-
ју бити сагласни подацима из из-
вода из матичне књиге рођених;  

д) у матичну књигу се уписују оцје- 
не о завршеном разреду, а оцјене 
се уписују по разредима и пред-
метима;  

е) ако полазник није завршио разр- 
ед, тај податак се уписује у одре-
ђен пр-остор матичне књиге; 

ф) за полазнике који нису завршили  
разред (недовољан успјех), оцјене 
се не уписују у матичну књигу; 

  г) матична књига се нумерише ри- 
      мским бројевима (I, II, III, IV...), а  
      свака матична књига у евиденци- 
      ји уписаних полазника започиње  
      редним бројем 1., а завршава се  
      редним бројем посљедње стране  
      те матичне књиге (уз матичну књ- 
      -гу води се и реги-тар); 
х)  податке о матичној књизи који  
     садрже: 
 

      1) редни број матичне књиге, 
      2) ознаку и податак о матичним 
          бројевима,  
      3)период који књига обухвата, 

 

     и) назив и сједиште установе; 
      ј)  име, презиме и потпис одговор- 
          ног лица установе у вријеме поч- 
          етка вођења књиге и вријеме зав- 
          ршетка вођења књиге. 

 

(2) Поред података из става (1) овог 
члана, матична књига полазника 
средњошколског образовања одра-
слих садржи и сљедеће податке ко-
ји се односе на полазнике средњо-
школског образовања одраслих: 
 

а) матични број полазника; 
б) број регистра; 
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ц) личне податке о полазнику, и то: 

 

1) презиме и име полазника, 
2) дан, мјесец и годину рођења, 
3) мјесто и државу рођења, 
4) држављанство, 
5) спол, 
6) адресу становања полазника, 
7) презиме и име родитеља; 

 

       д) датум уписа у програм средњо- 
            школског образовања одраслих; 
       е) назив и врсту програма средњо- 

школског образовања одраслих у 
који се уписује, дјеловодни број 
и датум одобрења за извођење 
програма; 

      ф) основ уписа, који садржи: 
 

           1) дјеловодни број и датум свје- 
дочанства о завршеној основн- 
ој школи, 

           2) назив школске установе и сте- 
               пен стручне спреме, 
          3) занимање, дјеловодни број и  
              датум издавања свједочанства о  
              завршеној средњој школи; 
      г) дјеловодни број и датум доноше- 
          ња акта о разлици и додатним  
          испитима код преквалификације   
          и доквалификације; 
      х) разлог престанка статуса полаз- 
           ника средњошколског образова- 
           ња одраслих као што су: 
 

          1) успјешан завршетак програма, 
          2) одустајање, 
          3) испис; 
 

      и) податке о полазнику током сре- 
           дњошколског образовања одра- 
           слих, и то: 
 

         1) попис наставних предмета или  
             наставних садржаја и оцјене за  
             сваки завршени разред, 
         2) образовни период, 
         3) податке о општем успјеху за св- 

         15. јануар/сијечањ 2016.    
          
 
         аки завршени разред; 
 

       ј) податке о издатим јавним испра- 
         вама, који садрже: 
 

          1) назив исправе, 
          2) дјеловодни број, 
          3) датум издавања; 
 

    к) име и презиме и својеручни пот- 
        пис овлаштеног лица установе; 
     л) податке о издавању преписа по- 
         датака из матичне књиге у који- 
         ма су садржани: 
 

         1) разлози издавања, 
         2) датум издавања, 
         3) потпис одговорног лица уста- 
             нове. 
 

Члан 8. 
(Регистар полазника 

средњошколског образовања 
одраслих) 

 
(1) Установе воде регистар полазника 

средњошколског образовања одра-
слих уписаних у матичну књигу 
полазника средњошколског обра-
зовања одраслих. 

(2) Регистар полазника средњошкол-
ског образовања одраслих увезан је 
у корице тврдог повеза. 

(3) На средини предње стране корица 
одштампане су ријечи: “Регистар 
полазника средњошколског обра-
зовања одраслих”. 

(4) Прва унутрашња страница регист-
ра полазника средњошколског об-
разовања одраслих садржи сљедеће 
опште податке о установи: 
 

 а) назив и сједиште установе; 
 б) ознаку мјеста за печат; 
 ц) серијски број регистра. 
 

(5) Странице регистра означене су аб-
ецедним словима. 
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(6) Полазник се уписује на страницу 

регистра која одговара почетном 
слову његовог презимена. 

(7) Регистар садржи: 
 

а) редни број; 
б) презиме и име полазника,  
ц) податке из матичне књиге, и то: 
 

     1) број матичне књиге, 
     2) редни број полазника у мати- 
          чној књизи, 
     3) датум уписа полазника, 
     4) назив програма средњошко- 
         лског образовања одраслих, 
     5) податке о завршетку образо- 
          вања, 
     6) податке о издатим исправама, 
     7) напомену. 
 

Члан 9. 
(Књига записника са сједница 

наставничког вијећа) 
 
(1) Установе воде записнике сједница 

наставника (наставничког вијећа), 
који морају бити увезани у корице 
тврдог повеза.  

(2) Записник садржи:   
 

      а) вријеме одржавања; 
      б) имена одсутних чланова; 
      ц) дневни ред;  
      д) садржај расправе на сједници; 
      е) закључке; 
     ф) потпис директора установе и на- 
          ставника који води записник.  
 

Члан 10. 
(Акт о разлици и додатним 

испитима код преквалификације 
 и доквалификације) 

 
(1) Актом о разлици и додатним испи-

тима код преквалификације и док-
валификације испита утврђују се  
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наставни предмети који се полаз-
нику признају на основу раније ст-
еченог образовања и наставни пре-
дмети из програма образовања од-
раслих које полазник треба поло-
жити. 

(2) Акт доноси стручно тијело утврђе-
но правилима установе, на захтјев 
полазника који жели наставити пр-
екинуто образовање, односно који 
програмом преквалификације же-
ли промијенити занимање, школс-
ку или стручну спрему или прог-
рамом доквалификације стећи ви-
ши степен образовања у оквиру ст-
ручне спреме и занимања које по-
сједује. 

(3) Акт се доноси на основу приложе-
не документације, а обавезно садр-
жи: 

 

      а) назив установе и стручног тијела  
           које доноси одлуку, датум доно- 
           шења и дјеловодни број; 
      б) податке о полазнику и то: 
 

          1) име и презиме, 
          2) податке о рођењу (дан, мјесец  
              и година), 
          3) становању (мјесто, улица и бр- 
              ој); 
      ц) податке о јавним исправама на  
           основу којих се утврђује стечено  
           образовање, а то су: 
 
 

          1) школа, 
          2) разред, 
          3) програм образовања, 
          4) занимање, 
          5) трајање образовања, 
          6) дјеловодни број, 
          7) датум издавања; 
 
     д) податке о стеченом образовању,  
          као што су попис наставних пре- 
          дмета и образовних садржаја који  
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          се признају у програму преквал- 
          ификације или доквалификације; 
     е) попис наставних предмета и об- 
         разовних садржаја које полазник  
         програма преквалификације или  
         доквалификације треба полагати; 
     ф) трајање програма, врста и начин  
          образовања, као и услови заврше- 
          тка програма образовања. 
 

Члан 11. 
(Књига записника сједница 

испитних комисија) 
 
(1) Установе воде књигу записника сј-

едница испитних комисија за утвр-
ђивање тема – групе задатака за 
писмени дио испита, а који морају 
бити увезани у корице тврдог пов-
еза. 

(2) У записник се уписују подаци о са-
ставу и раду испитне комисије, 
име и презиме и звање чланова ис-
питне комисије, дневни ред, пред-
ложене теме - групе задатака, за 
писмени дио испита и усвојене те-
ме – групе задатака.  

(3) Сједнице се одржавају најраније 
сат прије почетка испита.  

(4) Записник потписују сви чланови 
комисије.  

 
Члан 12. 

(Књига записника испитног одбора 
за полагање матуре/завршног 

испита) 
 
(1) Установе воде записнике сједница 

испитног одбора за полагање мату-
ре - завршног испита, који морају 
бити увезани у корице тврдог пов-
еза. 

(2) Матура/завршни испит проводи 
се по процедурама које су утврђене  
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у редовном образовају ученика у 
средњим школама Босанско–подр-
ињског кантона Горажде. 

 
Члан 13. 

(Матична књига по јавно важећим 
програмима од посебног интереса  

за Кантон и књига издатих увјерења 
о завршеним јавно важећим 

програмима) 
 
(1) Установе воде матичну књигу пол-

азника о јавно важећим програми-
ма која садржи: 
 

 

а) Упутство за вођење матичне књ- 
иге (матична књига је докуменат 
трајне вриједности и обавезно је 
да се чува на сигурном мјесту у 
складу са Законом о архивској 
дјелатаности). У одређен прост-
ор матичне књиге уписује се број 
и датум извода из матичне књиге 
рођених и општине која га је из-
дала. Имена и презимена полаз-
ника средњег образовања одрас-
лих и општи подаци о полазнику 
морају бити сагласни подацима 
из извода из матичне књиге рођ-
ених. У матичну књигу се упису-
ју оцјене о завршеном разреду. 
Оцјене се уписују по разредим и 
предметима. Ако полазник није 
завршио разред, тај податак се 
уписује у одређен простор мати-
чне књиге. За полазнике који ни-
су завршили разред (негативан 
успјех), оцјене се не уписују у ма-
тичну књигу. Матична књига се 
нумерише римским бројевима (I, 
II, III, IV...), а свака матична књ-
ига у евиденцији уписаних пола-
зника започиње редним бројем 
1., а завршава се редним бројем 
посљедње стране те матичне књ- 
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иге. Уз матичну књигу води се и 
регистар); 

      б) Податке о матичној књизи који  
           садрже: 
 

          1) редни број матичне књиге, 
          2) ознаку и податак о матичним  
               бројевима, 
          3) период који књига обухвата; 
 

      ц) Назив и сједиште установе; 
      д) Име, презиме и потпис одгово- 
          рног лица установе у вријеме по- 
          четка вођења књиге и у вријеме  
          завршетка вођења књиге. 
 

(2) Поред података из става (1) овог 
члана, матична књига полазника о 
јавно важећим програмима садржи 
и сљедеће податке: 
 

а) матични број полазника; 
б) број регистра; 
ц) личне податке о полазнику, и то: 
 

     1) презиме и име полазника, 
     2) дан, мјесец и годину рођења, 
     3) мјесто и држава рођења, 
     4) држављанство, 
     5) спол, 
     6) адреса становања полазника, 

            7) презиме и име родитеља; 
 

       д) датум уписа у јавно важећи про- 
           грам; 
       е) назив и врсту јавно важећег про- 
           грама у који се уписује, дјеловод- 
           ни број и датум одобрења за изв- 
           ођење програма; 
      ф) основ уписа, који садржи: 
 

            1) дјеловодни број и датум свје- 
                дочанства о завршеној основн- 
                ој школи, 
            2) назив школске установе и сте- 
                пен стручне спреме, 
            3) занимање, дјеловодни број и  
                датум издавања свједочанства 
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о завршеној средњој школи; 
        г) дјеловодни број и датум донош- 
            ења акта о разлици и додатним  
            испитима код преквалификаци- 
            је и доквалификације; 
       х) разлог престанка статуса полаз- 
           ника јавно важећег програма као  
           што су: 
 

           1) успјешан завршетак програма, 
           2) одустајање, 
           3) испис; 
 

       и) податке о полазнику током об- 
            разовања одраслих, и то: 
 

          1) попис наставних предмета или  
              наставних садржаја и оцјене за  
              сваки завршени разред, 
          2) образовни период, 
          3) податке о општем успјеху за св- 
              аки завршени разред; 
 

        ј) податке о издатим јавним испра- 
           вама, који садрже: 
 

          1) назив исправе, 
          2) дјеловодни број, 
          3) датум издавања; 
 

       к) име и презиме и својеручни по- 
            тпис овлаштеног лица установе; 
       л) податке о издавању преписа по- 
            датака из матичне књиге у који- 
            ма су садржани: 
 

           1) разлози издавања, 
           2) датум издавања, 
           3) потпис одговорног лица уста- 
               нове. 
 

(3) Установе воде књигу издатих увје-
рења о завршеним јавно важећим 
програмима. 

(4) Књига издатих увјерења садржи: 
 

а) опште податке о полазницима  
     којима је издато увјерење,  
б) број и датум издавања увјерења,  
ц) назив програма образовања од- 
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    раслих. 

(5) Књига издатих увјерења о заврше-
ним јавно важећим програмима је 
документ трајне вриједности и во-
ди се  у облику свеске са полуплат-
неним повезом, нумерисаним стра-
ницама, величине 30x40 цм и садр-
жи 200 бројчано означених страни-
ца. 

(6) Установе воде књигу издатих церт-
ификата о завршеној обуци. 

(7) Књига издатих цертификата садр- 
      жи: 
 

      а) опште податке о полазницима  
          којима је издат цертификат;  
      б) број и датум издавања цертифи- 
          ката; 
      ц) назив и кратак опис обуке обра- 
           зовања одраслих. 
 

(8) Књига издатих цертификата о зав-
ршеној обуци је документ трајне 
вриједности и води се у облику све-
ске са полуплатненим повезом, ну-
мерисаним страницама, величине 
30x40 цм и садржи 200 бројчано оз-
начених страница. 

 
IV   ЧУВАЊЕ АНДРАГОШКЕ  
        ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
 

Члан 14. 
(Приступ личним подацима  

из андрагошке документације) 
 

(1) Приступ подацима похрањеним у 
андрагошкој документацији из ов-
ог Правилника допуштен је само 
лицима овлаштеним од стране уст-
анове те овлаштеном физичком 
или правном лицу са којом је уста-
нова уговорила обављање послова 
електронског обликовања евиденц-
ија и њихово достављање у цент- 
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ралну евиденцију, а у складу са оп-
штим актом установе. 

(2) Сви лични подаци о полазницима 
морају бити заштићени од случајне 
или намјерне злоупотребе, уништ-
ења, губитака, неовлаштених прис-
тупа и промјена. 
 

Члан 15. 
(Чување и архивирање) 

 
            Правила чувања и заштите анд-
рагошке документације из овог Прави-
лника те њихово архивирање и преда-
ја архивима, уређују се општим актом 
установе, у складу са Законом о архи-
вској грађи ФБИХ.  
 

Члан 16. 
(Равноправност сполова) 

 
 Граматичка терминологија кор-
иштена у овом Правилнику подразу-
мијева равноправност оба спола. 
 
V - ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 17. 
(Ступање на снагу) 

 
              Овај Правилник ступа на снагу 
даном доношења, а објавит ће се у 
„Службеним новинама Босанско–под-
рињског кантона Горажде“. 
 

Број:10-38-4071 /15             М И Н И С Т А Р   
31.12.2015.године                Дамир Жуга,с.р. 
     Г о р а ж д е 
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На основу члана 28. Закона о 
образовању одраслих Босанско–подр-
ињског кантона Горажде („Службене 
новине Босанско-подрињског канато-
на Горажде“ број:5/15), Министарство  



15. јануар/сијечањ 2016. 
 
 
за образовање, младе, науку, културу 
и спорт Босанско–подрињског канто-
на Горажде, д о н о с и: 
 
 

П Р А В И Л Н И К 
О ПОСТУПКУ ОДОБРАВАЊА 

ИЗВОЂЕЊА ПРОГРАМА  
У СИСТЕМУ ФОРМАЛНОГ 
ОБРАЗОВАЊА ОДРАСЛИХ 

 
 
I    ОПШТЕ ОДРЕДБЕ  
 

Члан 1. 
(Предмет Правилника) 

 
Овај Правилник прописује нач-

ин и поступак одобравања извођења 
програма у систему формалног обра-
зовања одраслих организаторима об-
разовања одраслих који могу изводити 
формалне програме образовања одра-
слих у складу са Законом о образова-
њу одраслих Босанско–подрињског ка-
нтона Горажде (у даљем тексту: Зак-
он). 
 

Члан 2. 
(Примјена Закона   

о управном поступку) 
 

На питања начина и поступка 
одобравања извођења програма у сис-
тему формалног образовања одраслих 
која нису дефинисана овим Правилн-
иком примјењују се одговарајуће одре-
дбе Закона о управном поступку.  
 

Члан 3. 
(Организатори формалних програма 

образовања одраслих) 
 

За извођење формалних прогр- 
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ама образовања одраслих из члана 31. 
Закона овлаштене су образовне устан-
ове основане у складу са Законом, као 
и образовне установе основане у ск-
ладу са законима који регулишу осно-
вно и средње образовање, ако су доб-
иле одобрење Министарства за обра-
зовање, младе, науку, културу и спорт 
Босанско–подрињског кантона Гораж-
де (у даљем тексту: Министарство) да 
прошире своју дјелатност и на образо-
вање одраслих. 
 

Члан 4. 
(Подносилац захтјева за одобравање 

извођења формалних програма) 
 
(1) Захтјев за одобравање извођења 

формалног програма образовања 
одраслих могу поднијети образов-
не установе (основне и средње шк-
оле) које дјелатност обављају у скл-
аду са одредбама Закона о образо-
вању одраслих, односно које су ос-
новане у складу са чланом 3. овог 
Правилника. 

(2) Уколико захтјев за одобравање из-
вођења формалних програма обра-
зовања одраслих буде поднесен од 
стране организатора образовања 
одраслих који, у складу са Законом 
о образовању одраслих, не могу из-
водити формалне програме обра-
зовања одраслих њихов, захтјев ће 
бити одбијен  као неоснован.  

(3) Уколико организатори образовања 
одраслих поднесу захтјев за одоб-
равање неформалних програма об-
разовања одраслих, исти ће бити 
одбачен због ненадлежности за по-
ступање.  

(4) Средњој школи може бити одобре-
но извођење формалног програма 
образовања  одраслих само за прог- 
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раме стицања школске спреме, за 
занимања и звања за која школује 
редовне ученике. 

 
Члан 5. 

(Примјена истих програма 
формалног образовања одраслих у 

свим образовним установама) 
 
(1) Једном одобрени програм формал-

ног образовања одраслих примје-
њује се у свим образовним устано-
вама које проводе образовање одр-
аслих за стицање истог нивоа обра-
зовања, звања, занимања, односно 
јавно важећег програма оспособља-
вања.  

(2) Уколико друга образовна установа 
жели да проводи програм образо-
вања одраслих који је претходно 
одобрен некој од образовних  уста-
нова које дјелују на подручју Боса-
нско–подрињског кантона Гораж-
де,  дужни су уз захтјев за одобрав-
ање програма доставити оригинал 
одобреног програма са овјереном 
изјавом подносиоца захтјева да се 
ради о већ одобреном програму са 
навођењем броја и датума акта Ми-
нистарства којим је тај програм до-
несен, односно одобрен од стране 
Министарства.  

 
Члан 6. 

(Одобравање програма формалног 
образовања одраслих установи у 

оснивању) 
 

Образовне установе које су у ос-
нивању дужне су да програм/програ-
ме које ће реализовати у образовној ус-
танови доставе заједно са захтјевом за 
одобрење оснивања установе, односно 
обављања дјелатности образовања од- 
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раслих, како би исти били уписани у 
регистар установа при Министарству. 
  

Члан 7. 
(Одобравање  нових програма 

формалног образовања одраслих 
постојећим установама образовања 

одраслих) 
 

Образовне установе које обављ-
ају дјелатност образовања одраслих у 
складу са Законом о образовању одра-
слих, а желе организовати извођење 
додатних програма формалног обра-
зовања одраслих који им нису уписани 
у Регистар Министарства, дужни су 
поднијети захтјев за одобравање прог-
рама и не могу почети са извођењем 
програма док не добију одобрење Ми-
нистарства. 
 

Члан 8. 
(Рок за подношење захтјева  

за одобравање програма) 
 
(1) Крајњи рок за подношење захтјева 

за одобравање програма којима се 
стиче школска спрема (основно об-
разовање, средњошколско образо-
вање, преквалификација, доквали-
фикација) је до 31. децембра текуће 
календарске године, ако ће се са 
реализацијом програма кренути 
почетком сљедеће школске године 
(септембар), односно до 30. априла 
текуће календарске године, ако ће 
се са реализацијом програма крен-
ути почетком другог полугодишта 
наредне школске године. 

(2) Крајњи рок за подношење захтјева 
за одобравање јавно важећег прог-
рама оспособљавања од интереса 
за Босанско–подрињски кантон Го-
ражде је 90 дана прије планираног  
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рока за расписивање конкурса за 
упис полазника у програм. 

(3) Неформални програми образова-
ња одраслих не одобравају се од ст-
ране Министарства. 

 
Члан 9. 

(Садржај захтјева  
за одобравање програма) 

 
(1) Захтјев за одобравање извођења пр-

ограма формалног образовања од-
раслих подноси се Министарству, 
које о захтјеву одлучује рјешењем. 

(2) Уз захтјев за одобравање извођења 
програма установа прилаже:  
 

а) извод из судског регистра; 
б) програм/програме израђене у 
     складу са чланом 25. Закона; 
ц) доказе о андрагошким запосле- 

ницима који ће изводити прог-
рам и правни основ њиховог ра-
дног ангажмана (уговор о раду, 
диплому, доказе о оспособљено-
сти за рад са одраслима, спораз-
ум између установе и потенци-
јалног запосленика да пристаје 
на радни ангажман, у случају 
ангажирања већ упосленог док-
азе о обиму његове радне анга-
жованости у другој установи и 
сагласност послодавца да буде 
ангажован и код дате установе); 

д)  да установа има у власништву  
или закупу простор у којем ће се 
изводити настава те опрему и 
наставна средства, као и да испу-
њава и друге материјалне услове 
за извођење програма у складу 
са утврђеним Стандардима и 
нормативима; 

е) доказе о средствима за извођење  
програма (депонована минимал-
на средства потребна за почетак  
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извођења програма те изјава о 
начину обезбјеђења укупно пот-
ребних средстава за реализацију 
комплетног програма. Организа-
тор програма има материјалну 
одговорност да обештети полаз-
нике уколико започети програм 
не заврши у планираном року); 

ф) рјешење надлежног органа о за- 
довољавању минималних техни-
чких и хигијенских услова прос-
тора; 

г) изјаву о планираном максималн- 
ом броју полазника по програ-
му/програмима за које има про-
сторне, материјално-техничке и 
кадровске капацитете; 

х) доказ у уплати накнаде за тро- 
шкове поступка утврђивања исп-
уњености услова за извођење пр-
ограма. 

 

(3) Једним захтјевом може се затражи-
ти одобрење за извођење једног пр-
ограма. 

(4) Накнада из става (2), тачка х) изно-
си 500,00 КМ (петс тотина КМ). 

 
Члан 10. 

(Поступак утврђивања испуњености 
услова за извођење програма 

образовања одраслих) 
 
(1) Министарство утврђује да ли је по-

дносилац захтјева уз захтјев доста-
вио све доказе наведене у члану 9. 
став (2) овог Правилника и да ли је 
програм урађен у складу са чланом 
28. Закона. 

(2) Ако захтјев не садржи све доказе 
наведене у члану 9. став (2) овог 
Правилника и/или програм није 
урађен у складу са чланом 28. За-
кона, Министарство даје подносио-
цу захтјева накнадни рок за допу- 
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ну/исправку захтјева, који не може 
бити дужи од  30 дана. 

(3) Уколико захтјев не буде исправљ-
ен/допуњен у остављеном року ис-
ти се рјешењем одбија. 

(4) Установа не може у истој календар-
ској години поновити захтјев за од-
обравање истог програма. 

(5) Уколико захтјев испуњава формал-
не услове за одобрење програма за 
употребу, министар Министарства 
формира комисију. 

 
Члан 11. 

(Комисија) 
 
(1) Комисија из члана 10. став (5) има 

предсједника и два члана. 
(2) Комисија има право на накнаду 

за рад, а о висини накнаде одлу-
чује министар посебним рјешењ-
ем. 

  
Члан 12. 

(Рад комисије поводом захтјева за 
одобравање извођења програма) 

 

(1) Испуњеност услова за извођење 
програма образовања одраслих 
комисија утврђује/провјерава ув-
идом у приложену документацију 
и увиђајем на лицу мјеста 

(2) Комисија ради у пуном саставу и 
о свим предузетим радњама и о 
уоченом сачињава записник. 

(3) На основу уоченог и констатова-
ног у записнику о испуњености 
услова за одобравање извођења 
програма, комисија даје препору-
ку. 

 
Члан 13. 
(Увиђај) 

 

(1) Приликом увиђаја на лицу мјеста  
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и утврђивања испуњености усло-
ва за одобравање извођења прогр-
ама везано за простор у којем ће 
се изводити настава, опрему и на-
ставна средства, као и друге мате-
ријално-техничке услове за изво-
ђење програма у складу са стан-
дардима и нормативима, комиси-
ја је дужна констатовати који је то 
максималан број полазника који 
могу истовремено похађати прог-
рам и у које вријеме. 

(2) Приликом утврђивања испуњен-
ости услова за одбравање извође-
ња програма, потребно је утврди-
ти испуњеност услова за провође-
ње практичне наставе у пуном 
фонду сати код организатора об-
разовања или код послодавца на 
основу уговора о пословној сара-
дњи. 

(3) Приликом утврђивања испуње-
ности услова за одобравање изво-
ђење програма установама осно-
ваним у складу са законима о ос-
новном и средњем образовању, 
потребно је утврдити услове на 
начин да реализација програма 
образовања одраслих не ремети 
реализацију основне дјелатности 
школе, односно одвијање свих об-
лика наставе и ваннаставних  акт-
ивности редовних ученика, при 
чему распоред сати редовне нас-
таве и термини ваннаставних акт-
ивности требају бити усаглаше-
ни. 

 
Члан 14. 

(Рјешење о одобравању извођења 
програма) 

 
(1) Министарство рјешењем утврђује 

да ли јесу или нису испуњени усл- 
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ови за извођење програма образо-
вања одраслих, односно даје одоб-
рење за извођење програма или од-
бија захтјев подносиоца. 

(2) Против овог рјешења незадовољна 
странка има право жалбе Влади Бо-
санско–подрињског кантона Гора-
жде у року од 15 дана од дана дос-
тављања истог.  

(3) Установа може започети с извође-
њем програма образовања одрасл-
их у одређеном простору након 
што добије одобрење Министарст-
ва. 

 
Члан 15. 

(Равноправност сполова) 
 
 Граматичка терминологија кор-
иштена у овом Правилнику подразу-
мијева равноправност оба спола. 
 

Члан 16. 
(Ступање на снагу) 

 
Овај Правилник ступа на снагу 

даном доношења, а објавиће се у „Слу-
жбеним новинама Босанско–подрињс-
ког кантона Горажде“. 
 

Број:10-38-4072 /15             М И Н И С Т А Р   
31.12.2015.године                Дамир Жуга,с.р. 
      Г о р а ж д е 
 

101 
 

На основу члана 34. став (3) За-
кона о образовању одраслих Босанско 
–подрињског кантона Горажде („Слу-
жбене новине Босанско-подрињског 
кантона Горажде“ број:5/15), Минис-
тарство за образовање, младе, науку, 
културу и спорт Босанско–подрињск-
ог кантона Горажде, д о н о с и: 
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П Р А В И Л Н И К 
О НАЧИНУ ПРОВЈЕРЕ И 

ВЕРИФИКАЦИЈЕ ПОСЛОДАВАЦА 
КОД КОЈИХ СЕ ОБАВЉА 

ПРАКТИЧАН РАД, САДРЖИНИ И 
НАЧИНУ ВОЂЕЊА ЈЕДИНСТВЕНОГ 

РЕГИСТРА ПОСЛОДАВАЦА 
 

Члан 1. 
(Предмет Правилника) 

 
Овим се Правилником уређују 

начин провјере и верификације посло-
даваца, код којих се обавља практичан 
рад у оквиру програма образовања од-
раслих (у даљем тексту: послодавац) и 
садржина и начин вођења регистра 
послодаваца код којих се обавља прак-
тичан рад (у даљем тексту: Регистар). 
 

Члан 2. 
(Организовање практичне наставе) 

 
Практична настава за полазни-

ке програма за образовање одраслих (у 
даљем тексту: полазници) може се реа-
лизовати код организатора образова-
ња одраслих и код послодаваца који 
обављају дјелатност за коју се образују 
полазници и који су уписани у Регис-
тар у складу са чланом 18. Закона о об-
разовању одраслих Босанско–подрињ-
ског кантона Горажде (у даљем тексту: 
Закон). 
 

Члан 3. 
(Обавјештење о могућностима 

реализације пректичне наставе) 
 

Министарство за образовање, 
младе, науку, културу и спорт Босанс-
ко–подрињског кантона Горажде (у 
даљем тексту: Министарство) и орга-
низатори образовања одраслих након  
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доношења, односно одобравања прог-
рама образовања одраслих из одређе-
не области обавјештавају Привредну 
комору Босанско–подрињског кантона 
Горажде, Обртничку комору Босанско 
–подрињског кантона Горажде и удр-
ужења послодаваца Босанско–подрињ-
ског кантона Горажде  о могућностима 
реализације практичне наставе код по-
слодаваца. 
 

Члан 4. 
(Покретање поступка за издавања 
одобрења за образовање одраслих) 

 
(1) Захтјев за издавање одобрења за 

реализацију практичне наставе 
послодавци подносе Привредној 
комори Босанско–подрињског ка-
нтона Горажде, Обртничкој комо-
ри Босанско–подрињског кантона 
Горажде и удружењима послода-
ваца Босанско–подрињског кант-
она Горажде.  

(2) Послодавци уз захтјев достављају:  
 

а) потврду о регистрацији код по- 
реских органа – порески иден-
тификациони број; 

б) доказ о одговарајућим радним  
просторијама и опреми у скла-
ду са одређеним програмом; 

         ц) доказ о стручној спреми запос- 
              лених који врше обуку полазн- 
              ика.  
 

Члан 5. 
(Издавање одобрења  

за образовање одраслих) 
 

На основу поднесених докуме-
ната из члана 4. овог Правилника, Пр-
ивредна комора Босанско–подрињског 
кантона Горажде, Обртничка комора 
Босанско–подрињског кантона Гораж- 
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де  и удружења послодаваца Босанско–
подрињског кантона Горажде одлучу-
ју о испуњености услова за практично 
образовање из одређене области и вр-
ше упис послодаваца у регистар.  
 

Члан 6. 
(Услови за образовање одраслих) 

 
(1) Послодавци морају испуњавати те-

хничке и/или кадровске услове де-
финисане програмом образовања 
одраслих за чију реализацију имају 
одобрење.  

(2) Практично и теоретско образовање 
полазника траје највише осам сати 
дневно.  

(3) Ако практична настава траје неп-
рекидно четири или више сати дн-
евно, полазнику у том периоду мо-
ра бити обезбијеђена пауза од на-
јмање 30 минута.  

(4) Запослени код послодавца који су 
ангажовани на практичном образо-
вању полазника током програма 
образовања одраслих морају испу-
њавати услове у погледу стручне 
спреме предвиђене програмом об-
разовања одраслих и присуствова-
ти усавршавању које организују 
Привредна комора Босанско–под-
рињског кантона Горажде, Обртн-
ичка комора Босанско–подрињског 
кантона Горажде и удружења по-
слодаваца Босанско–подрињског 
кантона Горажде.  

 
Члан 7. 

(Уговор) 
 

Међусобна права и обавезе орг-
анизатора образовања и послодавца у 
складу са чланом 35. став 2. Закона, 
уређују се уговором који садржи:  
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а) врсту и назив програма и вј- 
ештине, знања и способности 
које се стичу реализацијом 
програма; 

б) име, презиме и укупан број  
полазника програма образо-
вања одраслих који се прак-
тично образују код послода-
вца; 

ц) вријеме трајања практичне 
     обуке код послодавца; 
д) обавеза провјере практичних  

знања, вјештина и способно-
сти полазника у складу са 
програмом образовања; 

е) начин извођења практичног 
    образовања; 
ф) начин плаћања практичног  
     образовања.  

 

Члан 8. 
(Уговор о практичном раду) 

 

Међусобна права и обавезе по-
лазника образовања и послодавца, у 
складу са чланом 35. став 2. Закона, ур-
еђују се уговором о практичном раду, 
који садржи:  
 

   а) опште податке о уговорним ст- 
       ранама:  

1) име и презиме полазника,  
2) датум и мјесто рођења полазни-

ка, 
3) пребивалиште полазника, 
4) назив и сједиште послодавца,  
5) врсту дјелатности послодавца; 

   б) међусобна права и обавезе угово- 
        рних страна: 
 

1) назив занимања, знања, вјешти-
на и способности за које се пол-
азник образује или оспособља-
ва,  

2) почетак и трајање образовања  
или оспособљавања полазника, 
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3) име запосленог са одговарајућ-
им стручним образовањем, који 
је одговоран за практично об-
разовање полазника, 

4) обим практичне оспособљенос-
ти и обим знања који послодав-
ац мора обезбиједити полазни-
ку; 

   ц) дужности и права полазника и по- 
       слодавца у погледу практичног об- 
       разовања:  
 

1) обавезу послодавца да полазни-
ка неће ангажовати на послови-
ма који нису повезани са њего-
вим практичним образовањем, 

2) обавезу полазника да испуњава 
своје наставне обавезе,  

3) обавезу полазника да редовно 
похађа практичну наставу и во-
ди дневник практичне наставе,  

4) обавезу полазника да се прили-
ком практичног образовања по-
наша у складу са правилима и 
упутствима послодавца и орга-
низатора образовања, 

5) обавезу полазника да чува пос-
ловну тајну послодавца,  

6) обавезу послодавца да полазни-
ка упозна са прописима о заш-
тити на раду и обезбиједи све 
неопходне мјере заштите на ра-
ду за полазника, 

7) обавезу полазника да се понаша 
у складу са прописима заштите 
на раду, 

8) обавезе послодавца и обавезе 
полазника у случају раскида уг-
овора,  

9) уговорену судску надлежност у 
случају спора.  

 

Члан 9. 
(Регистар) 

 

Привредна комора Босанско– 
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подрињског кантона Горажде, Обртн-
ичка комора Босанско–подрињског ка-
нтона Горажде и удружења послодав-
аца Босанско–подрињског кантона Го-
ражде воде регистре у писаној и елек-
тронској форми који садрже:  
 

          а) назив и сједиште послодавца; 
          б) порески идентификациони  
              број;  
          ц) дјелатност послодавца; 
          д) назив и врсту програма обра- 
               зовања одраслих за чије прак- 
               тично образовање послодавац  
               испуњава услове; 
         е) име и презиме и врсту стручне  
             спреме запослених који врше  
             практичну обуку код послода- 
             вца; 
        ф) рубрику „измјена података“; 
         г) име и презиме лица овлаштен- 
             ог за вођење регистра; 
        х) број и датум уписа. 
 

Члан 10. 
(Измјене података у регистру) 

 
(1) Послодавци који су уписани у рег-

истар дужни су да, у року од осам 
дана, Привредној комори Босанс-
ко–подрињског кантона Горажде, 
Обртничкој комори Босанско–по-
дрињског кантона Горажде и удру-
жењима послодаваца Босанско–по-
дрињског кантона Горажде  прија-
ве промјене које се односе на усло-
ве за извођење практичног образо-
вања, уколико до истих дође.  

(2) У случају из става 1. овог члана Пр-
ивредна комора Босанско–подрињ-
ског кантона Горажде, Обртничка 
комора Босанско–подрињског кан-
тона Горажде и удружења послода-
ваца Босанско–подрињског канто-
на Горажде  врше измјену података  
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у регистру.   

 
Члан 11. 

(Брисање из регистра) 
 
(1) У случају да послодавац не испуњ-

ава услове за практично образова-
ње, врши се његово брисање из ре-
гистра.  

(2) Податак о брисању послодавца из 
регистра уноси се у рубрику „изм-
јена података“ и садржи број и да-
тум акта о брисању Послодавца из 
регистра.  

 
Члан 12. 

(Исправке у регистру) 
 
(1) Мање начињене грешке у регистру 

прецртавају се водоравном црвен-
ом линијом, а изнад тога се уноси 
правилан текст.  

(2) Исправку врши и потписује лице 
овлаштено за вођење регистра зап-
ослено у Привредној комори Боса-
нско–подрињског кантона Гораж-
де, Обртничкој комори Босанско–
подрињског кантона Горажде и уд-
ружењима послодаваца Босанско–
подрињског кантона Горажде. 

(3) За исправке у писаној форми ре-
гистра потпис се ставља поред исп-
рављеног текста, а за исправке у ел-
ектронском облику ставља се напо-
мена у тексту. 

(4) Ако је ријеч о већим грешкама, ци-
јело уписивање, у писаној форми 
регистра, поништава се прецртава-
њем регистарске стране црвеном 
косом линијом и упис се обавља на 
првој слободној страни, а у електр-
онској форми регистра текст се бр-
ише, али остаје напомена о избри-
саном тексту.  
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Члан 13. 
(Равноправност сполова) 

 
 Граматичка терминологија кор-
иштена у овом Правилнику подразу-
мијева равноправност оба спола. 
 

Члан 14. 
(Ступање на снагу) 

 
Овај Правилник ступа на снагу 

даном доношења, а објавит ће се у 
„Службеним новинама Босанско–под-
рињског кантона Горажде“.  
 

Број:10-38-4073 /15             М И Н И С Т А Р   
31.12.2015.године                Дамир Жуга,с.р. 
      Г о р а ж д е 
 

102 
 

На основу Члана 59. Закона о 
образовању одраслих Босанско-подри-
њског кантона Горажде („Службене 
новине Босанско-подрињског Кантона 
Горажде“ број: 5/15), Министарство за 
образовање, младе, науку, културу и 
спорт Босанско-подрињског кантона 
Горажде, д о н о с и: 
 
 

П Р А В И Л Н И К 
О УСЛОВИМА И НАЧИНУ ОБУКЕ 
ОДРАСЛИХ У ЦИЉУ ОДГОВОРА 
НА ХИТНЕ ПОТРЕБЕ ТРЖИШТА 

РАДА 
 

Члан1. 
(Предмет) 

 
Овим се Правилником уређује 

процедура, услови и начин организо-
вања обуке у циљу одговора на хитне 
потребе тржишта рада за запослени-
цима који посједују специфична зна- 
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ња и вјештине за обављање послова 
одређеног радног мјеста код конкретн-
их послодаваца.  
 

Члан2. 
(Хитна потреба тржишта рада) 

 
 Уколико на подручју Кантона 
послодавац намјерава да запосли већи 
број запосленика на сродним радним 
мјестима за која су неопходна специф-
ична знања и вјештине, послодавац 
може осигурати потребан број запос-
леника кроз хитну обуку која се орга-
низује посредством Министарства за 
образовање, младе, науку, културу и 
спорт Босанско–подрињског кантона 
Горажде (у даљем тексту: Министарст-
во). 
  

Члан3. 
(Услови за организовање обуке) 

 
(1) Послодавац који има потребу за 

новим запосленицима на конкрет-
ном радном мјесту подноси захтјев 
Министарству за организовање об-
уке за хитне потребе. 

(2) Захтјев за организовање обуке тре-
ба бити оправдан и детаљно образ-
ложен. Уз захтјев се прилаже сље-
дећа документација: 
 

а) актуелни извод из судског реги- 
стра, односно увјерење надлежне 
општинске службе да је подноси-
лац захтјева регистрован за обав-
љање дјелатности; 

б) докази о почетку рада привредн- 
ог субјекта на подручју Кантона, 
отварању нових погона или про-
ширењу постојећих;  

ц) број упражњених радних мјеста 
која треба попунити кандидати-
ма за које ће бити организована  
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хитна обука (минимално 20);  

д) опис радног мјеста које треба би- 
ти попуњено кандидатима за 
које ће се организовати хитна об-
ука;  

е) степен и профил стручне спреме  
коју требају имати кандидати ка-
ко би, уз додатну краћу обуку,  
могли успјешно обављати посло-
ве конкретног радног мјеста;  

ф) изјава о евентуалном уступању  
погона и машина за провођење 
практичног дијела наставе/обуке; 

г) изјава о евентуалном суфинаси- 
    рању провођења обуке; 
х) изјава о преузимању обавезе зап- 

ошљавања кандидата који су ус-
пјешно завршили обуку у мини-
малном трајању од двије године. 

 
Члан 4. 

(Претходно испитивање захтјева) 
 

(1) Захјев за хитне потребе тржишта 
рада подноси се Министарству на 
званичном обрасцу захтјева који 
прописује Министарство. 

(2) Уз захтјев се доставља комплетна 
тражена документација дефиниса-
на овим Правилником. 

(3) По запримању захтјева, Министар-
ство провјерава оправданост орга-
низовања обуке. 

(4) У случају неуредног или непотпун-
ог захтјева, Министарство ће тра-
жити од подносиоца да исправи 
недостатке у поднеску у року од 
седам дана. Уколико поднесак не 
буде исправљен у остављеном ро-
ку, исти се одбацује. 

 
Члан 5. 

(Поступање по захтјеву) 
 

(1) Уколико уредани комплетан захтј- 
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ев садржи довољно података који 
указују на оправданост захтјева, 
Министарство доноси одлуку о ис-
пуњавању услова и приступа про-
вођењу активности у циљу удово-
љења захтјеву.   

(2) У року од седам дана од дана доно-
шења одлуке, Министарство шаље 
упит Служби за запошљавање у 
циљу прикупљања података о лиц-
има пријављеним код Службе за за-
пошљавање на подручју Босанско-
подрињског кантона Горажде који 
имају степен и профил стручне сп-
реме коју је навео послодавац у св-
ом захтјеву. 

(3) У року од 30 дана од дана доноше-
ња одлуке, Министарство израђује 
наставни програм оспособљавања 
израђен по модуларној методоло-
гији и одређује образовну установу 
која проводи обуку. 

(4) Уколико на подручју Кантона об-
разовна установа која проводи обу-
ку одраслих нема капацитета за 
провођење тражене обуке или по-
слодавац не може уступити или ос-
игурати машине и уређаје за пров-
ођење практичне обуке, не може се 
удовољити захтјеву послодавца. 

(5) Против одлуке којом се одбија зах-
тјев незадовољна странка може изј-
авити жалбу Влади Кантона у року 
од 15 дана од дана достављања од-
луке. 

 

Члан 6. 
(Услови у погледу трајања обуке) 

 

(1) Приликом израде програма обуке, 
Министарство води рачуна да по-
лазници програма обуке добију по-
требне практичне вјештине и тео-
ретска знања која гарантују стица-
ње компетенција за успјешно обав- 
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љање послова конкретног радног 
мјеста. 

(2) Наставним програмом за хитне по-
требе тржишта рада не може се пр-
едвидјети трајање обуке мање од 70 
сати, од чега је минимално 60% пр-
актични дио обуке.  

(3) Практични дио обуке обавља се у 
реалним условима радног мјеста 
код послодавца, образовне устано-
ве или код другог привредног су-
бјекта који располаже машинама и 
другим техничким условима за ус-
пјешно савладавање захтјева посла 
конкретног радног мјеста. 

(4) Стручнотеоретски дио обуке обав-
ља се у образовној установи коју 
одреди Министарство.  

 
Члан 7. 

(Регулисање међусобних  
права и обавеза) 

 
(1) Међусобна права и обавеза заинте-

ресованих страна у поступку хитн-
ог одговора на потребе тржишта 
радарегулишу се уговорима. 

(2) Уговор о сарадњи за одговор на хи-
тне потребе тржишта рада закљу-
чује се између Министарства, пос-
лодавца и образовне установе, и 
њиме се дефинишу права и обаве-
зе сваке од уговорних страна, како 
слиједи: 
 

а) Обавезе Министарства су да у  
року од 7 дана од дана доставље-
ног захтјева оствари сарадњу са 
Службом за запошљавање те де-
финише потребну структуру ка-
ндидата са којима располаже Сл-
ужба за запошљавање, односно 
утврди потенцијални број канд-
идата за приступање обуци; у 
року од 30 дана од дана достав- 
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љеног захтјева донесе наставни 
план и програм у складу са ЕУ 
ВЕТ модуларним принципима, а 
који ће бити припремљен у сара-
дњи са послодавцем у складу са 
потребним исходима учења; у 
року од 30 дана од дана достављ-
ања захтјева одреди образовну 
установу која ће вршити стручн-
отеоретску наставу. 

б) Обавезе послодавца су да осигу-  
ра услове за реализацију практи-
чног дијела обуке, дјелимично 
или у потпуности финасира реа-
лизацију обуке уколико обука 
није финасирана из средстава 
Буџета или из донаторских сред-
става, да запосли полазнике обу-
ке који су са успјехом окончали 
обуку на минимално двије године. 

ц) Обавезне образовне установе су  
да води евиденцију о полазниц-
има обуке, стручнотеоретски 
дио обуке проведу у складу са 
наставним програмом, коорди-
нирају провођење практичног 
дијела обуке код послодавца, 
проведу завршну провјеру зна-
ња и вјештина полазника и изд-
ају јавноважећи цертификат по-
лазницима који су били успјеш-
ни на завршној провјери стечен-
их знања, вјештина и компетен-
ција. Завршна провјера обавља 
се у реалним условима радног 
мјеста и пред комисијом имено-
ваном од стране образовне уста-
нове.  

 

(3) Уговор о обуци закључује се изме-
ђу образовне установе, послодавца 
и полазника, и њиме се регулишу 
обавезе сваке од уговорних страна.  

(4) Образовна установа, послодавац и 
полазник закључују уговор о обуци  
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у писаној форми, којим се уређују 
њихова међусобна права и обавезе. 

(5) Уговор о обуци обавезно садржи 
слиједеће основне елементе: 
 

а) права и обавезе образовне уста- 
нове у циљу осигурања квалит-
етне обуке полазника, 

б) права и обавезе послодавца у ци- 
љу осигурања практичног дијела 
обуке те да запосли полазнике 
обуке који су са успјехом оконча-
ли обуку на минимално двије го-
дине,  

ц) права и обавезе полазника у ск- 
ладу са програмом обуке те пра-
во да самостално напусти прогр-
ам хитне обуке за потребе тржи-
шта рада у случају да су разлози 
за напуштање оправдани (болест 
и сл.), 

д) дефинисану цијену реализације  
програма обуке и опис трошко-
ва обуке, 

е) трајање програма обуке, 
ф) начин раскида уговора, 
г) начин рјешавања спорова, 
х) надлежност суда у случају спора. 

 
Члан 8. 

(Полазници) 
 
(1) Полазник обуке одраслих у смислу 

овог Правилника може бити лице 
старије од 15 година које није зав-
ршило основно образовање, однос-
но лице које је старије од 18 година, 
а да при томе нема статус ученика 
или студента.  

(2) Статус полазника стиче се уписом 
у програм.  

(3) У образовној групи програма обу-
ке одраслих може бити највише 30 
полазника. 

(4) Статус полазника престаје заврше- 
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тком програма, исписом из програ-
ма или на други начин предвиђен 
уговором о обуци, којим послодав-
ац, односно полазник и установа за 
образовање одраслих уређују међу-
собна права и обавезе. 

 
Члан 9. 

(Програм образовања одраслих) 
 
(1) Програм образовања одраслих је 

прилагођен одговарајућем степену 
образовања, као и доби полазника, 
њиховом претходном образовању, 
знању, вјештинама и способности-
ма. 

(2) Програм образовања одраслих је 
прилагођен одраслим са посебним 
образовним потребама (одрасли са 
потешкоћама у учењу и другим те-
шкоћама узрокованим емоционал-
ним, социјалним, језичким и кул-
туролошким препрекама те одрас-
ли са инвалидитетом). 

 
Члан 10. 

(Трошкови) 
 

Полазник обуке за одрасле, по-
слодавац или друга организација који 
упућује полазника на обуку сноси тро-
шкове обуке и полагање испита. 
 

Члан 11. 
(Наставни сат) 

 
Наставни сат теоретске и прак-

тичне наставе у школи траје 45 мину-
та, а наставни сат практичне наставе 
изван школе 60 минута. Полазник мо-
же током дана имати највише 4 наста-
вна сата теоретске наставе. Викендом 
и нерадним даном полазник може им-
ати највише 7 сати теоретске наставе. 
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Члан 12. 
(Полагање испита и 

цертифицирање) 
 

(1) Након успјешно завршене обуке 
(стручнотеоретске и практичне), 
образовна установа која врши обу-
ку, организује полагање испита у 
складу са овим Правилником. 

(2) Испиту може приступити канди-
дат који је присуствовао обуци у 
трајању од минимално 90% укупн-
их сати обуке. 

(3) Образовна установа је обавезна да 
у року од 15 дана од дана заврше-
тка обуке организује полагање исп-
ита. 

(4) Кандидатима који успјешно поло-
же испит образовна установа издаје 
цертификат, који је прописан од 
стране Министарства и исти се 
објављује у “Службеним новинама 
Босанско–подрињског кантона Го-
ражде“.  

 
Члан 13. 

(Андрагошка документација 
 и евиденција) 

 
Установе за образовање одрасл-

их воде евиденцију о обуци и образо-
вању одраслих. Документација и еви-
денција се води у складу са Правил-
ником о садржају, облику, начину вођ-
ења и чувању андрагошке документа-
ције. 
 

Члан 14. 
(Стручни надзор) 

 

Стручни надзор над радом ус-
танова за образовање одраслих обавља 
Педагошки завод, а инспекцијски над-
зор проводи кантонални инспектор за 
образовање. 
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Члан 15. 
(Равноправност сполова) 

 
 Граматичка терминологија кор-
иштена у овом Правилнику подразу-
мијева равноправност оба спола. 
 

Члан 16. 
(Ступање на снагу) 

 
Овај Правилник ступа на снагу 

осмог дана од дана објаве у „Служ-
беним новинама Босанско–подрињск-
ог кантона Горажде“. 
 

Број:10-38-4074 /15             М И Н И С Т А Р   
31.12.2015.године                Дамир Жуга,с.р. 
    Г о р а ж д е 
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На основу члана 60. Закона о 
основном одгоју и образовању („Служ-
бене новине Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде“ број:5/04, 6/09 и 1/15), 
Министарство за образовање, младе, 
науку, културу и спорт Босанско-под-
рињског кантона Горажде, д о н о с и: 
 
 

П Р А В И Л Н И К 
О ИЗБОРУ УЧЕНИКА ГЕНЕРАЦИЈЕ 

У ОСНОВНИМ ШКОЛАМА  
СА ПОДРУЧЈА БОСАНСКО-
ПОДРИЊСКОГ КАНТОНА 

ГОРАЖДЕ 
 
I    ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 
Члан 1. 

 
Овим се Правилником пропи-

сује начин избора ученика генерације 
завршних разреда редовних и парале-
лених основних школа са подручја Бо-
санско-подрињског кантона Горажде. 
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Члан 2. 
 

Учеником генерације може 
постати онај ученик који испуњава 
сљедеће услове: 
 

a) Да је у току школовања имао 
одличан успјех у свим разреди-
ма, односно да је остварио одл-
ична или изузетна постигнућа 
код описног оцјењивања; 

б)   Да је у току школовања имао  
примјерно владање у свим раз-
редима; 

ц)  Да је у току школовања имао за- 
пажене резутате у такмичењи-
ма, смотрама, слободним актив-
ностима и сл. 

 
Члан 3. 

 
(1) Приликом бодовања ученика за из-

бор ученика генерације у обзир се 
узима учешће у раду секција пред-
виђених годишњим програмом ра-
да у школи, такмичења у знању и 
стваралаштву, освојене награде на 
разним конкурсима ликовног, муз-
ичког, језичког и техничког ствара-
лаштва те разним спортским акти-
вностима проведеним у организа-
цији матичне школе, Педагошког 
завода, Министарстваза образова-
ње, младе, науку, културу и спорт 
Босанско-подрињског кантона Го-
ражде (у даљем тексту: Министар-
тсво), Федералног министарства 
образовања и науке те европских и 
свјетских асоцијација које се баве 
питањем одгоја и образовања. 

(2) С циљем једнообразног приступа, 
Педагошки завод ће свим основн-
им школама благовремено, а најка-
сније до 15. априла текуће школске  
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године, доставити ажуриран спис-
ак такмичења која ће се у складу са 
ставом 1. овог члана вредновати у 
тој школској години. 

(3) У случају да се на списку из става 2. 
овог члана не налази неко такми-
чење које се по мишљењу школе, 
ученика, родитеља и других треба 
вредновати, коначан суд по захтје-
ву о том такмичењу доноси Мини-
старство, коме се захтјев и упућује. 

 
Члан 4. 

 

Елементи који се вреднују при 
рангирању кандидата за ученика гене-
рације су: 
 

a) Успјех у учењу током школова-
ња; 

б) Активност и допринос у раду се- 
     кција школе; 
ц) Успјех у такмичењима у знању  

из појединих предмета на кон-
курсима те успјех на ревијама, 
смотрама, изложбама, спортс-
ким такмичењима сл; 

д) Мишљење наставничког вијећа 
     школе. 

 
Члан 5. 

 

Право да буде изабран има сва-
ки кандидат – ученик завршног разре-
да који испуњава услове из чланова 2. 
и 3. овог Правилника, пријављивањем 
на оглас који расписује матична школа. 
 
II   НАЧИН ВРЕДНОВАЊА  
      АКТИВНОСТИ 
 

Члан 6. 
 

(1) Активности из чланова 2,  3. и 4. ов-
ог Правилника вреднују се на сље-
дећи начин: 
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А)  Сума просјечних оцјена (заокруж- 

ених на двије децимале) на крају 
сваке школске године, односно на-
ставне године од III до IX разреда 
те паралелне основне школе од I до 
VI разреда, помножена коефиције-
нтом 2,5. 
a) Уколико је кандидат за ученика 

генерације неки од разреда зав-
ршио у иностранству и нема 
изведену оцјену општег успјеха 
или нема појединачних оцјена 
за наставне предмете у неком 
од тих разреда, онда се умјесто 
просјечне оцјене успјеха у тим 
разредима узима просјечна оцј-
ена изведена за све разреде у 
којима су дефинисане те оцје-
не, односно у којима је могуће 
извести просјечну оцјену општ-
ег успјеха заокружену на двије 
децимале. 

 

б) За сваку годину рада у секцијама  
слободних активности, на осно-
ву вођења евиденције, кандидат 
по секцији у сваком разреду од 
VI до IX разреда добија два бода 
за максимално двије секције. 

 

       ц) За учешће и освојено мјесто на  
школском, општинском, канто-
налном, федералном, државн-
ом такмичењу, олимпијади, ев-
ропском и свјетском такмичењу 
у знању из појединих предмета, 
спорта (у организацији актива 
наставника тјелесног и здравст-
веног одгоја) односно за  освоје-
но мјесто на конкурсима ликов-
ног, језичког, драмског, рецита-
торског, литерарног и техничк-
ог стваралаштва-ревије, излож-
бе, смотре и сличне манифеста-
ције: кандидат може добити сљ-
едећи број бодова: 

 
 
 НИВО 

ТАКМИЧЕЊА 

 
 

Број бодова 

I мјесто II мјесто III мјесто Учешће 

1. Школско такмичење 3 2 1 0,5 

2. Општинско 
такмичење 

6 5 4 1 

3. Кантонално 
такмичење 

12 10 8 2 

4. Федерално 
такмичење 

18 15 12 3 

5. Државно такмичење 24 20 16 4 

6. Олимпијаде, 
европска и свјетска 
такмичења 

30 25 20 5 

 
(2) Код такмичења из предмета које организује Министарство, бодовање се врши 

искључиво на основу резултата, тј. диплома које додјељује Министарство, а у 
складу са Правилником о такмичењу ученика. 

 



Број 1 -  страна 198                                                                             15. јануар/сијечањ 2016. 
 
 
(3) Уколико се одржава само екипно такмичење, ученику који је био члан екипе 

припада 30% бодова од бодова  предвиђених за појединачни пласман. 
(4) Бодови се могу добити само по једном основу или за пласман или за учешће. 
(5) Код техничког стваралаштва се бодује једно признање и то оно које носи више 

бодова на смотри. 
(6) Код спортских такмичења бодују се највише два такмичења у току школске 

године, која организује актив наставника тјелесног и здравственог одгоја.  
(7) За ученике у паралелној основној школи за учешће у јавним и културним 

манифестацијама кандидату се могу додијелити бодови: 
 
 НИВО 

ТАКМИЧЕЊА 
 
 

Број бодова 

Специјална 
награда/лауреат 

I 
мјесто 

II 
мјесто 

III 
мјесто 

Похвала 

 СОЛО      

1. Федерално 
такмичење 

20 18 15 12 3 

2. Међународно 
такмичење 

32 30 25 20 5 

 КАМЕРНО      

1. Федерално 
такмичење 

10 9 7,5 6 1,5 

2. Међународно 
такмичење 

16 15 12,5 10 2,5 

 
(8) За учешће у јавним и културним манифестацијама у паралелној школи 

кандидату се могу додијелити бодови: 
  

 Разина манифестације Број бодова 

А Интерна манифестација 
класе 

2 

Б Школска манифестација 3 

Ц Општинска 
манифестација 

4 

Д Кантонална 
манифестација 

5 

Е Федерална 
манифестација 

6 

Ф Државна манифестација 7 

Г Међународна 
манифестација 

9 
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(9) Наставничко вијеће (које поред ди-

ректора и стручних сарадника са-
чињавају сви наставници од VI до 
IX разреда и наставници разредне 
наставе који су предавали кандида-
тима за избор ученика генерације, 
а за паралелне основне  школе сви 
наставници) тајним гласањем кан-
дидатима за ученика генерације 
додјељује број бодова по основу 
формуле А/Б x 20, при чему је  

 

А - број гласова који је ученик добио 
 Б - укупан број чланова наставничког  
       вијећа који су учествовали у гласа-  
       њу. 
 
 
III   ИЗБОР УЧЕНИКА ГЕНЕРАЦИЈЕ 

 
Члан 7. 

 
(1) Паралелне основне школе избор 

ученика генерације могу вршити 
на основу додатних критерија, рег-
улисаних својим нормативним акт-
ом у складу са овим Правилником. 

(2) Ученик који је стекао услове за пр-
оглашење за ученика генерације у 
редовној и паралелној основној шк-
оли у исто вријеме може бити про-
глашен за ученика генерације у об-
је школе и стећи одређене  принад-
лежности. 

 
Члан 8. 

 
(1) Праћење, прикупљање приједлога 

и сумирање резултата у школи вр-
ши комисија за избор ученика ген-
ерације.  

(2) Комисију из претходног става име-
нује наставничко вијеће школе. 
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Члан 9. 
 

Комисију сачињава пет члано-
ва: педагог школе који је предсједник 
комисије или други члан којег именује 
наставничко вијеће, два наставника 
(по један из разредне и предметне на-
ставе), представник родитеља којег пр-
едлаже вијеће родитеља и један учен-
ик осмог разреда којег предложи вије-
ће ученика. За члана комисије не могу 
бити бирани одјељенске старјешине 
завршних разреда, као ни наставници 
разредне наставе који су водили гене-
рацију завршних разреда, нити роди-
тељи чије је дијете кандидат за учени-
ка генерације. 
 

Члан 10. 
 

(1) По прикупљању података и провје-
ри истих, приступа се бодовању. 
На основу броја бодова комисија 
саставља ранг-листу.  

(2) Уколико два или више кандидата 
имају једнак број бодова, предност 
има ученик који има већи број бо-
дова за успјех у учењу. Уколико и 
по овом основу ученици имају је-
днак број бодова, предност има он-
ај ученик који има већи број бодова 
за успјех на такмичењима. Уколико 
и по овом основу два или више уч-
еника имају једнак број бодова, пр-
едност има онај ученик који има 
већи број бодова по основу успјеха 
на конкурсима, ревијама, смотрама 
и слично. Уколико и по овом осн-
ову два или више ученика имају је-
днак број бодова, предност има он-
ај ученик који има већи број бодова 
на основу оцјене наставничког виј-
ећа. 
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Члан 11. 
 

Наставничко вијеће школе раз-
матра приједлог комисије и доноси од-
луку о избору ученика генерације шк-
оле. 
 

Члан 12. 
 

(1) Жалба на одлуку наставничког виј-
ећа подноси се школском одбору 
школе у року од три дана након 
проглашења ученика генерације. 

(2) Одлука школског одбора је коначна. 
 

Члан 13. 
 

Рок за проглашење ученика ге-
нерације је 10. јуни текуће године. 

 

Члан 14. 
  

На паноу школе се истиче увећ-
ана фотографија ученика генерације и 
појединачне фотографије два ученика 
поноса генерације за школе које броје 
до 300 ученика, а до пет ученика пон-
оса генерације за школе које броје пре-
ко 300 ученика. 
 

Члан 15. 
 

1) Школе су дужне да до 10. јуна 
текуће године доставе одлуку о 
проглашењу ученика генерац-
ије, биографију и фотографију 
ученика генерације Министар-
ству и Педагошком заводу. 

2) Проглашење ученика генерац-
ије одгојно-образовних устано-
ва са подручја Босанско-подри-
њског кантона Горажде врши се 
до краја јуна текуће године. 

3) Општине или други заинтере-
совани субјекти могу да за уче-
нике генерације организују одг-
овараћује манифестације и оси- 
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гурају средства за награде. 

4) Покровитељ централне маниф-
естације је Министарство, а орг-
анизатор Педагошки завод. 

 
Члан 16. 

 
Ученик генерације се прогла-

шава јавно. 
 

Члан 17. 
 

1) Ученик генерације добија посе-
бну диплому „Ученик генерац-
ије“, а поноси генерације дип-
лому „Понос генерације“, које 
додјељује школа. 

2) У складу са материјалним могу-
ћностима Министарства, општ-
ине, школе и других заинтере-
сованих, ученицима генерација 
се могу додијелити новчане на-
граде и одговарајући поклони. 

 
IV  ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 
Члан 18. 

 
Овај Правилник ступа на снагу 

даном доношења и биће објављен у 
„Службеним новинама Босанско-под-
рињског кантона Горажде“. 
 

Члан 19. 
 

Ступањем на снагу овог Прави-
лника престаје да важи Правилник о 
избору ученика генерације основних 
школа број:10-38-432/06, 10-38-1532-1/ 
09 и 10-38-2531-2/09. 
 

Број:10-38-3955  /15     М И Н И С Т А Р  
28.12.2015.године                Дамир Жуга,с.р. 
     Г о р а ж д е 
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На основу члана 24. Статута 
Општине Пале (“Службене новине Бо-
санско-подрињског кантона Горажде” 
бр. 19/07, 11/08  и  6/13) и члана 83. 
Пословника Општинског вијећа Опш-
тине Пале (“Службене  новине Босанс-
ко-подрињског кантона Горажде” бр. 
04/08), Општинско вијеће, на својој 
ХХI редовној сједници, одржаној дана 
30.12.2015.  године, у с в а ј а: 
 
 

П Р О Г Р А М   Р А Д А 
ОПШТИНСКОГ ВИЈЕЋА ПАЛЕ 

ЗА 2016. ГОДИНУ 
 

I 
 
Обрађивач:Служба Општинског вијећа 

 
1. Рјешење о именовању Управног 

одбора ЈУ Дом здравља Прача;  
Рок: јануар  2016. године; 
Подносилац: општински начелник 

2. Рјешење о именовању Управног 
одбора ЈКП „Прача”;  
Рок: јануар 2016. године;  
Подносилац: општински начелник 

3. Рјешење о именовању организаци-
онког одбора поводом 19. марта, 
Дана реинтеграције Праче у Ф БиХ;  

Рок:  фебруар 2016. године; 
Подосилац: општински начелник. 

4. Рјешење о именовању организаци-
оног одбора поводом Дана отпора 
мјесне заједнице Прача;  
Рок:  мај  2016. године;   
Подосилац:  општински начелник. 

5. Рјешење о именовању организаци-
оног одбора поводом 27. септемб-
ра, Дана Општине Пале и Дана 
ослобођења МЗ Хреновица,  
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Рок:  јуни  2016. године;  
Подосилац:  општински начелник. 

6. Рјешење о именовању Управног 
одбора ЈУ Дом здравља Прача;  
Рок: јуни 2016. године;  
Подносилац: општински начелник 

7. Рјешење о именовању Управног 
одбора ЈКП „Прача”;  
Рок: јуни 2016. године;  
Подносилац: општински начелник 

8. Рјешење о именовању организаци-
оног одбора поводом културно-сп-
ортске манифестације “Прачанско 
љето 2016”;   
Рок:  јуни  2016. године;  
Подосилац:  општински начелник. 

9. Програм рада Општинског вијећа 
Пале за 2017. годину;  
Рок:   децембар 2016. године; 
Подосилац: Колегиј вијећа. 

 
Обрађивач: Служба за привреду, др-
уштвене дјелатности, буџет, финан-
сије, борачко-инвалидску и социјал-
ну заштиту и општу управу 
 
1. Одлука о субвенционирању дијела 

трошкова за регистрацију обрта у 
2016. години,  
Рок:  јануар  2016. године; 
Подносилац: општински начелник 

2. Одлука о стипендирању ученика 
који похађају средњу школу у шко-
лској 2016/17;  
Рок:  јануар  2016. године; 
Подносилац: општински начелник 

3. Закључак о исплати једнократних 
новчаних  накнада за дјецу рођену 
у 2016. години;  
Рок: јануар 2016. године;  
Подносилац: општински начелник 

4. Извјештај о раду Службе за 2015. 
годину;   
Рок:  јануар 2016. године;  
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Подносилац: општински начелник 
5. Извјештај о раду органа мјесних за-

једница за 2015. Годину;   
Рок:  јануар 2016. године;  
Подносилац: општински начелник 

6. Извјештај о извршењу Буџета Оп-
штине за 2015. годину – Завршни 
рачун;   
Рок: март  2016. године;  
Подносилац: општински начелник 

7. Информација о оствареним прихо-
дима и извршеним расходима Бу-
џета Општине Пале за период  јан-
уар - март 2016. године;    
Рок:  мај  2016. године; 
Подносилац: општински начелник 

8. Информација о броју и структури 
незапослених;  
Рок: јули  2016. године; 
Подносилац: општински начелник 

9. Информација о оствареним прихо-
дима и извршеним расходима Бу-
џета Општине Пале за период  јан-
уар – јуни 2016. године;   
Рок: септембар  2016. године; 
Подносилац: општински начелник 

10. Информација о стању пољоприв-
реде;   
Рок: новембар  2016. године;  
Подносилац: општински начелник 

11. Информација о оствареним прихо-
дима и извршеним расходима Бу-
џета Општине Пале за период јану-
ар-септембар 2016. године;   
Рок: новембар 2016. године; 
Подносилац: општински начелник 

12. Приједлог Нацрта Буџета Општи-
не Пале за 2017. годину, 
 Рок: новембар 2016. године;  
Подносилац: општински начелник 

13. Информација о ревизији борачко-
инвалидске заштите;  
Рок: новембар  2016. године; 
Подносилац: општински начелник 
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14. Приједлог Буџета Општине Пале 

 за 2017. Годину;  
Рок: децембар  2016. године;  
Подносилац: општински начелник 

 
Обрађивач: Служба за геодетске, им-
овинскоправне послове, обнову и ра-
звој  и просторно уређење 
  
1. Одлука о утврђивању просјечне 

цијене 1 м2 изграђеног стамбеног 
простора  за  2016. годину  на под-
ручју општине Пале;   
Рок: јануар  2016. године;  
Подносилац: општински начелник 

2. Одлука о утврђивању накнаде за 
додијељено грађевинско и остало 
земљиште друштвене својине, 
накнаде за кориштење осталог  
грађевинског земљишта и накнаде 
за кориштење изграђеног осталог  
грађевинског земљишта (ренте) на 
којем постоји право својине за 2016. 
Годину;  Рок: јануар  2016. године;  
Подносилац: општински 
начелник. 

3. Извјештај о раду Службе за 2015. 
Годину; Рок: јануар 2016. године;  
Подносилац: општински 
начелник. 

4. Информација о промету некретни-
на;  
Рок: децембар 2016. године; 
Подносилац:општински  начелник 

5. Информација о оствареним прихо-
дима по основу комуналне накнаде 
у 2016. години;  
Рок:  децембар 2016. године; 
Подносилац:општински  начелник 

6. Информација о издатим урбанист-
ички сагласностима, одобрењима 
за грађење и употребним дозвола-
ма и приходима оствареним по ос-
нову истих у 2016. години;  
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Рок: децембар 2016. године;  
 Подносилац:општински начелник 

 
Обрађивач: Служба за цивилну 
                        заштиту 
 
1. Извјештај о раду штаба - службе за 

цивилну заштиту за 2015. годину;  
Рок: јануар 2016. године;  
Подносилац: општински начелник 

2. Информација о природним и дру-
гим несрећама;  
Рок: по потреби,  
Подносилац: општински начелник 

3. Информација о противпожарној 
заштити;  
Рок: по потреби;  
Подносилац: општински начелник 

4. Информација о деминирању и 
НУС-у;   
Рок: по потреби;  
Подносилац: општински начелник 

 
Обрађивач: Организациони одбори 
које је именовало Општинско вијеће 
Општине Пале 
 
1. Информација  Организационог од-

бора поводом 19. Марта, Дана реи-
нтеграције Праче у ФБиХ, о прове-
деним активностима и утрошку 
новчаних средстава из Буџета Оп-
штине;   
Рок:  април  2016. године; 
Подосилац: предсједник Одбора. 

2. Информација Организационог од-
бора поводом Дана отпора мјесне 
заједнице Прача о проведеним ак-
тивностима и утрошку новчаних 
средстава из Буџета Општине;  
Рок:  јули  2016. године; 
Подосилац: предсједник Одбора. 

3. Информација организационог од-
бора поводом 27. септембра, Дана  
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Општине Пале и Дана ослобођења 
МЗ Хреновица, о проведеним акти-
вностима и утрошку новчаних ср-
едстава из Буџета Општине;   
Рок:  октобар  2016. године;  
Подосилац:  предсједник Одбора. 

4. Информација организационог од-
бора поводом културно-спортске 
манифестације “Прачанско љето 
2016.” о проведеним активностима 
и утрошку новчаних средстава из 
Буџета Општине,   
Рок:  септембар 2016. године;  
Подосилац: предсједник Одбора. 

 
Обрађивач: Удружење грађана демо-
билисаних бораца Општине Пале 
 
1. Извјештај о раду удружења за 2015. 

годину и утрошку новчаних сред-
става додијељених из Буџета Опш-
тине и план активности за 2016. 
годину са исказаним потребним 
новчаним средствима;  
Рок: фубруар 2016. године;  
Подносилац: предсједник и секре-
тар Удружења. 

2. Информација о обиљежавању зна-
чајних датума, о стању шехитлука, 
спомен-обиљежја и хаир-чесми и 
њиховом одржавању на простору 
Општине Пале;  
Рок: септембар  2016. године;  
Подносилац: предсједник и секре-
тар Удружења. 

 
Обрађивач: ЈУ Дом здравља“ Прача  
 
1. Извјештај о раду ЈУ Дом здравља 

“Прача” за 2015. годину и утрошку 
новчаних средстава из Буџета Оп-
штине и план активности за 2016. 
годину са исказаним потребним 
новчаним средствима;  
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Рок: март 2016. године;  
Подносилац: директор.  

2. Информација о стању здравствене 
заштите људи у протеклом пери-
оду на подручју општине Пале;  
 Рок: јуни  2016. године; 
Подносилац: општински начелник 

 
Обрађивач: ЈКП “Прача” 
 
1. Извјештај о раду предузећа за 2015. 

годину и утрошку новчаних сред-
става додијељених из Буџета Опш-
тине и план активности за 2016. 
годину са исказаним потребним 
новчаним средствима;  
Рок: март 2016. године; 
Подносилац: директор. 

2. Информација  о пружању услуга 
одвоза смећа, водоснабдијевању, 
одржавању локалних путева и мје-
р-ама које треба подузети да би се 
те услуге побољшале;  
Рок: мај 2016. године; 
Подносилац: директор. 

 
Обрађивач: СРД  “ТОПЛИК” Прача 
 
1. Извјештај о раду удружења за 2015. 

годину и утрошку новчаних сред-
става додијељених из Буџета Опш-
тине и план активности за 2016. 
годину са исказаним потребним 
новчаним средствима;  
Рок: март  2016. године;  
Подносилац: предсједник и секре-
тар Удружења. 

2. Информација о порибљавању, за-
штити и чувању ријеке Праче и 
притока;  
Рок: децембар 2016. године;  
Подносилац: предсједник и секре-
тар Удружења. 
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Обрађивач: ФК “Јахорина” Прача 
1. Извјештај о раду за 2015. годину  и 

утрошку новчаних средстава доди-
јељених из Буџета Општине и план 
активности за 2016. годину са иска-
заним потребним новчаним сред-
ствима;  
Рок: фебруар 2016. године;  
Подносилац: шеф стручног штаба 
и секретар УО. 

 
Обрађивач: Ловачко друштво  
                         “Др. Захид  Чаушевић” . 
 
1. Извјештај о раду Ловачког друштва  

за 2015. годину и утрошку новчан-
их средстава додијељених из Буџ-
ета Општине и план активности за 
2016. годину са исказаним потребн-
им новчаним средствима;   
Рок: март 2016. године; 
Подносилац: предсједник и секре-
тар Удружења. 

 
Обрађивач: Удружење грађана пенз-
ионера “Пале” 
 
1. Извјештај о раду  Удружења грађа-

на пензионера за 2015. годину и ут-
рошку новчаних средстава додије-
љених из Буџета Општине и план 
активности за 2016. годину са иска-
заним потребним новчаним сред-
ствима;  
Рок: април 2016. године;  
Подносилац: предсједник Удруж-
ења. 

 
Обрађивач: Удружење пчелара  
                        “Златна долина” 
 
1. Извјештај о раду Удружења пчела-

ра “Златна долина”  за 2015.  годи- 
       ну  и утрошку новчаних средстава 
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додијељених из Буџета Општине и 
план активности за 2016. годину са 
исказаним потребним новчаним 
средствима;  
Рок: март  2016. године; 
Подносилац: предсједник Удруж-
ења. 

 
Обрађивач: ЈП Културно-информат-
ивни центар Прача 
 
1. Извјештај о раду Предузећа за 2015. 

годину и утрошку новчаних сред-
става додијељених из Буџета Опш-
тине и план активности за 2016. 
годину са исказаним потребним 
новчаним средствима;  
Рок: фебруар 2016.  године; 
Подносилац: директор 

 
Обрађивач: ЈУ ОШ „Прача” 
 
1. Информација о раду школе, успје-

ху ученика и сл. за 2015. Годину;  
Рок: март  2016. године; 
Подносилац: директор. 

 
Обрађивач: Полицијска станица  
                        Прача 
 
1. Информација о стању јавног  реда 

и мира и безбједности у 2015. годи-
ни на подручју Општине Пале; 
 Рок: фебруар 2016. године;  
Подносилац: командир ПС. 

 
Поред наведених активности, 

Општинско вијеће ће на својим сједни-
цама доносити акте из своје надлежно-
сти, а за које се укаже потреба у току 
2016. године. 
 

Број:02-02-1-81/15    ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ 
30.12.2015.године   ОПШТИНСКОГ ВИЈЕЋА 
      П р а ч а                   Ибрахим Комарица,с.р. 
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На основу члана 117. став 1. Ст-
атута Општине Пале (“Службене нов-
ине Босанско-подрињског кантона Го-
ражде”, број: 19/07, 11/08 и 6/13) и чл-
ана 86. Пословника Општинског вије-
ћа Општине Пале („Службене новине 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де”, број: 4/08), а на приједлог општи-
нског начелника, Општинско вијеће 
Општине Пале, на својој ХХI редовној  
сједници, одржаној дана 30.12.2015. го-
дине, у с в а ј а: 
  
 

П Р Е П О Р У К У 
 

I 
 

Овом Препоруком Општинско 
вијеће заузима став да је од интереса за 
Општину Пале, рад ПОГОНА ЗА ПР-
ИМАРНУ И СЕКУНДАРНУ ПРЕРА-
ДУ ДРВЕТА, чију је производњу пок-
ренуо “ТИНКИБАЛЛ” д.о.о. Сарајево, 
Подружница Хреновица.  
  

II 
 
 Како су потребе прерађивача за 
буковим трупцима цца 4000 м3 и огр-
евним дрветом цца 2000 м3, предлаже-
мо Влади Босанско-подрињског канто-
на Горажде, Министарству за привре-
ду Босанско-подрињског кантона Го-
ражде и менаџменту ЈП Босанско-по-
дрињске шуме Горажде, да све ово уз-
му у обзир и омогуће куповину потре-
бних количина дрвних сортимената.  
 

III 
 
 Набавком потребних количина 
сировина омогућила би се редовна и  
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несметана дјелатност, чиме би се ство-
рили услови за рад дванаест упослен-
их са подручја Општине Пале. 
 

IV 
  
 Ова Препорука ће бити објављ-
ена у «Службеним новинама Босанс-
ко-подрињског кантона Горажде». 
 

Број:02-02-1-8-82/15 ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ  
30.12.2015.године   ОПШТИНСКОГ ВИЈЕЋА                                  

       П р а ч а           Ибрахим Комарица,с.р. 
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На основу члана 24. Статута 
Општине Пале (“Службене новине Бо-
санско-подрињског кантона Горажде”, 
број: 19/07, 11/08 и 6/13) и члана 81. 
Пословника Општинског вијећа Опш-
тине Пале (“Службене новине Босанс-
ко-подрињског кантона Горажде”, бр-
ој: 04/08), Општинско вијеће Општине 
Пале, на својој ХХI  сједници, одржаној 
дана 30.12.2015. године, д о н о с и: 
                                                                        
 

О Д Л У К У 
о отклањању недостатака на згради 

Општине 
 

Члан 1. 
 

Овом се Одлуком одобрава оп-
штинском начелнику да из Буџета Оп-
штине Пале за 2016. годину издвоји 
новчана средства за: 

 

- отклањањање архитектонско-урба-
нистичких препрека за лица са ум-
ењењим тјелесним могућностима 
на административно-управном обј-
екту у Прачи (објекат Општине), 
како је наређено Рјешењем Федера- 
лног урбанистичко-грађевинског 

15. јануар/сијечањ 2016. 
 
 
инспектора, бр. УП1-10-23-6-11584/ 
2015 -1001-2-П од 07.12.2015. године. 

- израду процјене угрожености од 
пожара, плана заштите од пожара 
и правилника заштите од пожара 
за административно-управни обје-
кат у Прачи (објекат Општине), ка-
ко је наложено Рјешењем инспект-
ора за заштиту од пожара МУП-а 
Босанско-подрињског кантона Гор-
ажде бр. УП-1-07-01/02-44-307-1/15 
од 20.11.2015. године. 

 

Члан 2. 
 

Ова Одлука ступа на снагу дан-
ом усвајања, а накнадно ће бити објав-
љена у „Службеним новинама Босанс-
ко-подрињског кантона  Горажде“. 
 

Број:02-02-1-83/15   ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ  
30.12.2015.године   ОПШТИНСКОГ ВИЈЕЋА 

        П р а ч а          Ибрахим Комарица,с.р. 
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На основу члана 24.Статута Оп-
штине Пале (“Службене новине Боса-
нско-подрињског кантона Горажде”, 
број: 19/07, 11/08 и 6/13) и члана 81. 
Пословника Општинског вијећа Опш-
тине Пале (“Службене новине Босанс-
ко-подрињског кантона Горажде”, бр-
ој: 04/08), Општинско вијеће Општине 
Пале, на својој ХХI  сједници, одржаној 
дана 30.12.2015. године, д о н о с и: 
 
                                                                         

О Д Л У К У 
о приступању изради главног 

пројекта индустријске зоне 
„Винчица” 

 

Члан 1. 
 

Овом Одлуком се одобрава оп- 
штинском начелнику да приступи пр- 



15. јануар/сијечањ 2016. 
 
 
оцедури израде главног пројекта инд-
устријске зоне „Винчица”.  
 

Члан 2. 
 

Ова Одлука ступа на снагу дан-
ом усвајања, а накнадно ће бити објав-
љена у „Службеним новинама Босанс-
ко-подрињског кантона  Горажде“. 
 

Број:02-02-1-84/15    ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ  
30.12.2015.године   ОПШТИНСКОГ ВИЈЕЋА 

       П р а ч а           Ибрахим Комарица,с.р. 
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На основу члана 24.Статута Оп-
штине Пале (“Службене новине Боса-
нско-подрињског кантона Горажде” 
бр. 19/07, 11/08 и 6/13) и члана 88. По-
словника Општинског вијећа Општи-
не Пале (“Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде” број: 
04/08), Општинско вијеће Општине 
Пале, на својој ХХI редовној  сједници, 
одржаној дана 30.12.2015.г.,  д о н о с и: 
    
 

З А К Љ У Ч А К 
о обавези достављања тражених 

извјештаја и информација 
 

Члан 1. 
 

Овим се Закључком обавезују 
од општинске службе, јавна предузећа, 
јавне  установе и удружења грађана да 
поступе по Програму рада  Општинск-
ог вијаћа Пале за 2016. годину и доста-
ве тражене информације и извјештаје.  
 

Члан 2. 
 

Овај Закључак ступа на снагу 
даном усвајања, а накнадно ће бити  
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објављен у „Службеним новинама Бос-
анско-подрињског кантона Горажде“. 
 

Број:02-2-1-85/15     ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ  
30.12.2015.године  ОПШТИНСКОГ ВИЈЕЋА                                   

       П р а ч а           Ибрахим Комарица,с.р. 
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На основу члана 46. став 6. Зак-
она о буџетима у Федерацији Босне и 
Херцеговине (“Службене новине Фед-
ерације Босне и Херцеговине”, број: 
102/13, 9/14, 13/14 и 8/15), члана 13. 
Закона о принципима локалне самоу-
праве у Федерацији БиХ („Службене 
новине Федерације БиХ”, број: 49/06) 
и члана 24. Статута Општине Пале  
(“Службене новине Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде”, број: 19/07, 
11/08 и 6/13), Општинско вијеће Оп-
штине Пале,  на својој ХХI редовној сје-
дници, одржаној дана 30.12.2015. год-
ине, д о н о с и :                                                                                                                                                 
                                                                                                            
 

О Д Л У К У 
о извршењу Буџета Општине  

Пале за 2016. годину 
 
 
I - ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1. 
 

Овом се Одлуком уређује стру-
ктура Буџета Општине Пале за 2016. 
годину (у даљем тексту: Буџет), начин 
његовог извршавања, управљање при-
ходима и издацима, приоритети пла-
ћања, финансијско извјештавање, рев-
изија и контрола, задуживање и гара-
нције, овлаштења општинског начелн-
ика те  права и обавезе корисника буџ-
етских средстава у извршењу Буџета и  
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друга питања везана за извршавање 
Буџета. 
 

Члан 2. 
 

Буџет је акт којим се утврђује 
план финансијских активности Општ-
ине, а обухвата пројекцију годишњих 
прихода и примитака те утврђених из-
носа издатака и других плаћања Оп-
штине Пале, који доноси Општинско 
вијеће. 
 

Члан 3. 
 

Буџет се односи и важи за фис-
калну 2016. годину (у даљем тексту: 
фискална година). 

Фискална година почиње 1. ја-
нуара, а завршава 31. децембра 2016. 
године. 
 

Члан 4. 
 

Буџет се састоји од општег и по-
себног дијела. 

Општи дио Буџета састоји се од 
биланса прихода и примитака те рас-
хода и издатака, а посебни дио садржи 
детаљан распоред расхода и издатака 
по буџетским корисницима и врсти 
издатака. 

У билансу прихода, примитака 
и издатака исказују се порезни и непо-
резни приходи, текући и капитални 
грантови, капитални примици и изда-
ци за финансирање јавних расхода на 
подручју општине Пале утврђени Зак-
оном и другим општим актима. 
 

Члан 5. 
 

Буџетски корисници су службе  
унутар јединственог органа управе и   

15. јануар/сијечањ 2016. 
 

 
Општинско вијеће. 
 

Члан 6. 
 

Сви издаци морају бити утврђе-
ни у Буџету и уравнотежени с прихо-
дима и примицима. 

Уравнотежење Буџета проводи 
се путем измјена и допуна Буџета по 
поступку за доношење Буџета. 

 
Члан 7. 

Средства у Буџету која се доби-
ју током године, а имају намјенски ка-
рактер, евидентираће се у приходима 
и издацима Буџета по намјени и врсти. 

Приходи и примици признају 
се у периоду када су мјерљиви и рас-
положиви, то јест када су уплаћени на 
рачун Буџета. 

Расходи и издаци признају се у 
периоду када је обавеза настала за пл-
аћање. 
 
II - ИЗВРШАВАЊЕ БУЏЕТА 
 

Члан 8. 
Средства Буџета осигуравају се 

буџетским корисницима (у даљем те-
ксту :”Корисници”) који су у посебном 
дијелу Буџета одређени за носиоце ср-
едстава на појединим позицијама. 

Корисници буџетских средста-
ва користе средства само за намјене ко-
је су одређене Буџетом и то до висине 
утврђене у његовом посебном дијелу. 
 

Члан 9. 
 

Буџет се извршава у складу са 
остварењем прихода, а приоритет у 
извршењу Буџета имају: 

 

- текући издаци за бруто плате и на-
кнаде плата запослених, накнаде  



15. јануар/сијечањ 2016. 
 
 
трошкова запосленим буџетским 
корисницима из члана 5. ове Одлу-
ке, 

- накнаде вијећницима за рад у Оп-
штинском вијећу, 

- издаци за материјал, услуге и рад-
ове,  

- текући трансфери мјесним зајед-
ницама и трансфер Културно-ин-
формативном ценару  „Прача”.                

 

Члан 10. 
 

Општински начелник у складу 
са прописима извршава Буџет Општи-
не. 

Општински начелник распола-
же средствима утврђеним у посебном 
дијелу Буџета Општине у складу са 
динамиком прилива средстава, овом 
Одлуком и важећим прописима. 

Општински начелник је наре-
дбодавац за расподјелу и утрошак сре-
дства утврђених у посебном дијелу Бу-
џета за Јединствени орган управе и сл-
ужбе Општине у складу са финансиј-
ским планом, динамиком прилива ср-
едстава, овом Одлуком и важећим про-
писима. 
 

Члан 11. 
 

Корисници Буџета су обавезни 
придржавати се планираних износа 
утврђених по појединим позицијама у 
Буџету. 

Реализација средстава из става 
1. овог члана вршиће се на основу опе-
ративних планова одобрених од стра-
не општинског начелника, а сачињен-
их од надлежне службе. 
 

Члан 12. 
  

За текуће издатке Буџет ће се  
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извршавати у складу са приливом ср-
едстава, једном мјесечно у складу са 
законом и другим општим актима по 
приоритетима из члана 9. ове Одлуке 
у висини потребних средстава за из-
мирење мјесечних обавеза. 

По подмирењу приоритета из 
члана 9. ове Одлуке, остатак средстава 
распоредиће се, сразмјерно приливу 
средстава, на остале кориснике средс-
тава. 

Изузетно, због недостатка при-
лива средстава у Буџту, начелник Оп-
штине Пале (у даљем тексту: општин-
ски начелник) може измијенити дина-
мику дознаке средстава појединим ко-
рисницима, не нарушавајући при то-
ме приоритете утврђене чланом 9. ове 
Одлуке. 

Затечена средства из претходне 
године на рачунима могу се реализо-
вати за измирење укалкулисаних и те-
кућих обавеза, као и за неизмирене об-
авезе из ранијег периода. 
 

Члан 13. 
 

Поступак набавке роба, радова, 
сталних средстава и вршења услуга вр-
шиће се у складу са Законом о јавним 
набавкама (“Службени гласник БиХ”, 
бр. 39/14) и у складу са другим пози-
тивним прописима. 
 

Члан 14. 
 

Буџет се извршава наплатом 
прихода на начин који је одређен за-
коном и другим општим актима, као и 
реализацијом средстава према њиховој 
намјени и у границама одређеним Бу-
џетом. 
 

Члан 15. 
 

Буџетски корисници су одгово- 
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рни за наплату и убирање прихода у 
својој надлежности и за извршење свих 
издатака у складу са намјенама.  
                                                         

Члан 16. 
 

Приходи које својом дјелатно-
шћу остваре службе у оквиру јединст-
веног органа уносе се у Буџет. 

 

Члан 17. 
 

Неутрошена средства затечена 
на рачунима на дан 31.12.2016. године, 
чија је намјена утврђена Законом о за-
штити и спашавању људи и материја-
лних добара од природних и других 
несрећа („Службене новине ФБиХ”, 
број 39/03, 22/06 и 43/10) користиће се 
као извор за текућу буџетску годину. 

 

Члан 18. 
 

Општински начелник, на при-
једлог буџетског корисника, може дон-
ијети одлуку о преструктуирању рас-
хода у оквиру укупног износа одоб-
реног за буџетског корисника, највише 
до 10% укупно одобрених расхода за 
буџетског корисника. Општински нач-
елник изузетно може одобрити прера-
сподјелу средстава у оквиру одобреног 
Буџета између буџетских корисника, о 
чему је дужан обавијестити Општин-
ско вијеће кроз редовно извјештавање. 

Преструктурирање из става 1. 
овог члана може се одобрити по врсти 
расхода како слиједи: 
 

- текући издаци по основу плата, на-
кнада, издаци за материјал и услу-
ге;  

- текући трансфери и плаћање кама-
та; субвенције, помоћи и накнаде; 

- капитални трансфери капитални 
издаци. 

15. јануар/сијечањ 2016. 
 
 

Члан 19. 
 

Са буџетских рачуна не смију 
се исплаћивати издаци који нису пла-
нирани у Буџету. 

Изузетно од става 1. овог члана 
су изузети случајеви када се од виших 
нивоа власти или других институција 
добију непланирана средстава за испл-
ату непланираног издатка који има на-
мјенски карактер. Тако дозначена неп-
ланирана средства са дефинисаном 
намјеном  општински начелник може 
исплатити у складу са намјеном истих, 
иако такав издатак није планиран у 
Буџету. 
 

Члан 20. 
 

Стварна наплата прихода није 
ограничена процјеном прихода у Буџ-
ету. 
 

Члан 21. 
 

Одобрена средстава из Буџета 
дозначаваће се корисницима уз обаве-
зно подношење извјештаја о намјенск-
ом утрошку одобрених средстава над-
лежној служби у оквиру које су пред-
метна средства планирана. 

Средства дозначена члановима 
27, 28. и 29. ове Одлуке не подлијежу 
обавези извјештавања о намјенском ут-
рошку. 

Извјештај о утрошку средстава 
корисници достављају служби у окви-
ру које су предметна средства плани-
рана, у форми чији облик и садржај 
утврди надлежна служба. 
 

Члан 22. 
 

Средства утврђена у раздјелу  
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10, потрошачка јединица 101,  економ-
ски код 613975  Издаци за накнаде ви-
јећницима за рад у Општинском вије-
ћу исплаћиваће се вијећницима и чла-
новима комисија на основу прописа 
које доноси Општинско вијеће. 

Средства утврђена у раздјелу 
10, потрошачка јединица 101, економ-
ски код 614117 Обиљежавање дана Оп-
штине и остали општински јубилеји 
распоређују се у складу са критерији-
ма утврђеним Програмом обиљежава-
ња Дана Општине и осталих општин-
ских јубилеја на приједлог Организац-
ионог одбора.  

Средства утврђена у раздјелу 
10, потрошачка јединица 101, економс-
ки код 614124 Накнада изборној коми-
сији и трошкови избора дозначаваће 
се на основу поднесеног захтјева, на 
рачуне чланова Изборне комисије, ди-
ректно са трансакционог рачуна Буџе-
та Општине Пале. 
 

Члан 23. 
 

Средства утврђена на позиција-
ма: Бруто плате и накнаде, Накнаде 
трошкова запосленим и Доприноси 
послодавца извршаваће се на основу 
законских прописа који регулишу од-
говарајућу област, Правилника о плат-
ама, накнадама и другим материјалн-
им правима која немају карактер пла-
те. 
 

Члан 24. 
 

Средства утврђена у Буџету на 
одговарајућим аналитичким позиција-
ма издатака за материјал и  услуге изв-
ршаваће се директним плаћањима са 
трансакционог рачуна и рачуна за по-
себне намјене Општине и на друге на- 
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чине у складу са прописима о финан-
сијском пословању. 
 

Члан 25. 
 

Средства утврђена у раздјелу 
11, потрошачка јединица 112, економ-
ски код 614811 Накнада за поврат ви-
ше уплаћених, погрешно уплаћених 
средстава извршаваће се на основу рје-
шења које доносе надлежне службе и 
закључка општинског начелника. 
 

Члан 26. 
 

Средства утврђена у раздјелу 
11, потрошачка јединица 112, економ-
ски код 614113 „трансфер Републици 
Српској”, извршаваће се директним 
плаћањима са трансакционог рачуна 
Општине за инфраструктурне објекте 
закључком општинског начелника. 
 

Члан 27. 
 

            Средства утврђена у раздјелу 11, 
потрошачка јединица 113, економски 
код 614121 Дани Општине Пале и ост-
али општински јубилеји, распоређују 
се у складу са критеријем утврђеним 
Програмом на приједлог Организаци-
оног одбора на кориснике на основу 
усвојене одлуке Општинског вијећа о 
критеријима и процедурама за обиље-
жавање, проглашавање и финансира-
ње значајних манифестација и маниф-
естација од општег интереса на подру-
чју општине Пале. 

Средства утврђена у раздјелу 
11, потрошачка јединица 113, економс-
ки код 614121  Манифестација Прача-
нско љето, која ће се назначеним изно-
сима доставити организатору у врије-
ме одржавања манифестације, а на ос- 
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нову достављеног пројекта надлежној 
служби. 

Средства за културу из ставова  
2. и 3. овог члана дозначаваће се кори-
сницима, на приједлог надлежне служ-
бе, а на основу закључка општинског 
начелника, у складу са приливом сре-
дстава у Буџету. 

 
Члан 28. 

 
Средства утврђена у раздјелу 

11, потрошачка јединица 113, економс-
ки код 614239 Остали грантови поједи-
нцима општински начелник ће распо-
ређивати на кориснике по потреби.  
 

Члан 29. 
 

Средства утврђена у раздјелу 
11, потрошачка јединица 113, економс-
ки код 614221 Новчане помоћи незапо-
сленим   распоредиће се по исказаним 
потребама и захтјевима закључком оп-
штинског начелника путем надлежне 
службе преносом на рачуне корисни-
ка за: субвенцинирање комуналних ус-
луга, једнократних новчаних помоћи 
појединцима слабијег материјалног ст-
ања, накнаде породиљама, за подстиц-
ај развоја обрта, појединцима за трош-
кове џеназе и лијечења, а све у складу 
са Законом о социјалној заштити („Сл-
ужбене новине Босанско-подрињског 
кантона Горажде”, број: 10/00, 5/03, 
5/05, 3/08, 2/13 и 12/13) и  у складу са 
одлуком Општинског вијећа.   
 

Члан 30. 
 

Средства утврђена у раздјелу 
11, потрошачка јединица 113,  економ-
ски код 614311 Текући трансфери неп-
рофитним организацијама распореди- 
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ће се на основу утврђених критерија за 
расподјелу средстава за рад удружења 
грађана и др. невладиних непрофитн-
их организација регистрованих на по-
дручју општине Пале, које усвоји опш-
тински начелник, а на основу јавног 
позива, који се расписује током године.  

Средства из става 1. овог члана 
дозначаваће се корисницима на прије-
длог Службе за привреду, друштвене 
дјелатности, буџет, финансије, борач-
ко-инвалидску и социјалну заштиту и 
општу управу, а на основу закључка 
општинског начелника, у складу са 
приливом средстава у Буџету. 

Средства из става 1. овог члана 
могу се реализовати једнократно, мје-
сечно или тромјесечно, у једнаким ра-
тама, зависно од динамике прилива 
буџетских  средстава.  

Корисници гранта обавезни су 
по окончању пројеката и реализацији 
одобрених средстава, доставити над-
лежној општинској служби извјештај о 
намјенском утрошку буџетских сред-
става, са одговарајућом финансијском 
документацијом, а најкасније по око-
нчању буџетске године, односно до 31. 
јануара наредне године. 

Корисници буџетских средста-
ва, који нису адекватно и у утврђрном 
року оправдали кориштена средства 
из предходне године, не могу бити ко-
рисници средстава Буџета Општине за 
наредне године. 

 
Члан 31. 

 
Средства утврђена у раздјелу 

11, потрошачка јединица 113, економс-
ки код 614400, Културно информатив-
ни центар Прача и  ЈУ Дом здравља 
Прача распоређиваће корисницима 
општински начелник на основу подн- 
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ешеног захтјева од стране корисника. 

Средства из става 1. овог члана 
дозначаваће се корисницима на прије-
длог Службе за привреду, друштвене 
дјелатности, буџет, финансије, борач-
ко-инвалидску и социјалну заштиту и 
општу управу а на основу закључка 
општинског начелника мјесечно, пре-
носом средстава на рачуне корисника, 
у једнаким ратама, зависно од динами-
ке прилива буџетских  средстава.  

Корисници гранта обавезни су, 
по окончању и реализацији одобрених 
средстава, доставити надлежној општ-
инској служби извјештај о намјенском 
утрошку буџетских средстава, са одго-
варајућом финансијском документац-
ијом, а најкасније по окончању буџетс-
ке године, односно до 31. јануара на-
редне године. 

Корисници буџетских средста-
ва који нису адекватно и у утврђрном 
року оправдали кориштена средства 
из предходне године не могу бити ко-
рисници средстава Буџета Општине за 
наредне године. 
 

Члан 32. 
 

Средства утврђена у раздјелу 
11, потрошачка јединица 114, економс-
ки код 615100 Капитални трансфери 
мјесним заједницама и економски код 
615200 извршаваће се посебним Закљу-
чцима општинског начелника по при-
оритетима и исказаним потребама то-
ком године и по обезбјеђењу средства 
са виших нивоа.  

Одговорност за намјенско тро-
шење средстава из става 1. овог члана 
сноси надлежна служба. 

 
Члан 33. 

 

Средства утврђена у раздјелу  

Број 1 -  страна 213 
 
 
11, потрошачка јединица 114,  економ-
ски код 614411 Субвенција ЈКП Прача, 
извршаваће се на приједлог надлежне 
службе, а на основу закључка општи-
нског начелника у складу са приливом 
средстава у Буџету. 

Одговорност за намјенско тро-
шење средстава из става 1. овог члана 
сноси корисник.  
 

Члан 34. 
 

Средства утврђена у раздјелу 
11, потрошачка јединица 115, економс-
ки код 614241 Средства за саниранац-
ију дијела штета узрокованих природ-
ном и другом несрећом одобрава опш-
тински начелник путем Службе за  ци-
вилну заштиту, на основу Плана кори-
штења средстава посебне накнаде за 
заштиту и спашавање за 2016. годину, 
који доноси Општински штаб цивилне 
заштите у складу са Законом о зашти-
ти и спашавању људи и материјалних 
добара од природних и других несре-
ћа („Службене новине Федерције БиХ”, 
број: 39/03 и 32/06) и Одлуком о усло-
вима и начину кориштења средстава 
по основу посебне накнаде за заштиту 
од приридних и других несрећа („Сл-
ужбене новине Федерације БиХ”, број: 
46/05 и 61/07). 

Одговорност за намјенско тро-
шење средстава из става 1. овог члана 
сноси надлежна служба. 

 

Члан 35. 
 

Средства која се приликом пра-
жњења депозитног рачуна Босанско-
подрињског кантона прикупе на рач-
ун Буџета по основу посебног пореза 
за заштиту од природних и других не-
срећа преносиће се крајем дана на на-
мјенски рачун отворен за те сврхе. 
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Члан 36. 
 

Платни промет врши се путем 
јединственог рачуна Општине Пале, а  
преко трансакцијских рачуна отворен-
их код овлаштених банака. 
 

Члан 37. 
 

Планирана средства текуће рез-
ерве могу се користити за буџетом не-
предвиђене и хитне издатке који се по-
јаве током буџетске године. Средства 
текуће резерве могу се одобрити буџе-
тским и осталим корисницима. 

Под хитним расходима и изда-
цима подразумијевају се расходи и из-
даци настали усљед околности на које 
корисници средстава нису могли ути-
цати, а могу довести до угрожавања 
здравља људи, материјалних добара  и 
функционисања рада код корисника 
средстава. 

Под непредвиђеним расходима 
и издацима  подразумијевају се расхо-
ди и издаци настали усљед околности 
које корисници средстава нису могли 
предвидјети на почетку фискалне го-
дине, а од интереса су за Општину. 

 
Члан 38. 

 
Под буџетским корисницима у 

смислу члана 38. став 1. ове Одлуке, 
подразумијевају се Општинске службе 
јединственог општинског органа и Оп-
штинско вијеће. 

Под осталим корисницима у 
смислу члана 38. став 1. ове Одлуке, 
подразумијевају се сви остали корис-
ници који користе средства Буџета, а 
нису дефинисани као буџетски кори-
сници. 
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Члан 39. 
 

Буџетским корисницима може 
се одобрити кориштење средстава тек-
уће резерве уколико испуњавају један 
од сљедећих критерија:  
 

a) постоји хитна потреба за буџетск-
им средствима која нису на распо-
лагању буџетским корисницима 
или немају довољно средстава у 
свом буџету, 

б)   додатни се расходи нису могли пр-  
едвидјети током припреме, плани-  
рања и израде Буџета, 

ц)  потреба за додатним средствима не  
може бити одгођена до наредне 
фискалне године, 

д)   у другим случајевима када општи- 
нски начелник утврди да је то од 
интереса за Општину.   

 
Члан 40. 

 
О кориштењу буџетске резерве 

одлучује општински начелник донош-
ењем закључка о кориштењу средста-
ва буџетске резерве, а у складу са кри-
теријима за употребу средстава текуће 
резерве те након добијеног мишљења 
од Службе за привреду, друштвене дј-
елатности, буџет, финансије, борачко 
инвалидску и социјану заштиту и оп-
шту управу. 

Општински начелник извјештај 
о утрошку текуће резерве доставља 
Општинском вијећу као прилог извје-
штају о извршењу Буџета општине 
Пале, у складу са планом и програмом 
рада 

Општинског вијећа. 
Средства текуће резерве не мо-

гу прелазити износ од 0,40% укупних 
прихода, искључујући примитке. 
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Члан 41. 
 

Ако се током године, на основу 
закона или других прописа повећа 
надлежност корисника, што захтијева 
повећана средства, или се оснује нови 
корисник, средства за његове трошко-
ве могу се осигурати из текуће резерве, 
а одобрава их општински начелник.     

Ако се током године, на основу 
закона или других прописа, смањи на-
длежност корисника, што захтијева см-
ањење средства, или се корисник уки-
не, неутрошена средства за његове тр-
ошкове преносе се у текућу резерву 
или на корисника који преузме његове 
послове, а одобрава их општински на-
челник.     
 
III - ЗАДУЖИВАЊЕ 

 
Члан 42. 

 
Овлашћује се општински наче-

лник да у фискалној 2016. години, у 
складу са одредбама Закона о изврше-
њу буџета Федерације Босне и Херце-
говине, може дугорочно задужити оп-
штински Буџет за потребе финансира-
ња капиталних издатака у складу са 
Законом, уз сагласност Општинског 
вијећа. 

Овлашћује се општински наче-
лник да може давати јемства јавним 
предузећима и другим правним лици-
ма којима је оснивач Општинско вије-
ће Пале, у складу са одлукама Општи-
нског вијећа, уз законска средства обе-
збјеђења за намирење јемства. 

Уговоре о задуживању Буџета и 
издавању јамства потписује општин-
ски начелник. 
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IV - ФИНАНСИЈСКО ИЗВЈЕШТАВАЊЕ,  
        НАДЗОР И РЕВИЗИЈА 
 

Члан 43. 
 

Налогодавац  за извршење Буџ-
ета је општински начелник, а помо-
ћници општинског начелника у скла-
ду са овлаштењима прописаним Пра-
вилником. 

Сваки утрошак средстава Буџе-
та, путем рачуноводства мора бити од-
обрен од стране општинског начелни-
ка или лица које начелник овласти. 

О динамици утрошка буџетск-
их средстава на основу планова и пр-
иједлога корисника из чланова 5. и 10. 
ове Одлуке, до висине остварених пр-
ихода, одлучује општински начелник 
у складу са важећим прописима и ов-
ом Одлуком.   
  

Члан 44. 
 

Општински начелник подноси  
информацију о извршењу Буџета ква-
ртално, у складу са планом и програ-
мом рада Општинског вијећа. 

 
Члан 45 . 

 
Служба за буџет и финансије, 

задужена за праћење извршења Буџе-
та, обавезна је доставити општинском 
начелнику извјештај о извршењу Буџ-
ета за претходну годину, а општински 
начелник је обавезан поднијети исти 
Општинском вијећу на усвајање у ск-
ладу са Програмом рада Вијећа. 

Служба за привреду, друштве-
не дјелатности, буџет, финансије бора-
чко-инвалидску и социјану заштиту и 
општу управу одговорна је за интерни  
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надзор трошења средстава општинск-
их служби и корисника. 

 
Члан 46. 

 
Надзор над финансијском, ма-

теријалном и рачуноводственим пос-
ловањем корисника те над законитош-
ћу и сврсиходном употребом буџетск-
их средстава врши општински начелн-
ик.  
 
V - ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 47. 
 

На сва питања која нису регу-
лисана ово Одлуком, а тичу се начина 
израде, доношења, извршавања Буџе-
та, задуживања, дуга, рачуноводства, 
надзора и ревизије Буџета, примјењи-
ваће се одредбе важећих закона. 
 

Члан 48. 
 

Одлука о извршењу чини саста-
вни дио Буџета. 
 

Члан 49. 
 

Ова Одлука ступа на снагу дан-
ом усвајања, а накнадно ће бити обја-
вљивања у “Службеним новинама Бо-
санско-подрињског кантона Горажде”, 
а примјењиваће се за фискалну 2016. 
годину. 
 

Број:02-14-1-80/15   ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ 
30.12.2015.године  ОПШТИНСКОГ ВИЈЕЋА 

        П р а ч а          Ибрахим Комарица,с.р. 
 

110 
 

На основу чланова 7, 37. и 38. 
Закона о буџетима у Федерацији Бос-
не и Херцеговине ("Службене  новине  

15. јануар/сијечањ 2016. 
 
 
ФБиХ" број:102/13, 09/14, 13/14, 08/15) 
и члана 24. Статута Општине Пале 
("Службене  новине Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде", број: 19/07, 
11/08 и 6/13), Општинско вијеће Опш-
тине Пале, на XXV сједници, одржаној 
дана 30.12.2015.год., д о н и ј е л о  је: 
 

 
О Д Л У К У 

О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА 
БУЏЕТА ОПШТИНЕ ПАЛЕ  

ЗА 2015. ГОДИНУ 
 
 
I    ОПШТИ ДИО 
 
 

Члан 1. 
 

Буџет Општине Пале за 2015. 
Го-дину састоји се од: 
 
I    ПРИХОДИ И  
     ПРИМИЦИ                      1.312.200 КМ 
II   РАСХОДИ  
      И ИЗДАЦИ                     1.312.200 КМ 

 
Члан 2. 

 
Приходи и издаци по групама 

утврђују се у Билансу прихода и изда-
така за 2015. Годину у посебном дијелу 
Буџета. 
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А. Приходи 

 
Економ 
ски код 

 

Приходи 

Буџет за 
2015. 

годину 
 

Измјене 
Буџета за 

2015. 
годину 

Повећање / 
смањење 

4-3 

1 2 3 4 5 

     

700+810 Укупни приходи, примици и финанс.  1.312.200 1.312.200 0 

     

700+810 Укупни приходи и примици  1.312.200 1.312.200 0 

     

700000 А.  Укупни приходи (I+II+III) 1.292.200 1.312.200 20.000 

     

710000 I  Порески приходи (1+5+6+7) 173.750 182.760 9.010 

     

711100+ 
711200 

1. Приходи од пореза на заостале 
    обавезе - по прописима  
    до 31.12.2008. године (2+3+4)   

750 
  

1.100 
  

350 
  

     

711100 2. Порез на добит појединаца  500 400 -100 

711112 

Порез на добит од 
пољопривредних дјелатности 500 400 -100 

      

711200 3. Порез на добит предузећа  100 600 500 

711211 Порез на добит   100 600 500 

      

713000 4. Порез на плату и радну снагу  150 100 -50 

713111 Порез на плату и радну снагу  150 100 -50 

     

714000 5. Порези на имовину  18.600 20.110 1.510 

714111 Порез на имовину   3.000 3.500 500 

714112 Порез на имовину од правних лица  100 2.000 1.900 

714113 Порез на имовину од физичких лица  400 400 0 

714121 Порез на наслијеђе и дарове  100 500 400 

714131 

Порез на промет непокретности  
од правних лица 10.000 6.210 -3.790 

714132 

Порез на промет непокретности 
физичких лица 5.000 7.500 2.500 

     

716000 6. Порез на доходак  24.400 26.550 2.150 

716111 

Порез на доходак од несамосталне 
дјелатности 20.000 22.100 2.100 

716112 

Порез на доходак од самосталне 
дјелатности 300 100 -200 
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716115 

Порез на доходак од физичких 
лица на доходке од игара на срећу 100 250 150 

716116 

Порез на доходак од других 
самосталних дјелатности 3.000 4.000 1.000 

716117 

Порез на доходак по коначном 
обрачуну 1.000 100 -900 

      

717000 
7. Порез на продају добара и 
услуга 130.000 135.000 5.000 

717131 
Приходи од индиректних пореза који 
припадају дирекцијама за путеве 10.000 10.000 0 

717141 
Приходи од индиректних пореза 
који припадају Општини 120.000 125.000 5.000 

     

720000 
II  Непорески приходи 
      (1+2+3+4+5+6+7+8+9) 75.950 102.690 26.740 

      

721100 
1. Приходи од остале нефинансиј- 
    ске имовине 3.000 5.330 2.330 

721122 

Приходи од изнајмљивања 
пословних простора 3.000 5.330 2.330 

      

721200 2. Остали приходи од имовине 200 100 -100 

721211 Приходи од камата на депозите 200 100 -100 

      

722100 3. Административне таксе 4.000 5.000 1.000 

722131 Општинске административне таксе 4.000 5.000 1.000 

        

722300 4. Комуналне таксе 4.000 8.000 4.000 

722321 Општинске комуналне таксе 4.000 8.000 4.000 

        

722400 5. Остале општинске накнаде 12.000 0 -12.000 

722435 Приходи од земљишне ренте 12.000 0 -12.000 

      

722500 6. Посебне таксе и накнаде 27.740 19.550 -8.190 

722515 

Накнада за кориштење података 
премјера и катастра 1.000 50 -950 

722516 

Накнада за вршење услуга из 
области  премјера и катастра 5.000 5.000 0 

722531 

Накнада за употребу цеста за 
возила правих лица 1.000 1.000 0 

722532 

Накнада за употребу цеста за 
возила грађана 3.000 3.000 0 
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722541 Накнада за шуме   15.000 7.000 -8.000 

722581 
Посебна накнада за заштиту од  при-
родних и др. несрећа на нето плату 2.240 3.000 760 

722582 

Посебна накнада за заштиту од  
природних и др. несрећа на нето 
примитке 500 500 0 

     

722600 7. Приходи од пружања услуга  9.000 3.400 -5.600 

722617 
Приходи од пружања услуга - 
технички пријем 5.000 2.300 -2.700 

722631 Приходи од пружања услуга  4.000 1.100 -2.900 

 

од тога: приходи од пружања 
услуга - тендери 2.000 1.000 -1.000 

      

722700 8. Непланиране уплате - приходи  16.000 61.300 45.300 

722751 

Примљене намјенске донације  
у Буџету 10.000 55.200 45.200 

722721 Прекорачење трошкова ПТТ-услуга  1.000 500 -500 

722722 Уплата за превоз упослених  (30%)  5.000 5.600 600 

      

777000 
9. Приходи пооснову заосталих  
    пореза 10 10 0 

     

730000 
III  Текуће потпоре  
       (грантови и донације) 1.042.500 1.026.750 -15.750 

732112 Примљени грант од Федерације  
за капиталне пројекте 100.000 131.000 31.000 

732114 Примљени грант од БПК за текуће 
издатке 600.000 600.000 0 

 Примљени грант од БПК за 
капиталне пројекте 200.000 200.000 0 

732113 Примљени грант од осталих нивоа 
власти  90.000 86.000 -4.000 

732116 Примљени грант од општина   50.000 5.000 -45.000 

732118 Примљени грант од привредних 
друштава  2.500 4.750 2.250 

           

810000 IV Капитални примици  20.000 0 -20.000 
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Б. Издаци 

Економ 
ски код 

 
Издаци 

Буџет за 
2015. 

годину 
 

Измјене 
Буџета за 

2015. 
годину 

Повећање / 
смањење 

4-3 

1 2 3 4 5 

     

 I Укупни издаци  1.312.200 1.312.200 0 

     

610000 II  Текући издаци (1+2+3+4)  960.200 874.100 -86.100 

        

611000 1. Плате и накнаде трошкова  
     запослених 520.000 516.000 -4.000 

611100 Бруто плате и накнаде  430.000 440.000 10.000 

611200 Накнаде трошкова запослених  90.000 76.000 -14.000 

611211 накнаде за превоз са посла и на 
посао 20.000 20.000 0 

611221 накнада за топли оброк током рада  50.000 50.000 0 

611224 регрес за годишњи одмор  15.000 6.000 -9.000 

611227 помоћ у случају смрти и теже 
инвалидности  5.000 0 -5.000 

     

612000 2. Доприноси послодавца  50.000 50.000 0 

       

613000 3. Издаци за материал и услуге  207.000 138.300 -68.700 

613100 Путни  трошкови  500 200 -300 

613200 Издаци за енергију  35.000 29.000 -6.000 

 за Општину  17.000 11.000 -6.000 

 за мјесене заједнице 13.000 12.000 -1.000 

 набавка угља и дрвета  5.000 6.000 1.000 

613300 Издаци за комуналне услуге 26.500 18.800 -7.700 

  издаци за телефонске услуге 
за Општину  10.000 9.000 -1.000 

  
издаци за телефонске услуге  
за мјесну заједницу 1.500 700 -800 

  издаци за воду за Општину  4.000 2.500 -1.500 

  издаци за отпрему поште 5.000 2.500 -2.500 

  трошкови одвоза смећа 5.000 3.500 -1.500 

  
остале комуналне услуге (РТВ  
и МОЈА ТВ)  1.000 600 -400 

613400 
Набавка материјала и ситног 
инвентара 20.000 8.000 -12.000 

  набавка канцеларијског материјала 10.000 5.000 -5.000 
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набавка материјала за одржавање 
чистоће 5.000 1.000 -4.000 

 набавка ситног инвентара и алата  5.000 2.000 -3.000 

613500 Издаци за услуге превоза и горива  17.000 10.000 -7.000 

 

издаци за гориво за службена 
возила  15.000 8.000 -7.000 

 трошкови регистрације   2.000 2.000 0 

613700 Издаци за текуће одржавање  29.000 14.000 -15.000 

 

издаци за поправак и одржавање 
зграде 10.000 3.000 -7.000 

 

издаци за поправак и одржавање 
опреме 12.000 7.000 -5.000 

 

Издаци за поправак и одржавање 
возила  7.000 4.000 -3.000 

613800 

Издаци осигурања и банкарских 
услуга  5.000 4.000 -1.000 

613900 Уговорене услуге  74.000 54.300 -19.700 

  
издаци за стручно образовање 
запослених 1.500 2.000 500 

  
услге електронских и писаних 
медија и штампања 2.500 1.000 -1.500 

  
оглашавање јавних позива, 
конкурса, огласа  и сл. 500 0 -500 

  издаци за реперезентацију  6.000 5.000 -1.000 

  
издаци за стручна гласила, стручну 
литературу и новине 2.500 2.500 0 

  остале неспоменуте услуге  1.500 3.800 2.300 

 Издаци за обављање привремених 
и повремених послова 5.000 1.000 -4.000 

 Услуге рада комисије за технички 
пријем објеката 7.000 2.000 -5.000 

 Издаци за рад комисија 
Општинског вијећа и  начелника  500 0 -500 

 Издаци за накнаде вијећницима  40.000 35.000 -5.000 

 Остало у складу са чланом 184. 
Закона о заштити и спашавању 5.000 0 -5.000 

 Посебна накнада 0,5% несреће - на 
плату свих запослених 2.000 2.000 0 

     

614000 4. Текући трансфери (грантови)  183.200 169.800 -13.400 

           
614100 Текући трансфери другим  нивоима  22.000 19.500 -2.500 

614113 Грантови Републици Српској   2.000 0 -2.000 
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614121 Грантови мјесним заједницама 
(обиљежавање значајних датума 
 и догађаја) 2.000 3.000 1.000 

614121 Трансфер за клутуру  15.000 13.000 -2.000 

614124 Трансфер за изборе  3.000 3.500 500 

      

614200 Текући трасфери појединцима  39.000 8.000 -31.000 

614220 Трансфери појединцима   4.000 4.000 0 

614230 
Остали текући трансфери 
појединцима  20.000 4.000 -16.000 

614240 

Трансфери појединцима за посебне 
намјене 15.000 0 -15.000 

           

614300 
Текући трансфери непрофитним 
организацијама 22.000 22.000 0 

614311 

Текући трансфери непрофитним 
организацијама 18.000 18.000 0 

614320 Остали текући трансфери  4.000 4.000 0 

        

614400 Субвенције јавним предузећима  100.000 120.000 20.000 

       

614800 Други текући расходи  200 300 100 

614811 

Накнаде за поврат више или 
погрешно уплаћених средстава  200 300 100 

      

615000 Капитални трнсфери  300.000 388.100 88.100 

615100 

Капитални трнсфери мјесним 
заједницама   300.000 388.100 88.100 

     

821000 

Издаци за набавку сталних 
средстава  50.000 50.000 0 

821300 Остала опрема  50.000 50.000 0 

        

 IV Текућа резерва  2.000 0 -2.000 

     

 
Члан 3. 

 
Расходи и издаци у Буџету у износу од 1.312.200 КМ распоређују се по 

корисницима у посебном дијелу Буџета како слиједи: 
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И З Д А Ц И 

по корисницима, односно носиоцима средстава 
 

Раз-
дио 

Код 
Пот. 
Јед. 

Функци-
онални 

код 

Екононо-
мски код 

О п и с 
Буџет за 

2015. годину 

Измјене и 
допуне за 

2015. 

Индекс 
7/6*100 

1 2 3 4 5 6 7 8 

10 101   ОПШТИНСКО ВИЈЕЋЕ      

           

   0111 613400 Набавка материјала 1.000 500 50 

   0111 613900 Уговорене услуге 42.000 36.000 86 

   0111 613914 Услуге репрезентације 2.000 1.000 50 

    613975 

Издаци за накнаде вијећницима за рад у 
Општинском вијећу 40.000 35.000 88 

   0111 613000 Издаци за материјал и услуге 43.000 36.500 85 

          

   0820 614121 

Обиљежавање дана Општине и остали 
општински јубилеји 2.000 2.000 100 

   0160 614124 

Накнада изборној комисији и трошкови 
избора 3.000 3.500 117 

    614000 Текући грантови 5.000 5.500 110 

           

     СВЕГА  РАЗДИО 10: 48.000 42.000 86 
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    ЈЕДИНСТВЕН  ОГРАН  ДРЖАВНЕ  СЛУЖБЕ    
11 111   СЛУЖБА ОПШТИНСКОГ ВИЈЕЋА    

Раз-
дио 

Код 
Пот. 
Јед. 

Функци-
онални 

код 

Екононо-
мски код 

О п и с 
Буџет за 

2015. годину 

Измјене и 
допуне за 

2015. 

Индекс 
7/6*100 

1 2 3 4 5 6 7 8 

  0111 611100 Бруто плате и накнаде плата  30.000 13.000 43 

  0111 611200 Накнаде трошкова запослених 5.000 2.500 50 

  0111 611000 Плате и накнаде трошкова запослених 35.000 15.500 44 

         

  0111 612111 Доприноси послодавца 3.000 1.500 50 

         

  0111 613100 Путни трошкови 50 0 0 

  0111 613300 Издаци за комуналне услуге 500 500 100 

   613322 од тога: издаци за телефонске услуге 500 500 100 

  0111 613400 Набавка материјала 500 100 20 

  0111 613900 Уговорене услуге 500 100 20 

  0111 613912 од тога: услуге штампања 500 100 20 

         

  0111 613000 Издаци за материјал и услуге 1.550 700 45 

         

    СВЕГА  111: 39.550 17.700 45 
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Пот. 
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Индекс 
7/6*100 

1 2 3 4 5 6 7 8 

  0111 611100 Бруто плате и накнаде плата  50.000 48.000 96 

  0111 611200 Накнаде трошкова запослених 10.000 2.500 25 

  

  

од тога: накнада у случају тешке  
болести, смрти  5.000 0 0 

  

  

упосленика или чланова њихове  
уже породице       

  0111 611000 Плате и накнаде трошкова запослених 60.000 50.500 84 

         

  0111 612111 Доприноси послодавца 5.000 5.500 110 

         

  0111 613100 1.  Путни трошкови 100 60 60 

  0111 613300 2.  Издаци за комуналне услуге 5.200 4.500 87 

   613322 2.1 Издаци за телефонске услуге (ПТТ) 1.700 1.100 65 

   613327 2.2 Услуге интернета за Општину 2.500 2.800 112 

   613329 2.3 Остале комуналне услуге (РТВ и МОЈА ТВ) 1.000 600 60 

  0111 613400 3.   Набавка материјала 1.000 100 10 

  

0111 613814 

4.  Издаци осигурања, банкарских услуга  
     и услуга платног промета 2.000 1.000 50 

    4.1 Осигурање запослених 2.000 1.000 50 

  0111 613900 5.   Уговорене услуге 17.300 13.700 79 

   613911 5.1 Услуге медија 1.000 800 80 

   613912 5.2 Услуге штампања 1.000 100 10 

   613914 5.3 Услуге репрезентација 4.000 4.000 100 

  
 613916 

5.4. Услуге оглашавања јавних набавки и објава 

        конкурса (објављивање тендера и огласа) 500 0 0 
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 613920 

5.5 Услуге за стручно образовање  
      (семинари, стручни 2.500 3.000 120 

  

  

испити и др. стручне услуге-стручна гласила и 
новине, литература)       

  

 613974 

5.6 Накнада за рад у комисијама именованим  
      од стране Начелника, од чега комисије за 
      непокретност 500 0 0 

   

613983 

5.7 Посебна накнада 0,5% несреће  
     - на плату свих упослених 2.000 2.000 100 

   613991 5.8 Остале услуге 6.300 3.500 56 

   613991 5.9 Одржавање ВЕБ странице 300 300 100 

  0111 613000 Издаци за материјал и услуге 25.600 19.360 76 

        

  0111 614113 Трансфер Републици Српској 2.000 0 0 

  

0111 614811 
Накнаде за поврат више или погрешно 
уплаћених средстава 200 300 150 

   614000 Текући грантови 2.200 300 14 

         

  0111 821300 Остала опрема 50.000 50.000 100 

  0111 821000 Издаци за набавку сталних средстава 50.000 50.000 100 

         

    СВЕГА 112: 142.800 125.660 88 
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 СЛУЖБА ЗА ПРИВРЕДУ,  ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ, 
БУЏЕТ, ФИНАНСИЈЕ, БОРАЧКО - ИНВАЛИДСКУ И 

СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ И ОПШТУ УПРАВУ 

  15. јан
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ањ
 2016.                                                                   Б

р
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а 227                                  

        

Раз-
дио 

Код 
Пот. 
Јед. 

Функци-
онални 

код 

Екононо-
мски код 

О п и с 
Буџет за 

2015. годину 

Измјене и 
допуне за 

2015. 

Индекс 
7/6*100 

1 2 3 4 5 6 7 8 

  0111 611100 Бруто плате инакнаде плата  230.000 221.000 96 

  0111 611200 Накнаде трошкова запослених 45.000 48.000 107 

  0111 611000 Плате и накнаде трошкова запослених 275.000 269.000 98 

        

  0111 612111 Доприноси послодавца 27.000 25.000 93 

         

  0111 613100 1. Путни трошкови 250 90 36 

   613300 2. Издаци за комуналне услуге 20.800 13.800 66 

  0133 613321 2.1. Издаци за воду 4.000 2.500 63 

  0111 613322 2.2  Издаци за телефонске услуге (ПТТ) 6.800 5.300 78 

  0133 6133222 2.3  Писмоносне пошиљке 5.000 2.500 50 

  0133 613323 2.5  Издаци за одвоз смећа 5.000 3.500 70 

  0111 613400 3. Набавка материјала 11.500 5.800 50 

  0133 613500 4.  Издаци за услуге превоза и горива 17.000 10.000 59 

      4.1 од тога: издаци за гориво за службена возила 15.000 8.000 53 

      4.2 од тога: трошкови регистрације 2.000 2.000 100 

   613700 5. Текуће одржавање програма и опреме 29.000 14.000 48 

  0111 613700 5.1 одржавање програма и опреме  12.000 7.000 58 

  0133  5.2 општинске зграде 10.000 3.000 30 

  0133  5.3 општинска возила 7.000 4.000 57 

  

0133 613800 

6. Издаци осигурања, банкарских услуга  
    и услуга платног промета 3.000 3.000 100 
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0111 613915 

7.2 Издаци за стручна гласила, литературу  
       и новине 500 500 100 

  

0111 613922 

7.3 Услге стручног образовања (семинари, 
стручне испите и др.стручне услуге) 500 500 100 

  0133 613970 7.4 Остале уговорене услуге 5.000 1.000 20 

  

0133 613976 

Издаци за друге самосталне дјелатности   
и повременог рада 5.000 1.000 20 

   613000 Издаци за материјал и услуге 88.550 48.690 55 

  0820 614121 Трансфер за културу 15.000 14.000 93 

  

  

од тога: Дани Општине и остали општински 
јубилеји 2.000 1.000 50 

    од тога: манифестација Прачанско љето 12.000 12.000 100 

    од тога: остала средства за културу 1.000 1.000 100 

  1090 614221 Новчане помоћи незапосленим 4.000 4.000 100 

  1090 614239 Остали грантови појединцима 20.000 4.000 20 

  

 614300 

Текући трансфери непрофитним 
организацијама 22.000 22.000 100 

  0160  Добровољно ватрогасно друштво Прача 2.000 2.700 135 

  0160  УГ пензионера Прача 500 400 80 

  0160  УГ Истина 0 1.000 0 

  0160  Дом за стара и изнемогла лица Горажде 0 1.500 0 

  0160  ХО “Мерхамет” МДД            500 700 140 

  

0160  

Синдикална организација Општине Пале-
Прача 500 0 0 

  0810   Риболовно друштво “Топлик” Прача 1.000 200 20 

  0810   Ловачко друштво “Расоха” Прача 3.000 200 7 

  0810   Ловачко друштво “Рогатица” Крива Драга 2.000 200 10 

  0810   НК Јахорина Прача 1.000 2.500 250 

  0810   Карате клуб “Маии” Прача 1.000 500 50 
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  0810  УГ Извиђача Прача 100 0 0 

  0820  КУД “Расим Имшировић” Прача 500 200 40 

  0820  Радио клуб Прача 400 200 50 

  0840  Вјерске заједнице 1.000 400 40 

  0421  Удружење пчелара "Златна долина" Прача 500 400 80 

  0421  Удружење воћара "Мирис завичаја" Прача 500 400 80 

  0111  Серда 500 0 0 

  0111  Савез општина и градова ФБиХ 1.000 1.000 100 

  

0160  

Удружења демобилисаних бораца са подручја 
општине Пале 2.000 2.500 125 

  0160  Кантонално удружење бораца БПК  0 3.000 0 

  0160 614324 Патриотска лига 1.000 1.000 100 

  0160 614324 Удружење младих Општине Пале Прача 2.500 2.500 100 

  0160 614324 Удружење пријатељи дјеце ОШ  Прача 500 500 100 

  0830 614400 Културно-информативни центар Прача 85.000 110.000 129 

  0620 614400 ЈУ Дом здравља Прача 5.000 5.000 100 

   614000 Текући грантови 151.000 159.000 105 

        

    СВЕГА 113: 541.550 501.690 93 
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  ГЕОДЕТСКЕ, ИМОВИНСКОПРАВНЕ 
ПОСЛОВЕ, ОБНОВУ И РАЗВОЈ  

И ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ 
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Раз-
дио 

Код 
Пот. 
Јед. 

Функци-
онални 

код 

Екононо-
мски код 

О п и с 
Буџет за 

2015. годину 

Измјене и 
допуне за 

2015. 

Индекс 
7/6*100 

1 2 3 4 5 6 7 8 

  0111 611100 Бруто плате и накнаде  85.000 65.000 76 

  0111 611200 Накнаде трошкова запослених 20.000 11.000 55 

   611000 Плате и накнаде трошкова запослених 105.000 76.000 72 
         

  0111 612000 Доприноси послодавца 8.000 7.500 94 
         

  0111 613100 Путни трошкови 50 50 100 

   613200 Издаци за енергију 30.000 29.000 97 

  0111  од тога: Општина 12.000 11.000 92 

  0640  од тога: потрошња ел. енергије за уличну расвјету 13.000 12.000 92 

  0133  од тога: набавка угља и дрвета 5.000 6.000 120 

  0111 613400 Набавка материјала 5.000 1.000 20 

  0111 613900 Уговорене услуге 7.200 2.500 28 

  

 613922 

од тога: издаци за стручна гласила, литературу 
и новине 200 500 250 

   613971 од тога: комисија за технички пријем објеката 7.000 2.000 29 

   613000 Издаци за материја и услуге 42.250 32.550 77 
        

  0610 614411 Субвенција  ЈКП Прача  10.000 5.000 50 

   614400 Субвенције јавним предузећима 10.000 5.000 50 
         

  0620 615100 Капитални трансфери мјесним заједницама  300.000 388.100 129 

      уређење корита ријеке Праче  заштита од поплава 30.000 50.000 167 
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    санација локалних путева 20.000 40.000 200 

    за објекте инфраструктуре (настрешнице  
и контејнери, јавна расвјета) 10.000 20.000 200 

    за зимско и љетно одржавање путева 10.000 20.000 200 

    за остале објекте 30.000 50.100 167 

    за санацију водоводне мреже 100.000 100.000 100 

    за санцију пута 100.000 100.000 100 

            

    СВЕГА 114: 465.250 509.150 109 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

 115   СЛУЖБА ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ    
       

  0220 611100 Бруто плате и накнаде  35.000 93.000 266 

  0220 611200 Накнаде трошкова запослених 10.000 12.000 120 

  0220 611000 Плате и накнаде трошкова запослених 45.000 105.000 233 
         

  0220 612000 Доприноси послодавца 7.000 10.500 150 
         

  0220 613100 Путни трошкови 50 0 0 

  0220 613400 Набавка материјала 1.000 500 50 

  
0220 613991 

Остало у складу са чл.184. Закона о заштити 
и спашавању 5.000 0 0 

    људи и материјал. добара од природних и др. несрећа       

  0220 613000 Издаци за материјал и услуге 6.050 500 8 
        

  

0220 614241 

Средства за санацију дијела штета насталих 
природном и другом несрећом 15.000 0 0 

        

      од тога: средства са виших нивоа       

  0220 614200 Грантови појединцима - за посебне намјене 15.000 0 0 
        

    СВЕГА 115: 73.050 116.000 159 
           

    СВЕГА РАЗДИО 11: 1.310.200 1.312.200 100 
        

  0111 617111 ТЕКУЋА РЕЗЕРВА 2.000 0 0 
        

    УКУПНИ ИЗДАЦИ 1.312.200 1.312.200 0 
        

 Број: 02-14-78/15  ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ 

 30.12.2015.године  ОПШТИНСКОГ ВИЈЕЋА 

       П р а ч а  Ибрахим Комарица, с.р. 
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На основу члана 33. Закона о буџетима у Федерацији Босне и Херцеговине ("Службене новине ФБиХ" број: 102/13, 
09/14, 13/14, 08/15 и 91/15) и члана 24. Статута Општине Пале ("Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде" 
број: 19/07 и 11/08 и 6/13), Општинско вијеће Општине Пале, на XXV сједници, одржаној дана 30.12.2015. године, у с в а ј а: 
 
 

Б У Џ Е Т 
ОПШТИНЕ ПАЛЕ ЗА 2016. Годину СА ОКВИРНИМ ПЛАНОМ  

ЗА 2017. и 2018. годину 
 
 
             I   ОПШТИ ДИО 
 

Члан 1. 
 

             Буџет Општине Пале за 2016. годину састоји се од: 
 
 

I    ПРИХОДИ       И ПРИМИЦИ                1.500.000 КМ 
 

II   РАСХОДИ       И ИЗДАЦИ                     1.500.000 КМ 
 
 

Члан 2. 
 

Приходи и издаци по групама распоређују се у билансу прихода и издатака за 2016. годину у посебном дијелу Буџета. 
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Економ 
ски код 

Приходи 
Кориговани 

план  за 
2015. годину 

План 
за 2016. 
годину 

Индекс 
4/3* 
100 

План за наредне 
двије године 

Б
р

о
ј 1 -  стр

ан
а 234                                                                      15. јан

у
ар

/
си

јеч
ањ

 2016. 

2017. 2018. 

1 2 3 4 5 6 7 

       

700+810 Укупни приходи, примици и финансирање  1.312.200 1.500.000 114 1.630.910 1.751.510 

       

700+810 Укупни приходи и примици   1.312.200 1.480.000 113 1.600.910 1.711.510 

       

700000 А.  Укупни приходи (I+II+III)  1.312.200 1.480.000 113 1.600.910 1.711.510 

       

710000 I  Порески приходи (1+5+6+7)  182.760 195.550 107 200.300 212.000 

       

711100+ 
711200 

1. Приходи од пореза на заостале обавезе  
   - по прописима  до 31.12.2008.године (2+3+4) 1.100 1.450 132 1.600 1.900 

            

711100 2. Порез на добит појединаца  400 500 125 500 600 

711112 Порез на добит од пољопривредних дјелатности 400 500 125 500 600 

        

711200 3. Порез на добит предузећа  600 800 133 900 1.000 

711211 Порез на добит    600 800 133 900 1.000 

        

713000 4. Порез на плату и радну снагу  100 150 150 200 300 

713111 Порез на плату и радну снагу  100 150 150 200 300 

714000 5. Порези на имовину   20.110 23.200 115 22.800 26.400 

714111 Порез на имовину  3.500 4.000 114 5.000 6.000 

714112 Порез на имовину од правних лица  2.000 3.000 150 200 300 

714113 Порез на имовину од физичких лица  400 500 125 500 600 

714121 Порез на наслијеђе и дарове  500 700 140 1.100 1.500 

714131 Порез на промет непокретности од правних лица 6.210 7.000 113 7.000 8.000 

714132 Порез на промет непокретности физичкил лица 7.500 8.000 107 9.000 10.000 



716000 6. Порез на доходак  26.550 28.900 109 30.900 32.700 15. јан
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716111 Порез на доходак од несамосталне дјелатности 22.100 23.000 104 25.000 26.000 

716112 Порез на доходак од самосталне дјелатности 100 200 200 200 300 

716115 
Порез на доходак од физичких лица на доходке од 
игара на срећу 250 500 200 600 700 

716116 
Порез на доходак од других самосталних 
дјелатности 4.000 5.000 125 4.500 5.000 

716117 Порез на доходак по коначном обрачуну  100 200 200 600 700 

        

717000 7. Порез на продају добара и услуга 135.000 142.000 105 145.000 151.000 

717131 
Приходи од индиректних пореза који припадају 
дирекцијама за путеве 10.000 12.000 120 10.000 11.000 

717141 
Приходи од индиректних пореза који припадају 
Општини 125.000 130.000 104 135.000 140.000 

        

720000 II  Непорески приходи (1+2+3+4+5+6+7+8+9)  102.690 123.110 120 113.610 131.510 
       

721100 1. Приходи од остале нефинансијске имовине 5.330 6.000 113 6.000 7.000 
721122 Приходи од изнајмљивања пословних простора 5.330 6.000 113 6.000 7.000 

        

721200 2. Остали приходи од имовине  100 200 200 300 400 
721211 Приходи од камата на депозите  100 200 200 300 400 

        

722100 3. Административне таксе   5.000 6.000 120 6.000 7.000 
722131 Општинске административне таксе  5.000 6.000 120 6.000 7.000 

                

722300 4. Комуналне таксе   8.000 9.000 113 9.000 10.000 
722321 Општинске комуналне таксе   8.000 9.000 113 9.000 10.000 

               

722400 5. Остале општинске накнаде  0 5.000 100 6.000 7.000 
722435 Приходи од земљишне ренте  0 5.000 100 6.000 7.000 
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722515 
Накнада за кориштење података премјера и 
катастра 50 100 200 200 300 

722516 
Накнада за вршење услуга из области  премјера и 
катастра 5.000 6.000 120 7.000 8.000 

722531 Накнада за употребу цеста за возила правих лица 1.000 2.000 200 1.400 1.500 

722532 Накнада за употребу цеста за возила грађана 3.000 4.000 133 3.500 4.000 

722541 Накнада за шуме   7.000 8.000 114 12.000 15.000 

722581 
Посебна накнада за заштиту  од  природних и др. 
несрећа на нето плату 3.000 4.000 133 3.000 3.500 

722582 
Посебна накнада за заштиту  од  природних и др. 
несрећа на нето примитке 500 800 160 700 800 

        

722600 7. Приходи од пружања услуга  3.400 5.000 147 11.000 13.000 
722617 Приходи од пружања услуга - технички пријем 2.300 3.000 130 6.000 7.000 

722631 Приходи од пружања услуга   1.100 2.000 182 5.000 6.000 

  од тога: приходи од пружања услуга- тендери 1.000 2.000 200 2.000 2.500 

        

722700 8. Непланиране уплате - приходи  61.300 67.000 109 47.500 54.000 
722751 Примљене намјенске донације у Буџету  55.200 60.000 109 40.000 45.000 

722721 Прекорачење трошкова ПТТ-услуга  500 1.000 200 1.500 2.000 

722722 Уплата за превоз  запослених  (30%)  5.600 6.000 107 6.000 7.000 

        

777000 9. Приходи пооснову заосталих пореза  10 10 100 10 10 
       

730000 III  Текуће потпоре (грантови и донације) 1.026.750 1.161.340 113 1.287.000 1.368.000 
732112 Примљени грант од Федерације за капиталне 

пројекте 131.000 150.000 115 110.000 120.000 

732114 Примљени грант од БПК за текуће издатке  600.000 655.000 109 850.000 860.000 

  Примљени грант од БПК за капиталне пројекте 200.000 250.000 125 210.000 250.000 
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732116 Примљени грант од општина  5.000 10.000 200 60.000 70.000 

732118 Примљени грант од привредних друштава  4.750 6.340 133 7.000 8.000 

               

820000 IV Капитални примици  0 20.000 0 30.000 40.000 
       

  I  Укупни издаци  1.312.200 1.500.000 114 1.629.716 1.712.517 

        

610000 II  Текући издаци (1+2+3+4)  874.100 1.055.000 121 1.134.716 1.232.517 
         

611000 1. Плате и накнаде трошкова запослених 516.000 530.000 103 545.000 576.000 
611100 Бруто плате и накнаде  440.000 450.000 102 450.000 480.000 

611200 Накнаде трошкова запослених  76.000 80.000 105 95.000 96.000 

611211 накнаде за превоз са посла и на посао  20.000 20.000 100 22.000 23.000 

611221 накнада за топли оброк током рада  50.000 50.000 100 52.000 53.000 

611224 регрес за годишњи одмор   6.000 6.000 100 20.000 25.000 

611227 помоћ у случају смрти и теже инвалидности  0 4.000 0 10.000 11.000 

           

612000 2. Доприноси послодавца  50.000 55.000 110 55.000 57.000 
          

613000 3. Издаци за материал и услуге  138.300 220.500 159 270.706 331.507 
613100 Путни  трошкови  200 500 250 800 1.000 

613200 Издаци за енергију  29.000 38.000 131 44.000 52.000 

  за Општину  11.000 17.000 155 20.000 25.000 

  за мјесене заједнице  12.000 13.000 108 15.000 17.000 

  набавка угља и дрвета  6.000 8.000 133 9.000 10.000 

613300 Издаци за комуналне услуге  18.800 26.000 138 28.906 32.007 

  издаци за телефонске услуге за Општину  9.000 10.000 111 11.000 12.000 

  издаци за телефонске услуге за мјесну заједницу 700 1.000 143 1.500 2.000 

 издаци за воду за Општину  2.500 4.000 160 4.500 5.000 
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 трошкови одвоза смећа  3.500 5.000 143 5.900 6.000 

 остале комуналне услуге (РТВ и МОЈА ТВ)  600 1.000 167 1.200 1.500 

613400 Набавка материјала и ситног инвентара 8.000 20.000 250 24.000 28.000 

  набавка канцеларијског материјала   5.000 10.000 200 12.000 14.000 

  набавка материјала за одржавање чистоће  1.000 5.000 500 6.000 7.000 

  набавка ситног инвентара и алата  2.000 5.000 250 6.000 7.000 

613500 Издаци за услуге превоза и горива  10.000 17.000 170 20.000 24.000 

  издаци за гориво за службена возила  8.000 15.000 188 17.000 20.000 

  трошкови регистрације   2.000 2.000 100 3.000 4.000 

613700 Издаци за текуће одржавање  14.000 29.000 207 38.000 55.000 

  издаци за поправак и одржавање зграде 3.000 10.000 333 15.000 20.000 

  издаци за поправак и одржавање опреме 7.000 12.000 171 15.000 17.000 

  Издаци за поправак и одржавање возила  4.000 7.000 175 8.000 9.000 

613800 Издаци осигурања и банкарских услуга  4.000 6.000 150 7.000 8.000 

613900 Уговорене услуге  54.300 84.000 155 108.000 131.500 

  издаци за стручно образовање запослених  2.000 3.000 150 4.000 5.000 

  услге електронских и писаних медија и штампања 1.000 2.500 250 3.000 3.500 

  оглашавање јавних позива, конкурса, огласа  и сл. 0 1.000 0 2.000 3.000 

  издаци за реперезентацију 5.000 6.000 120 7.000 8.000 

  
издаци за стручна гласила, стручну литературу  
и новине 2.500 4.000 160 5.000 6.000 

  остале неспоменуте услуге  3.800 3.000 79 4.000 5.000 

  издаци за обављање привремених и повремених послова 1.000 5.000 500 12.000 13.000 

  услуге рада комисије за технички пријем објеката 2.000 5.500 275 6.000 7.000 

  
Издаци за рад комисија Општинског вијећа и  
начелника  0 500 0 1.000 1.500 

  Издаци за накнаде вијећницима   35.000 40.000 114 50.000 60.000 

  
остало у складу са чланом 184. Закона о заштити  
и спашавању 0 10.000 0 10.000 15.000 
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614000 4. Текући трансфери (грантови)  169.800 249.500 147 264.010 268.010 
614100 Текући трансфери другим  нивоима  19.500 39.000 200 42.000 51.000 
614113 Грантови Републици Српској   0 2.000 0 3.000 4.000 

614121 Грантови мјесним заједницама  
(обиљежавање значајних датума и догађаја) 3.000 2.000 67 3.000 4.000 

614121 Трансфер за клутуру  13.000 20.000 154 22.000 23.000 

614124 Трансфер за изборе  3.500 15.000 429 17.000 20.000 
   

614200 Текући трасфери појединцима  8.000 35.000 438 45.000 54.000 
614220 Трансфери појединцима   4.000 5.000 125 6.000 7.000 

614230 Остали текући трансфери појединцима  4.000 20.000 500 21.000 22.000 

614240 Трансфери појединцима за посебне намјене 0 10.000 100 18.000 25.000 
 

614300 Текући трансфери непрофитним организацијама 22.000 45.000 205 57.000 63.000 

614311 Текући трансфери непрофитним организацијама 18.000 40.000 222 50.000 55.000 

614320 Остали текући трансфери  4.000 5.000 125 7.000 8.000 
   

614400 Субвенције јавним предузећима  120.000 130.000 108 120.000 100.000 
  

614800 Други текући расходи  300 500 167 10 10 
614811 Накнаде за поврат више или погрешно уплаћених средстава  300 500 167 10 10 

 

615000 Капитални трнсфери  388.100 393.000 101 435.000 410.000 
615100 Капитални трнсфери мјесним заједницама   388.100 300.000 77 300.000 310.000 

615200 Остали инфраструктурни објекти по МЗ-а  0 93.000 0 135.000 100.000 
 

821000 Издаци за набавку сталних средстава  50.000 50.000 100 55.000 60.000 
821300 Остала опрема  50.000 50.000 100 55.000 60.000 

 

617111 I V Текућа резерва  0 2.000 0 5.000 10.000 



Члан 3. 
 

            Расходи и издаци у Буџету у износу од 1.500.000 КМ распоређују се по корисницима у посебном дијелу Буџета како 
слиједи: 
 
 

И З Д А Ц И 
по корисницима, односно носиоцима средстава 
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10 101   ОПШТИНСКО ВИЈЕЋЕ    

         

   0111 613300 Издаци за комуналне услуге 0 250 0 

   0111 613322 од тога: издаци за телефонске услуге 0 250 0 

   0111 613400 Набавка материјала 500 0 0 

   0111 613900 Уговорене услуге 36.000 42.000 117 

    613914 Услуге репрезентације 1.000 2.000 200 

    613975 
Издаци за накнаде вијећницима за рад  
у Општинском вијећу 35.000 40.000 114 

   0111 613000 Издаци за материјал и услуге 36.500 42.250 116 

           

   0820 614121 
Обиљежавање дана Општине и остали 
општински јубилеји 2.000 2.000 100 

   0160 614124 Накнада изборној комисији и трошкови избора 3.500 15.000 429 

    614000 Текући грантови 5.500 17.000 309 
           

     СВЕГА  РАЗДИО 10: 42.000 59.250 141 
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11    ЈЕДИНСТВЕНИ  ОГРАН  ДРЖАВНЕ  СЛУЖБЕ    

        

 111   СЛУЖБА ОПШТИНСКОГ ВИЈЕЋА    

        

Ра 
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Код 
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О п и с 
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Индекс 
7/6*100 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

  0111 611100 Бруто плате и накнаде плата  13.000 15.000 115 

  0111 611200 Накнаде трошкова запослених 2.500 2.500 100 

  0111 611000 Плате и накнаде трошкова запослених 15.500 17.500 113 

         

  0111 612111 Доприноси послодавца 1.500 2.500 167 

         

  0111 613100 Путни трошкови 100 100 0 

  0111 613300 Издаци за комуналне услуге 100 600 600 

   613322 од тога: издаци за телефонске услуге 100 600 600 

  0111 613400 Набавка материјала 0 2.000 0 

  0111 613900 Уговорене услуге 500 500 100 

   613912 од тога: услуге штампања 500 500 100 

         

  0111 613000 Издаци за материјал и услуге 700 3.200 457 

         

    СВЕГА  111: 17.700 23.200 131 
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  0111 611100 Бруто плате и накнаде плата  48.000 50.000 104 

  0111 611200 Накнаде трошкова запослених 2.500 6.500 260 

    од тога: отпремнина 0 2.000 0 

    од тога: накнада у случају тешке болести, смрти  0 2.000 0 

    упосленика или чланова њихове уже породице       

  0111 611000 Плате и накнаде трошкова запослених 50.500 56.500 112 

         

  0111 612111 Доприноси послодавца 5.500 6.500 118 

         

  0111 613100 1. Путни трошкови 60 200 333 

  0111 613300 2. Издаци за комуналне услуге 4.500 5.000 111 

   613322 2.1 Издаци за телефонске услуге (ПТТ) 1.100 1.200 109 

   613327 2.2 Услуге интернета за Општину 2.800 2.800 100 

   613329 2.3 Остале комуналне услуге (РТВ и МОЈА ТВ) 600 1.000 167 

  0111 613400 3. Набавка материјала 100 1.000 1.000 

  
0111 613814 

4. Издаци осигурања, банкарских услуга и услуга 
платног промета 1.000 1.500 0 

    4.1 Осигурање запослених 1.000 1.500 0 

  0111 613900 5. Уговорене услуге 13.700 18.000 131 

   613911 5.1 Услуге медија 800 1.500 188 

   613912 5.2 Услуге штампања 100 500 500 

   613914 5.3 Услуге репрезентација 4.000 4.000 100 

   

613916 

5.4. Услуге оглашавања јавних набавки и објава  

       конкурса (објављивање тендера и огласа) 0 1.000 0    
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613920 

5.5 Услуге за стручно образовање (семинари,  
      Стручни испити и др. стручне услуге-стручна 
      гласилаи новине,литратура  
      од тога: услуге обуке државних службеника  
      од стране  Агенције за  државну службу 

3.000 
 

0 

4.000 
 

500 

0 
 

0 

 

613974 

5.6 Накнада за рад у комисијама именованим  
      од стране начелника, од чега комисије  
      за непокретност 0 500 0 

 
613983 

5.7 Посебна накнада 0,5% несреће  
      - на плату свих упослених 2.000 3.500 175 

 613991 5.8 Остале услуге 3.500 3.000 86 

 613991 5.9 Одржавање ВЕБ странице 300 500 167 

 0111 613000 Издаци за материјал и услуге 19.360 25.700 133 

        

  0111 614113 Грантови РС-у 0 2.000 0 

  0111 614324 Савез општина и градова ФБиХ 0 1.000 0 

  
0111 614811 

Накнаде за поврат више или погрешно 
уплаћених средстава 300 500 167 

   614000 Текући грантови 300 3.500 1.167 

         

  0111 821300 Остала опрема 50.000 50.000 100 

  0111 821000 Издаци за набавку сталних средстава 50.000 50.000 100 

         

    СВЕГА 112: 125.660 142.200 113 

        

        

        

        



 

113 

  СЛУЖБА ЗА ПРИВРЕДУ, ДРУШТВЕНЕ 
ДЈЕЛАТНОСТИ, БУЏЕТ, ФИНАНСИЈЕ, 

БОРАЧКО - ИНВАЛИДСКУ И 
СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ И ОПШТУ УПРАВУ 
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  0111 611100 Бруто плате инакнаде плата  221.000 223.000 101 

  0111 611200 Накнаде трошкова запослених 48.000 48.000 100 

  0111 611000 Плате и накнаде трошкова запослених 269.000 271.000 101 

              

  0111 612111 Доприноси послодавца 25.000 25.000 100 

         

  0111 613100 1. Путни трошкови 90 100 111 

    613300 2. Издаци за комуналне услуге 13.800 20.150 146 

  0133 613321 2.1. Издаци за воду 2.500 4.000 160 

  0111 613322 2.2  Издаци за телефонске услуге (ПТТ) 5.300 6.150 116 

  0133 6133222 2.3  Писмоносне пошиљке 2.500 5.000 200 

    613322 2.4. издаци за набавку угља и дрвета 3.500   0 

  0133 613323 2.5  Издаци за одвоз смећа 3.500 5.000 143 

  0111 613400 3. Набавка материјала 5.800 11.000 190 

  0133 613500 4.  Издаци за услуге превоза и горива 10.000 17.000 170 

      4.1 од тога: издаци за гориво за службена возила 8.000 15.000 188 

      4.2 од тога: трошкови регистрације 2.000 2.000 100 

    613700 5. Текуће одржавање програма и опреме 14.000 29.000 207 

  0111 613700 5.1 Текуће одржавање опреме  7.000 10.500 150 

  0133   општинске зграде 3.000 13.500 450 
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0133 613800 

6. Издаци осигурања, банкарских услуга и услуга 
    платног промета 3.000 4.500 150 

    613900 7. Уговорене услуге 2.000 7.000 350 

  
0111 613915 

7.2 Издаци за стручна гласила, литературу  
      и новине 500 1.000 200 

  
0111 613922 

7.3 Услге стручног образовања  
      (семинари,стр. исп.и др.стр.усл. 500 1.000 200 

  0133 613970 7.4 Остале уговорене услуге 1.000 5.000 500 

  
0133 613976 

7.5. Издаци за друге самосталне дјелатности   
       и повременог рада 1.000 5.000 500 

   613000 Издаци за материјал и услуге 48.690 88.750 182 

        

  0820 614121 Трансфер за културу 14.000 20.000 143 

  
    

од тога: дани Општине и остали општински 
јубилеји 1.000 3.000 300 

      од тога: манифестација Прачанско љето 12.000 15.000 125 

      од тога: остала средства за културу 1.000 2.000 200 

  1090 614221 Новчане помоћи  незапосленим 4.000 5.000 125 

  1090 614239 Остали грантови појединцима 4.000 20.000 500 

  
  614311 

Текући трансфери непрофитним 
организацијама 18.000 39.000 217 

  0160   Добровољно ватрогасно друштво Прача 2.700 5.000 185 

  0160   УГ пензионера Прача 400 500 125 

  0160   УГ Истина 1.000 2.000 200 

  0160   Дом за стара и изнемогла лица Горажде 1.500 3.000 200 

  0160   ХО “Мерхамет” МДД            700 1.500 214 

  0160   Синдикална организација општине Пале-Прача 0 500 0 

  0810   Риболовно друштво “Топлик” Прача 200 2.000 1.000 

  0810   Ловачко друштво “Расоха” Прача 200 2.000 1.000 
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  0810   Ловачко друштво “Рогатица” Крива Драга 200 2.000 1.000 

  0810   НК Јахорина Прача 2.500 4.000 160 

  0810   Карате клуб “Маии” Прача 500 3.500 700 

  0810   УГ Извиђача Прача 0 500 0 

  0820   КУД “Расим Имшировић” Прача 200 1.000 500 

  0820   Радио клуб Прача 200 500 250 

  0840   Вјерске заједнице 400 2.000 500 

  0421   Удружење пчелара "Златна долина" Прача 400 2.000 500 

  0421   Удружење воћара "Мирис завичаја" Прача 400 1.000 250 

  0111   Савез општина и градова ФБиХ 1.000 0 0 

  0111   Серда 0 500 0 

  
0160   

Удружења демобилисаних бораца са подручја 
општине Пале 2.500 3.000 120 

  
0160   

Кантонално удружење демобилисаних бораца 
БПК 3.000 2.500 83 

  0160   Патриотска лига 1.000 1.500 150 

  0160 614324 Удружење младих општине Пале Прача 2.500 3.500 140 

  0160 614324 Удружење пријатељи дјеце ОШ  Прача 500 1.500 300 

  0830 614400 Културно-информативни центар Прача 110.000 115.000 105 

  0620 614400 ЈУ Дом здравља Прача 5.000 5.000 100 

   614000 Текући грантови 159.000 209.000 131 

        

    СВЕГА 113: 501.690 593.750 118 
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  0111 611100 Бруто плате и накнаде 65.000 67.000 103 

  0111 611200 Накнаде трошкова запослених 11.000 11.000 100 

  0111 611000 Плате и накнаде трошкова запослених 76.000 78.000 103 

         

  0111 612000 Доприноси послодавца 7.500 8.500 113 

         

  0111 613100 Путни трошкови 50 50 100 

    613200 Издаци за енергију 29.000 38.000 131 

  0111   од тога: Општина 11.000 17.000 155 

  0640   од тога: потрошња ел. енергије за уличну расвјету 12.000 13.000 108 

  0133   од тога:набавка угља и дрвета 6.000 8.000 133 

  0111 613400 Набавка материјала 1.000 5.000 500 

        

  0111 613900 Уговорене услуге 2.500 6.500 260 

  
  613922 

од тога: издаци за стручна гласила, литературу 
 и новине 500 1.000 200 

    613971 од тога: комисија за технички пријем објеката 2.000 5.500 275 

   613000 Издаци за материја и услуге 32.550 49.550 152 

        

  0160 614411 Субвенција  ЈКП Прача  5.000 10.000 200 

  0160 614400 Субвенције јавним предузећима 5.000 10.000 200 
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  0620 615100 Капитални трнсфери мјесним заједницама  388.100 300.000 77 

  
    

уређење корита ријеке Праче  / заштита од 
поплава 50.000 50.000 100 

      санација локалних путева 40.000 40.000 100 

  
    

за објекте инфраструктуре (настрешнице и 
контејнери, јавна расвјета) 20.000 50.000 250 

      за зимско и љетно одржавање путева 20.000 20.000 100 

      за остале објекте 50.100 40.000 80 

      за санацију водоводне мреже 100.000 50.000 50 

      за санацију пута 100.000 50.000 50 

              

  
0620 615200 

Капитални грантови појединцима  
и непрофитним организацијама   93.000 0 

  
    

рјешавање имовинских односа  
(за регулацију Праче и осталих имовинских   50.000 0 

      односа земљишта )       

      за образовне установе   33.000 0 

      за спортске објекте   10.000 0 

    615000 Капитални грантови 388.100 393.000 101 

        

    СВЕГА 114: 509.150 539.050 106 
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  115   СЛУЖБА ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ    
         

   0220 611100 Бруто плате и накнаде  93.000 95.000 102 

   0220 611200 Накнаде трошкова запослених 12.000 12.000 100 

   0220 611000 Плате и накнаде трошкова запослених 105.000 107.000 102 
         

   0220 612000 Доприноси послодавца 10.500 12.500 119 

   0220 613100 Путни трошкови 0 50 0 

   0220 613400 Набавка материјала 500 1.000 200 

   0220 613991 Остало у складу са чл.184.Закона о заштити и спашавању 0 10.000 0 

       људи и материјалних добара од природних и др. несрећа       

   0220 613000 Издаци за материјал и услуге 500 11.050 2.210 

   0220 614241 
Средства за санацију дијела штета насталих 
природном и другом несрећом 0 10.000 0 

      од тога: средства са виших нивоа       

  0220 614200 Грантови појединцима - за посебне намјене 0 10.000 0 
        

    СВЕГА 115: 116.000 140.550 121 
           

    СВЕГА РАЗДИО 11: 1.312.200   0 
        

  0111 617111 ТЕКУЋА РЕЗЕРВА 0 2.000 0 
        

    УКУПНИ ИЗДАЦИ 1.312.000 1.500.000 114 
        

 Број: 02-14-79/15  ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ 

 30.12.2015.године  ОПШТИНСКОГ ВИЈЕЋА 

        П р а ч а  Ибрахим Комарица,с.р. 
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