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ПРОГРАМ РАДА 
ВЛАДЕ БОСАНСКО-ПОДРИЊСКОГ 

КАНТОНА ГОРАЖДЕ 
ЗА 2011. ГОДИНУ 

 
ДИО ПРВИ 
 
ЦИЉЕВИ ВЛАДЕ  
БОСАНСКО-ПОДРИЊСКОГ 
КАНТОНА ГОРАЖДЕ  
 

Босанско-подрињски кантон за-
почиње нови четверогодишњи циклус 
са новом Владом кантона, која је, у ск-
ладу са тренутним потребама грађана, 
могућностима приватног сектора, ста-
њем унутар јавног сектора и њиховим 
проблемима, дефинисала циљеве Вла-
де до краја 2011. године. 

Програм рада Владе није искљ-
учиво заснован на тренутним потреба-
ма, већ у многоме и на плановима поб-
ољшања стања у Босанско-подрињск-
ом кантону Горажде за које су скоро 
све политичке странке тражиле подр-
шку становника кантона на општим  

 
 
 
 
 
 
 

 
изборима одржаним 03. октобра 2010. 
године. 

Грађани од Владе и кантоналн-
их органа управе очекују да ће у наре-
дне четри године наш кантон преста-
ти бити најсиромашнији кантон и мје-
сто у Федерацији БиХ, углавном позн-
ато по ниском животном стандарду, 
сиромаштву и заостајању у економск-
ом, социјалном и културном смислу. 

Имајући у виду тренутно стање 
у Босанско-подрињском кантону, раз-
војне могућности и потребе те стање у 
организацији јавне управе на подручју 
кантона, Влада кантона прве дане у св-
ом раду посветила је припреми прије-
длога програма развоја Босанско-под-
рињског кантона за период од 2011. до 
2014. Године, који ће бити предложен 
на усвајање Скупштини кантона у ск-
ладу са Уставом. На овај је начин Вла-
да кантона приступа изградњи транс-
парентног и предвидивог креирања 
политика као принципа рада препоз-
натљивог у земљама Европске уније. 
 

Кључни циљеви Програма раз- 
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воја до краја 2014. године, који су пос-
лужили као основа доношења Програ-
ма рада Владе кантона, су: 
 
- Стварање услова за снажну под-

ршку друштвеном развоју канто-
на кроз реформу економских, соц-
ијалних, здравствених и образовн-
их програма, који ће располагати 
адекватним ресурсима неопходн-
им за рјешавање суштинских проб-
лема са којима се сусрећу грађани 
Босанско-подрињског кантона, а 
посебно повезаним са сиромаштв-
ом, недостатком посла и болешћу;  

 
- Реформа јавне управе на хармон-

изиран и координисан начин по 
стандардима који важе у земљама 
Европске уније, ради осигурања дј-
елотворнијег, ефикаснијег и ефек-
тивнијег дјеловања и одрживог фи-
нансирања у свим органима, уста-
новама и предузећима основаним 
од стране кантона; 

 
- Поред кључних развојних циљева, 

Програм рада Владе Босанско-под-
рињског кантона одређен је прио-
ритетним реформама, програми-
ма, пројектима и мјерама које су 
предивиђене Програмом развоја. 

 
Имајући у виду циљеве, обавезе 

и циљеве ресорних министарстава, 
циљеве Програма развоја, Влада у току 
2011. године планирала је остваривање 
специфичних циљева који су на наре-
дној страници приказани засебно по 
министарствима Владе Босанско-под-
рињског кантона.  
 

Приоритетни циљеви Владе Бо-
санско-подрињског кантона, по ресор- 
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ним министарствима у 2011. години 
су: 
 
МИНИСТАРСТВО ЗА ФИНАНСИЈЕ 

 
Приоритетни циљеви Минист-

арства за финансије у 2011. години, су: 
 
- Подизање финансијске ефикасн-

ости и доношење системских рје-
шења за повећање јавних прихода 
 
У оквиру овог циља подузеће се ак-
тивности чији је циљ подизање фи-
нансијске одговорности на виши 
ниво, прије свега, бољом организа-
цијом и јачањем интерне контроле 
и интерне ревизије, осигурање фи-
нансијске стабилности и доношење 
одговарајућих системских рјешења 
за стабилни економски развој. 

 
- Доношење системских рјешења за 

повећање јавних прихода 
 

У оквиру овог циља подузеће се ак-
тивности на повећању јавних прих-
ода, којим се тежи већ дуже врије-
ме, као што је доношење новог 
нацрта закона о порезу на имови-
ну, који ће стимулисати привредне 
активности, а самим тим и повећа-
ње уплате јавних прихода, сарадњ-
ом са Порезном управом и подузи-
мањем активности на измјени Зак-
она о припадности јавних прихода 
у Ф БиХ. 

 
- Пружање подршке за стабилнији 

и снажнији економски развој ка-
нтона 
 
У оквиру овог циља подузеће се ак-
тивности чији је циљ пружање под-
ршке развоју кантона кроз доноше- 
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ње прописа којима ће се постакну-
ти раст привредних активности и 
ефикасно кориштење буџетских 
средстава. 

 
МИНИСТАРСТВО ЗА 
ОБРАЗОВАЊЕ, НАУКУ, 
КУЛТУРУ И СПОРТ 
 

Приоритетни циљеви Минист-
арства за образовање, науку, културу и 
спорт у 2011. години, су: 
 
- Развој образовног сектора 
 

У оквиру овог приоритетног циља 
обезбједиће се услови за развој и 
побољшање услова рада образовн-
их институција и  њихових програ-
ма с циљем обезбјеђења оптималн-
их услова за провођење процеса 
образовања у складу са Педагош-
ким стандардима, успоставу Педа-
гошког завода, те кроз јачање улоге 
и значаја просвјетних радника. У 
циљу ефикасне имплементације 
Министарство је планирало прово-
ђење активности на изради закона 
и подзаконских аката. 
 

- Развој спорта 
 

Унапређење спорта кроз унапређ-
ивање услова за бављење спортск-
им активностима и подршку спор-
тским клубовима у омогућавању и 
стварању квалитетних услова за ба-
вљење спортом у сарадњи са проф-
есорима спорта. 

 
- Унапријеђење науке и културе 

 
У оквиру овог специфичног циља 
обезбједиће се подршка изградњи, 
реконструкцији и санацији објека- 
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та од значаја за културу и инфор-
мисање и заједно са Министарств-
ом за борачка питања започети ак-
тивности на изградњи споменика 
који имају историјски значај. 

 
- Акциони план политике за младе 
 
МИНИСТАРСТВО  
ЗА УРБАНИЗАМ, ПРОСТОРНО 
УРЕЂЕЊЕ И ЗАШТИТУ ОКОЛИНЕ 
 

Приоритетни циљеви Минист-
арства за урбанизам, просторно уређе-
ње и заштиту околине у 2011. години, 
су: 
 

- Израда просторног плана кантона 
до 2032, године 

 
У оквиру овог приоритетног циља 
покренуће се заустављење активно-
сти на изради просторног плана, 
који су настали у протеклом пери-
оду, и омогућити доношење плана 
који ће дефинисати кључне правце 
развоја простора, како економског, 
и друштвеног, тако и културног 
живота у наредних 20. година.   
 

- Пружање подршке у стамбеној,  
пословној и јавној инфраструкту-
ри 

 
У оквиру овог приоритетног циља 
проводиће се активности подршке 
изградњи нових стамбено-пословн-
их објеката како инструмент обно-
ва кантоналног стамбеног фонда. 

 
- Промјена стања у области просто-

рног уређења и грађења 
 

У оквиру овог приоритеног циља 
настојаћемо доношењем прописа и 
одлука из просторног уређења и 
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грађења унаприједити стање у об-
ласти просторног уређења, како би 
се обезбиједили повољни услови за 
друштвени живот и становање гра-
ђана и атрактивних услова за прив-
лачење стратешких инвеститора и 
компанија. 
 

- Израда санитарне депоније на по-
дручју Општине Горажде за пот-
ребе грађана Босанско-подрињс-
ког кантона Горажде у сврху одл-
агања и трајног рјешавања чврст-
ог комуналног отпада 

 
МИНИСТАРСТВО  
ЗА БОРАЧКА ПИТАЊА 
 

Приоритетни циљеви Минист-
арства за борачка питања у 2011. го-
дини, су: 
 
- Осигурање достојанственог станд-

арда живота борачке популације 
 

У оквиру овог циља подузеће се ак-
тивности чији је циљ осигурање 
достојанственог стандарда живота 
за припаднике борачких популац-
ија, унапређење статуса припадни-
ка борачких популација и побољ-
шање њиховог економског и соци-
јалног положаја у друштву,  пружа-
ње подршке за осигурање достојан-
ственог стандарда жвота и  на крају 
боља усмјереност буџетских средс-
тава намијењених имплементацији 
допунских права ка најугрожениј-
им припадницима борачких попу-
лација.  

 
- Осигурање побољшања економ-

ског положаја борачких попула-
ција 

 
У оквиру овог циља подузеће се ак- 
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тивности чији је циљ осигурање ек-
ономских и социјалних права бра-
нилаца и чланова њихових пород-
ица кроз утврђивање стварних еко-
номских могућности запошљавања 
незапослених демобилисаних бор-
аца и чланова породица погинул-
их.  

 
- Нови приступ у обиљежавању ис-

торијских догађаја 
 

У оквиру овог циља подузеће се ак-
тивности чији је циљ осигурање  
системског приступа у прецизира-
њу и обиљежавању значајних дога-
ђаја и датума и свеобухватаног пр-
иступа у дефинисању догађаја и 
датума из блиске прошлости, који 
заслужују да се не забораве. 

 
МИНИСТАРСТВО ЗА УНУТРАШЊЕ 
ПОСЛОВЕ 
 

Приоритетни циљеви Минист-
арства за унутрашње послове у 2011. 
години, су: 
 
- Унапређење личне и имовинске 

сигурности, подузимање превен-
тивних мјера и унапријеђење ста-
ња у области саобраћаја 

 
У оквиру овог циља подузеће се ак-
тивности на унапређењу што боље 
личне и имовинске заштите и сигу-
рности  грађана, затим на подузи-
мању превентивних мјера у циљу 
постизања што повољнијег стања 
јавног реда и мира и на унапређе-
њу и постизању што бољег стања у 
области безбједности саобраћаја и 
на спречавању и откривању свих 
врста кривичних дјела. 
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- Заштита од тероризма, трговине 

људима и борба против организо-
ваног криминала и злоупотребе 
опојних дрога 

 
У оквиру овог подузеће се активно-
сти на заштити од могућих терори-
стичких активности, унапређењу 
борбе против трговине људима, 
унапређење борбе против органи-
зованог криминала и корупције, 
Унапређење борбе против злоупо-
требе опојних дрога, јачање актив-
ности откривања и одузимања иле-
гално посједованог оружја, муниц-
ије и минско-експлозивних средст-
ава. 

 
- Осигурање ефикаснијег пружања 

услуга  
 

У оквиру овог подузеће се активно-
сти на обезбјеђењу квалитетнијег 
остваривања услуга из надлежнос-
ти министарства. 

 
МИНИСТАРСТВО ЗА ПРАВОСУЂЕ, 
УПРАВУ И РАДНЕ ОДНОСЕ 
 

Приоритетни циљеви Минист-
арства за правосуђе, управу и радне 
односе у 2011. години су: 
 

- Покретање процеса реформе јав-
не управе у кантону 

 
У оквиру овог циља, у складу са 
Програмом развоја и потребама у 
ефикасном, законитом, одрживом 
и дјелотворном провођењу надлеж-
ности Кантона, министарство ће 
покренути и координирати актив-
ности на провођењу реформе јавне 
управе у Босанско-подрињском 
кантону и доношење одговарају-
ћих закона. 

Број 10 – страна 1153 
 
 

- Јачање независности, одговорнос-
ти и ефикасности правосуђа 

 
У оквиру овог циља министартво 
ће радити на даљем јачању незави-
сности, одговорности, ефикасност, 
професионалности и усклађености 
правосудног система који обезбјеђ-
ује владавину права у БиХ и ствар-
ање услова за имплементацију алт-
ернативних кривичних санкција 
кроз рад за јавно добро. 

 
- Јачање правне помоћи 
 

У оквиру овог циља министартво 
ће радити на унппређењу система  
правне помоћи, јачању система и 
процеса којим се гарантује једнак 
приступ правди у БиХ, те ће се пр-
овести мјере којим ће сектор прав-
де допринијети дјелотворнијој уло-
зи и одговорности кључних инсти-
туција у сектору правде и управе с 
циљем постизања дјелотворнијих, 
транспарентнијих и одговорнијих 
система правде и јавне управе у 
БиХ. 

 
МИНИСТАРСТВО ЗА ПРИВРЕДУ 
 

Приоритетни циљеви Минист-
арства за привреду у 2011. години, су: 
 

- Унапређење конкурентности пр-
ивреде кантона 

 
У оквиру овог циља, подузеће се 
активности на стварању повољног 
окружења за развој снажне извозно 
орјентисане индустије, која може 
обезбиједити значајно повећање 
радних мјеста кроз пружање дире-
ктне и фокусиране подршке свим 
иницијативама приватног сектора,  
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које могу имати значајан ефекат на  
економски раст.  

 
- Подршка запошљавању и развоју 
 

У оквиру овог циља, подузеће се 
активности на подстицању приват-
ног сектора у пословању које ће да 
омогућава запошљавање нових ра-
дника, повећање обима пословања, 
бољем искориштавању привредн-
их потенцијала које омогућава по-
већање броја запослених у прерађ-
ивачкој индустрији, подузетништ-
ву, пољопривреди и туризму, пове-
ћање степена економске активнос-
ти становништва и повећање броја 
запослених жена.  

 
- Развој привредне инфраструктуре  
 

У оквиру овог циља, подузеће се 
активности искориштавања привр-
едне инфраструктуре и привредн-
их потенцијала кантона кроз развој 
индустријских зона, атрактивних 
туристичких локација, унапређење 
саобраћајне инфраструктуре и см-
ањење административних баријера 
и оптерећења за привреду кантона. 

 
МИНИСТАРСТВО ЗА СОЦИЈАЛНУ 
ПОЛИТИКУ, ЗДРАВСТВО, 
РАСЕЉЕНА ЛИЦА И ИЗБЈЕГЛИЦЕ 
 

Приоритетни циљеви Минист-
арства за социјалну политику, здравст-
во, расељена лица и избјеглице у 2011. 
години, су: 
 

- Развој здравственог сектора 
 

У оквиру овог циља, подузеће се 
активности на модернизацији пру-
жања болничке здравствене зашти- 
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те, осигурању просторних капа-
цитета Кантоналне болнице Го-
ражде, побољшању услова за бол-
нички смјештај пацијената и амбу-
лантно пружање секундарних здр-
авствених услуга, унапријеђењу ја-
вноздравствене дјелатности, подр-
шци у реформи примарне здравст-
вене заштите и санирању неликви-
дности здравствених установа. 

 
- Провођење реформе система со-

цијалне заштите 
 

У оквиру овог циља, подузеће се 
активности на завршавању актив-
ности на провођењу реформе сис-
тема социјалне заштите који ће ом-
огућити ефикасније, праведније и 
одрживије обезбјеђење и раст соци-
јалних права за оне категорије ста-
новништва којима је помоћ друшт-
ва најпотребнија. 

 
- Подршка одрживом повратку 
 

У оквиру овог циља, подузеће се 
активности на пружању подршке 
процесу одрживог повратка на пр-
остору Горњедринске регије у поб-
ољшању услова живота повратни-
ка, јачању њихове економске акти-
вности и кроз стварање услова за 
економски развој повратничких по-
дручја, те активности на рјешава-
њу стамбених проблема расељених 
лица и корисника колективних це-
нтара. 

 
ДИО ДРУГИ 
 
БУЏЕТ ВЛАДЕ БОСАНСКО-
ПОДРИЊСКОГ КАНТОНА ГОРАЖДЕ  
 

Буџет Кантона за 2011. годину  
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случају потребе благовремено подузи-
мати потребне активности, а и сам рад 
Министарства за финансије ће бити 
условљен стањем у тим областима, 
што евентуално, може објективно ути-
цати на обим и измјену динамике ра-
није утврђених активности. 
 
2. ПРИОРИТЕТНИ 

ЦИЉЕВИ МИНИСТАРСТВА 
ЗА 2011. ГОДИНУ 

 
Рад Министарства за финансије 

у 2011. години биће прије свега усмје-
рен на постизање: 

 

1. финансијске стабилности Босанско 
-подрињског кантона Горажде, 

2. одговарајућих системских рјешења 
за повећање јавних прихода Босан-
ско-подрињског кантона Горажде, 

3. стварања услова за снажнији и ста-
билнији економски развој Босанско 
-подрињског кантона Горажде, 

4. подизања финансијске одговорнос-
ти на виши ниво, прије свега бољ-
ом организацијом и јачањем инте-
рне контроле и интерне ревизије  

 
Министарство за финансије ће 

наведене циљеве постићи или покуш-
ати постићи обављајући нормативне, 
студијско-аналитичке и друге послове 
предвиђене овим Програмом рада. 
 
3. ПРИОРИТЕТНИ ПРОГРАМСКИ 

ЗАДАЦИ МИНИСТАРСТВА ЗА 
2011. ГОДИНУ 

 
Приоритетни програмски зада-

ци које Министарство за финансије 
планира реализовати у 2011. години у 
циљу остваривања циљева су сљедећи: 
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1. Приоритетан задатак: Финансијс-

ка стабилност Босанско-подрињс-
ког кантона Горажде 

 
Министарство за финансије Бо-

санско-подрињског кантона Горажде 
планира у 2011. години осигурати пр-
овођење активности неопходних за по-
стизање финансијске стабилности. 
 

Финансијску стабилност као 
циљ ка чијем постизању ће бити усмје-
рен рад Министарства за финансије у 
2011. години, Министарство ће покуш-
ати постићи прије свега  кроз адекват-
ан план новчаних токова заснован на 
претпоставци квалитетно планиране 
динамике свих прихода и свих издата-
ка дефинисаних кроз финансијске пл-
анове буџетских корисника. 
 
2. Приоритетан задатак: Одговара-

јућа системска рјешења за повећа-
ње јавних прихода Босанско-под-
рињског кантона Горажде  

 
У сарадњи са Федералним ми-

нистарством финансија, односно По-
резном управом Федерације Босне и 
Херцеговине те другим надлежним 
институцијама, Министарство плани-
ра у 2011. години осигурати или ини-
цирати провођење потребних активн-
ости у циљу постизања одговарајућих 
системских рјешења за повећање јавн-
их прихода Босанско-подрињског кан-
тона Горажде. 

 
Постизање одговарајућих систе-

мских рјешења за повећање јавних пр-
ихода у Босаснко-подрињском канто-
ну Горажде је циљ којем се тежи већ 
дуже вријеме, а у 2011. години Минис- 
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тарство за фиансније ће исти покуша-
ти постићи прије свега: 
 

- припремањем нацрта закона о по-
резу на имовину, који ће подстица-
ти ефикасно кориштење имовине, 
а самим тим и повећање привредн-
их активности, што ће имати за по-
сљедицу и повећање уплате јавних 
прихода, 

- континуираном сарадњом са Поре-
зном управом у циљу ефикасније 
наплате јавних прихода те 

- подузимањем одговарајућих актив-
ности како би се измијенио Закон о 
припадности јавних прихода у Фе-
дерацији Босне и Херцеговине на 
начин да се повећа учешће Босанс-
ко-подрињског кантона Горажде у 
расподјели јавних прихода. 
 

3. Приоритетан задатак: Стварање 
услова за снажнији и стабилнији 
економски развој Босанско-подр-
ињског кантона Горажде 
 

Стварање услова за снажнији и 
стабилнији економски развој Босанско 
-подрињског кантона Горажде је тако-
ђе циљ којем се тежи већ дуже вријеме, 
а у 2011. години Министарство за фи-
нансије ће покушати дати што већи 
допринос постизању истог и то прије 
свега доношењем одређених закона из 
области опорезивања, којим ће се по-
такнути повећање привредне активно-
сти и створити повољнији услови за 
пословање на подручију Босанско-по-
дрињског кантона Горажде. 
 
4. Приоритетан задатак: Подизање 

финансијске одговорности на ви-
ши ниво прије свега бољом орга-
низацијом и јачањем интерне 
контроле и интерне ревизије 
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Подизање финансијске одгово-

рности на виши ниво прије свега бољ-
ом организацијом и јачањем интерне 
контроле и интерне ревизије је циљ 
који ће Министарство за финансије 
постићи прије свега доношењем недо-
стајућих правилника и процедура те 
потпуном примјеном свих донесених 
правилника и процедура, односно по-
дузимањем потребних мјера из надле-
жности Министарства за финансије, 
како би се интерна ревизија устројила 
у складу са Законом о буџетима  у Фе-
дерацији Босне и Херцеговине и Пра-
вилником о интерној ревизији буџетс-
ких корисника. 
 
2. 
 
МИНИСТАРСТВО  
ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, НАУКУ,  
КУЛТУРУ И СПОРТ 
 
1. ДЈЕЛОКРУГ РАДА  

И СТРАТЕШКИ ЦИЉЕВИ 
МИНИСТАРСТВА 

 
1.1. Дјелокруг рада Министарства  

 
На основу члана 16. тачка б)  

Устава Босанско подрињског кантона 
Горажде (“Службене новине Босанско 
подрињског кантона Горажде”, бр. 
8/98, 10/00, 5/03) образовање је у ис-
кључивој надлежности Босанско-под-
рињског кантона Горажде.  

 
У складу са Законом о Кантона-

лним министарствима и другим тије-
лима Кантоналне управе (“Службене 
новине Босанско подрињског кантона 
Горажде”, бр. 5/03) Министарство за 
образовање, науку, културу и спорт  
врши управне, стручне и друге посло-
ве утврђене законом, који се односе на  
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надлежности Кантона у области обра-
зовања, науке, културе и спорта.  
 

Надлежности у области образо-
вања, науке, културе и спорта на под-
ручју Босанско-подрињског кантона 
Горажде садржане су у специјалним 
законима, које је донијела Скупштина 
Босанско подрињског кантона Гораж-
де и то Закону о предшколском одгоју 
и образовању (“Службене новине Бо-
санско-подрињског кантона Горажде”, 
бр. 15/09), Закону о основном одгоју и 
образовању (“Службене новине Боса-
нско-подрињског кантона Горажде”, 
број: 5/04,6/09), Закону о средњем об-
разовању (“Службене новине Босанс-
ко-подрињског кантона Горажде”, бр-
ој: 5/04), Закону о високом образовању 
(“Службене новине Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде”, бр. 02/10,), За-
кон о техничкој култури  (“Службене 
новине Босанско-подрињског кантона 
Горажде”, број: 03/05), Закон о  култу-
ри  (“Службене новине Босанско-под-
рињског кантона Горажде”, број:07/04), 
Закону о инспекцији у образовању 
(“Службене новине Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде”, број: 17/99), 
Закон о спорту (“Службене новине Бо-
санско-подрињског кантона Горажде”, 
број: 05/03), Закон о РТВ Босанско-по-
дрињског кантона Горажде (“Службе-
не новине Босанско-подрињског кан-
тона Горажде”, број:07/02,8/09) и Зак-
он о основама безбједности саобраћаја 
на путевима у БиХ („Службени гласн-
ик БиХ“ бр. 6/06, 75/06, 41/07, 84/09 и 
48/10),  који је донесен на нивоу Босне 
и Херцеговине.  
 

Надлежност министарства утв-
рђена је чланом 11. Закона о Кантона-
лним министарствима и другим тије- 
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лима кантоналне управе („Службене 
новине Босанско-подрињског кантона 
Горажде“ бр. 5/03 и 6/10), на основу 
чега је урађен Правилник о унутраш-
њој организацији Министарства, а ко-
ји покрива: област предшколског и ос-
новног одгоја и образовања, област ср-
едњег, вишег и високог образовања, 
област науке, културе и информисања, 
област за спорт, област безбједности 
саобраћаја на путевима у БиХ те Прос-
вјетно-педагошки завод, као кантонал-
ну управну организацију у саставу 
Министарства.  
 
2. ПРИОРИТЕТНИ  

ЦИЉЕВИ МИНИСТАРСТВА 
ЗА 2011. ГОДИНУ 

 
Министарство за образовање, 

науку, културу и спорт за 2011. годину 
дефинисало је сљедеће приоритетне 
циљеве: 

 
2.1. Развој образовног сектора 

 
 Развој образовног сектора на по-
дручју кантона кроз снажну подршку 
образовних институција и њихових 
програма с циљем обезбјеђења оптим-
алних услова за провођење процеса 
образовања у складу са Педагошким 
стандардима, успоставе Педагошког 
завода те кроз јачање улоге и значаја 
просвјетних радника. У циљу ефикас-
не имплементације приоритетног ци-
ља,  Министарство је планирало пров-
ођење активности на изради закона и 
подзаконских аката те изради елабо-
рата о оправданости оснивања униве-
рзитета на подручју Босанско – подри-
њског кантона Горажде. 
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2.2. Успостављање партнерских од- 
       носа са институцијама културе 
 
 Успостављање партнерских од-
носа са институцијама у области култ-
уре, техничке културе и информиса-
ња, који ће осигурати подршку кроз 
финансирање и  суфинансирање прој-
еката  везаних за обиљежавање значај-
них јубилеја те одржавање различитих 
манифестација од значаја за кантон. 
 
 Унапријеђење спорта  кроз уна-
пређивање услова за бављење спортск-
им активностима и подршку спортск-
им клубовима у омогућавању и ствара-
њу квалитетних услова за бављење сп-
ортом у сарадњи са професорима спо-
рта. 
 
 У област безбједности саобраћ-
аја на путевима у Босни и Херцегови-
ни за 2011. годину Министарство ће 
радити на обезбјеђивању услова за 
што квалитетније провођење испита за 
возаче моторних возила, испита за до-
бијање лиценце као и испита за доби-
јање дозволе возача инструктора мото-
рних возила. 
 
 Главни програмски задаци Ми-
нистарства за образовање, науку, кул-
туру и спорт у 2011. години базираће 
се на пословима који проистичу из 
напријед поменутих области, посебно 
са аспекта обавеза овог министарства 
које ови закони својим одредбама могу 
дефинисати роковима. 
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3. 
 
МИНИСТАРСТВО  
ЗА УРБАНИЗАМ,  
ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ 
И ЗАШТИТУ ОКОЛИНЕ  
 
1. ДЈЕЛОКРУГ РАДА 

И СТРАТЕШКИ ЦИЉЕВИ 
МИНИСТАРСТВА 

 
1.1.  Дјелокруг рада Министарства  

 
Програм Министарства за урб-

анизам, просторно уређење и заштиту 
околине за 2011. годину обухвата пос-
лове и задатке из надлежности рада 
Министарства, а произилазе из Устава 
Федерације БиХ и федералних закона, 
Устава Босанско-подрињског кантона 
Горажде, Закона о кантоналним мини-
старствима и другим тијелима кантон-
алне управе, других закона и прописа 
и закључака Скупштине и Владе Бо-
санско-подрињског кантона Горажде, 
којим се утврђују задаци Министарст-
ва. 

 
 Надлежности у области урбан-
изма, просторног уређења и заштите 
околине на подручју Босанско-подри-
њског кантона Горажде дефинисане су 
у законима које је донијела Скупшти-
на Босанско-подрињског кантона Го-
ражде, и то Закон о просторном уређе-
њу и грађењу Босанско-подрињског 
кантона Горажде („Службене новине 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де“, бр. 15/09), Закон о заштити околи-
не („Службене новине Босанско-подр-
ињског кантона Горажде“, бр. 5/05),  
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Закон о заштити од буке („Службене 
новине Босанско-подрињског кантона 
Горажде“, бр. 5/05), Закон о закупу ст-
ана („Службене новине Босанско-под- 
рињског кантона Горажде“, бр. 7/04) и 
Закон о одржавању заједничких ди-
јелова зграда и о управљању зградама 
(„Службене новине Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде“, бр. 15/01). 
 

Као кантонални орган надлеж-
ан за просторно уређење и заштиту 
околине у Босанско-подрињском кан-
тону Горажде, Министарство за  урба-
низам, просторно уређење и заштиту 
околине врши стручне и друге упра-
вне послове из надлежности Босанско 
– подрињског кантона Горажде, који 
се односе на просторно планирање, 
из-градњу и уређење земљишта на 
кантоналном нивоу, припремање пр-
ограма за доношење просторне и ур-
банистичке документације, регулиса-
ње и осигурање просторног плани-
рања и урбанистичког уређења при-
премањем развојних планова (прост-
орни план, урбанистички план, урб-
анистички ред), као и проведбених 
планова (регулациони план, урбани-
стички пројекат) и друге планске до-
кументације и програме за њихово 
провођење, регулисање уређења и 
кориштења кантоналног грађевинс-
ког земљишта, утврђивање, захвата-
ње и усмјеравање земљишне ренте 
која настаје на земљишту у сврху ње-
говог кориштења, регулисање и заш-
титу културно-историјског и привр-
едног наслијеђа на кантоналном ни-
воу, предлагање и провођење стамб-
ене проблематике, укључујући и ре-
гулисање и обезбјеђење становања, 
организовање одржавања стамбених 
зграда и станова на којима постоји  
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право власништва Кантона, одржав-
ање и изградњу стамбених објеката, 
регулисање и обезбјеђење услова за 
санацију и обнову порушених и ош-
тећених стамбених објеката и стано-
ва, надзор над радом кантоналног 
стамбеног фонда, координирање ра-
да са ресорним министарствима у 
Влади кантона на изради и утврђив-
ању концепта и програма обнове и 
развоја, као и са хуманитарним орга-
низацијама чија се дјелатност односи 
на обнову ратом порушених објека-
та и изградњу инфраструктурног си-
стема, координацију и помоћ општи-
нама у изради програма обнове и ра-
звоја, давање сагласности и праћење 
реализације пројекта обнове и разво-
ја, које реализују међународне орга-
низације, предлагање и провођење 
политике која се тиче регулисања оч-
увања и унапређења околине, утврђ-
ивање и обезбјеђивање добара у оп-
штој употреби, добара од општег ин-
тереса (рекреативни, туристички и 
спортски центри, паркови), екологи-
ја (заштиту околине-ваздуха, тла, во-
де, заштите од буке, урбаног зелени-
ла, шума), припремање нацрта и пр-
иједлога закона и других прописа из 
своје надлежности, управно рјешава-
ње, вршење других управних и стру-
чних послова утврђених законом ко-
ји се односе на надлежност Кантона 
у овој области.  

 
Надлежности Министарства за 

урбанизам, просторно уређење и заш-
титу околине Босанско - подрињског 
кантона Горажде утврђене су у члану 
10. Закона о кантоналним министар-
ствима и другим тијелима кантоналне 
управа („Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде“ број:  
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5/03 и 8/04). 
 
1.2. Стратешки циљ Министарства  
 
1.2.1. Просторно планирање и уређе- 

ње земљишта на кантоналном 
нивоу 

 
Документима просторног уређ-

ења одређује се организација, кори-
штење и намјена простора те крите-
рији и смјернице за његово уређење и 
заштиту. Приоритет Министарства за 
урбанизам је израда Просторног пла-
на Кантона, развојног стратешког ду-
горочног просторно-планског докуме-
нта, којим ће се дефинисати основна 
начела планског уређења простора и 
циљеви просторног развоја. 

 
1.2.2. Пројекат изградње и продаје 
            стамбених и пословних про-   
            стора 
 

У послијератном периоду при-
сутан је све већи тренд одлива станов-
ништва из Босанско-подрињског кан-
тона Горажде. Један од главних разло-
га је немогућност запошљавања на пр-
остору кантона те стамбеног збрињав-
ања, нарочито популације младих љу-
ди. Због тога  Министарство за урбан-
изам, просторно уређење и заштиту 
околине као један од главних циљева 
има изградњу новог стамбено-посло-
вног простора, а поред тога и продају 
поткровних станова који су у власниш-
тву Кантона. 

 
1.2.3. Пројекат у области заштите  
          околине 
 

У свијету се све већа пажња по-
свећује заштити околине и смањењу 
утицаја глобалног развоја привреде и  
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индустрије на живот и здравље људи. 
У том смислу се и у Босни и Херцего-
вини тој проблематици посвећује све 
већа пажња, па се и Босанско-подрињ-
ски кантон преко Министарства за ур-
банизам, просторно уређење и зашти-
ту околине у дјелокругу својих актив-
ности бави овом проблематиком. У сп-
ровођењу тих активности, Министар-
ство на непосредан начин кроз издава-
ње околинских дозвола, има директан 
увид у могуће загађиваче околине на 
простору Кантона, те на тај начин и 
усмјерава њихов рад да би се загађење 
околине избјегло или свело у законом 
дозвољене границе. Поред тога, циљ је 
и изабрати овлаштено правно лице ко-
је ће се бавити мјерењем нивоа буке на 
простору Кантона, како би се станов-
ништво заштитило од прекомјерног 
нивоа буке коју производе поједина 
правна лица. 
 
2. ПРИОРИТЕТНИ ЦИЉЕВИ 

МИНИСТАРСТВА  
ЗА 2011. ГОДИНУ 
 

2.1. Провођење цјелокупних активнос- 
        ти до окончања израдеп плана Бо- 
       санско-подрињског кантона Гора- 
       жде за период 2008-2028. године; 
2.2. Провођење активности на реали- 
        зацији плана изградње новог стам- 
       бено-пословног објекта; 
2.3. Провођење активности на продаји  
       поткровних станова у Витковићима; 
2.4. Провођење активности на утврђи- 
        вању статуса поткровних станова  
        у Горажду; 
2.5. Провођење активности на именов- 
        ању правног лица које ће се бави- 
         ти мјерењем нивоа буке на подру- 
         чју Босанско-подрињског кантона  
         Горажде; 
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2.6. Подузимање радњи на сузбијању  
       нелегалне градње. 
 
3. ПРИОРИТЕТНИ ПРОГРАМСКИ 

ЗАДАЦИ МИНИСТАРСТВА ЗА 
2011. ГОДИНУ 

 
3.1. Израда просторног плана за подр- 
       учје Босанско-подрињског канто- 
        на Горажде за период 2008-2028.го- 
       дине, која обухвата: 
 
3.1.1. Израду просторне основе; 
 
3.1.2. израда преднацрта просторног  
           плана Босанско-подрињског кан- 
          тона Горажде; 
     
3.1.3. Израду нацрта просторног плана  
          Босанско-подрињског кантона  
          Горажде; 
 
3.1.4. Израду приједлога просторног  
          плана Босанско-подрињског ка- 
          нтона Горажде; 
 
3.1.5. Након усвајања просторног пла- 
          на Босанско-подрињског канто- 
           на Горажде, израда пречишћеног  
          и лекторисаног плана, ради пот- 
           писивања од стране предсједава- 
          јућег Скупштине Босанско-под- 
          рињског кантона Горажде. 
 
3.2. Стамбена проблематика 
 
3.2.1. У циљу изградње стамбено-посл- 
          овног објекта „Ламела Х2“ у Го- 
          ражду из Буџета Министарства  
          за 2010.годину извршена је купо- 
          вина земљишта и покренуте ак- 
          тивности на прибављању потре- 
          бних сагласности као предусло- 
          ва за израду пројектне докумен- 
          тације, ревизије исте и прибављ- 
          ању одобрења за грађење. По  
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            окончању тих послова, планира- 
            ју  се покренути послови на са- 
            мој изградњи објекта (избор из- 
             вођача радова, изградња, техни- 
            чки пријем и др.); 
 
3.2.2. У складу са налазима ревизије 95  
          дограђених стамбених јединица 
          у насељу Витковићи, намијењен- 
          их за алтернативни смјештај из-  
           бјеглих и расељених лица, а усљ- 
           ед чињенице да добар дио тих  
           станова користе лица без ваљан- 
           ог законског основа, Министар- 
            ство ће у 2011. години водити ак- 
           тивности на ослобађању тих ст- 
            амбених јединица и њиховој ра- 
           сподјели у складу са Одлуком  
           Скупштине Босанско-подрињс-  
           ког кантона  Горажде о начину  
           располагања становима у влас- 
           ништву Босанско-подрињског  
            кантона Горажде број: 01-23-294  
           /10 од 13.04.2010 године. 
 
3.2.3. У зависности од броја ослобође- 
          них стамбених јединица које се  
          користе као алтернативни смје- 
            штај, Министарство ће у 2011.го- 
           дини покренути активности на  
           њиховој додјели/продаји путем  
            јавног позива за додјелу/прода- 
            ју, а све у складу са правилници- 
           ма који регулишу услове и кри- 
           терије за стицање права на дод- 
           јелу/куповину тих станова.  
 
3.2.4. По окончању активности на рег- 
          улисању правног статуса догра- 
           ђених стамбених јединица у Го- 
            ражду, упоредо са пословима на  
           санацији објеката на којима је  
            извршена надоградња, као и код  
           дограђених станова у Витковић- 
           има, извршиће се ревизија осно- 
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            ва за кориштење и статуса кори- 
           сника наведених стамбених јед- 
           иница, у циљу утврђивања зако- 
           нитости основа за њихово кори- 
           штење; 
 
3.2.5. Очекивања су да ће у поступку  

ревизије одређени број стамбе-
них јединица бити ослобођен, 
односно  за које је престала зак-
онита потреба да се исти кори-
сте као алтернативни смјештај 
избјеглих и расељених лица. 
Министарство ће покренути ак-
тивности на њиховој додјели/ 
продаји путем јавног позива за 
додјелу/продају, а све у складу 
са одлукама Владе Босанско-
подрињског кантона Горажде и 
правилницома који регулишу 
услове и критерије за стицање 
права на додјелу/куповину тих 
станова; 

 
3.3. Заштита околине 

 
3.1.1. Издавање околинских дозвола; 

 
3.1.2. Издавање дозвола за активнос-

ти мале привреде у управљању 
отпадом; 

 
3.1.3. Рјешавање проблема управљања  
          отпадом у оквиру надлежности; 
 
3.1.4. Контрола буке и загађења ваздуха; 
 
3.1.5. Давање мишљења о утицају на  
          околину планираних захвата; 
 
3.1.6. Финансирање пројеката очувања  
          и заштите околине;ж 
 
3.4. Остале активности Министарства. 
 

Током 2011. године Министар-
ство за урбанизам, просторно уређење  
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и заштиту околине ће проводити и ос-
тале активности у складу са законима 
и подзаконским актима који регулишу 
рад у областима које су у надлежности 
Министарства, активности на сарадњи 
са ресорним министарствима на нивоу 
Федерације БиХ, другим кантонима у 
Федерацији БиХ и јединицама локал-
не самоуправе те активностима дефи-
нисаним одлукама Скупштине и Вла-
де Босанско-подрињског кантона Гор-
ажде. 
 
4. 
 
МИНИСТАРСТВО  
ЗА БОРАЧКА ПИТАЊА 
 
1. ДЈЕЛОКРУГ  РАДА  

И СТРАТЕШКИ ЦИЉЕВИ 
МИНИСТАРСТВА 

 
1.1. Дјелокруг рада Министарства  

 
Као кантонални орган надле-

жан за борачко – инвалидску заштиту 
у Босанско-подрињском кантону Го-
ражде, Министарство за борачка пита-
ња врши стручне и друге управне пос-
лове из надлежности Босанско – под-
рињског кантона Горажде који се одн-
осе на утврђивање права бранилаца 
и чланова њихових породица на по-
дручју кантона, утврђивање полити-
ке и доношење законских и других 
прописа којима се дефинишу услови 
за остваривање допунских права бр-
анилаца, ратних војних инвалида и 
чланова породица шехида и погину-
лих бранилаца и демобилисаних бр-
анилаца (здравствена рехабилитаци-
ја, запошљавање, помоћ у рјешавању 
стамбених питања, превоз итд.), про-
вођење јединствене политике и сис-
темских закона Федерације Босне и  
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Херцеговине из области борачко-ин-
валидске заштите, заштиту ратних и 
мирнодопских војних инвалида, чла-
нова породица шехида, погинулих, 
несталих и умрлих бранилаца,  као и 
умрлих ратних и мирнодопских вој-
них инвалида и демобилисаних бра-
нилаца, изградњу, уређење и одржа-
вање спомен-обиљежја и мезарја бра-
нилаца, обиљежавање значајних дог-
ађаја и датума из одбрамбено-осло-
бодилачког рата 1992-1995. година, 
одлучивање у првостепеном поступ-
ку којим се признају права борцима 
и члановима њихових породица пр-
описана Законом о допунским прав-
има; одлучивање у другостепеном 
управном поступку по жалбама и 
поступку ревизије првостепених уп-
равних аката којима се одлучује о ос-
новним, допунским и другим прави-
ма бранилаца и чланова њихових по-
родица; израду и доношење поједи-
начних аката који се односе на пра-
ва, дужности и одговорности служб-
еника и намјештеника из радног од-
носа или у вези са  радним односом; 
образовање и организовање рада ље-
карских комисија за утврђивање пр-
оцента војног инвалидитета у прво-
степеном и ревизионом управном 
поступку; осигурање и контролу на-
мјенског трошења средстава; коор-
динацију и усклађивање рада опш-
тинског органа управе из ове облас-
ти; вођење прописаних евиденција 
из своје надлежности; сарадњу и ко-
рдинацију рада са кантоналним Ми-
нистарством здравља и другим мин-
истарствима у вршењу послова из св-
оје надлежности; осигуравање сред-
става и других облика помоћи бор-
цима; припремање нацрта закона и 
других прописа из своје надлежнос- 
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ти; координацију дјеловања друш-
твених организација (удружења по-
родица шехида, ратних војних инва-
лида, добитника највиших ратних 
призанања и демобилисаних брани-
лаца); управни надзор у спровођењу 
права из области БИЗ-а, која се ос-
тварују у општинским службама бо-
рачко-инвалидске заштите; коорди-
нацију рада на интегралном инфор-
мационом систему ИИС БИЗ, успос-
тављеног на нивоу ФБиХ из области 
БИЗ-а, и свих других података које 
налаже Федерално министарство за 
питање бранилаца и инвалида одбр-
амбено-ослободилачког рата; коорд-
инацију пружања стручне помоћи и 
контролу функционисање ИИС БИЗ 
у општинским службама БИЗ-а на 
подручју кантона; рад на унапређе-
њу информационог система; врше-
ње и других послова у складу са зак-
оном и другим прописима из облас-
ти борачко-инвалидске заштите, као 
и послове које му ставе у задатак Ск-
упштина и Влада Кантона.  
 

Надлежности Министарства за 
борачка питања Босанско-подрињског 
кантона Горажде утврђене су у члану 
12. Закона о кантоналним министар-
ствима и другим тијелима кантоналне 
управе („Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде“ број: 
5/03). 
 
1.2. Стратешки циљ Министарства  
       за борачка питања 

 
У послијератном периоду, као 

једна од најугроженијих и најосјет-
љивијих категорија становништва ис-
тичу се припадници борачких попу-
лација, тј. чланови породица шехида и  
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погинулих бранилаца, ратни војни 
инвалиди те демобилисани борци. Св-
ака од ових категорија има своје спе-
цифичности, али је њихова заједничка 
улога у нашем опстанку и опстојности 
Босне и Херцеговине неспорна. 
 

Област борачко-инвалидске за-
штите у Федерацији Босне и Херце-
говине није ефикасно уређена нити се 
рјешавању статуса припадника бора-
чких популација посвећивала довољна 
пажња, тако да се и данас ове попула-
ције сусрећу са многим проблемима у 
рјешавању својих егзистенцијалних 
питања. 

 
Стратешки циљ Министарства 

за борачка питања у 2011. години јесте 
унапређење статуса припадника бора-
чких популација и заштита тековина 
њихове борбе за очување Босне и Хер-
цеговине.  

 
Овај циљ је усклађен са Стра-

тегијом социјалног укључивања Босне 
и Херцеговине (ССУ) и духом очувања 
историјског наслијеђа. 

 
Програм рада садржи дефи-

нисане приоритетне циљеве, задатке, 
активности и мјере који су усклађени 
са стратешким циљевима и надлеж-
ностима Министарства у складу са за-
коном. 
 
2. ПРИОРИТЕТНИ  

ЦИЉЕВИ МИНИСТАРСТВА  
ЗА 2011. ГОДИНУ 

 
У складу са стратешким циљем, 

Министарство за борачка питања де-
финисало је сљедеће приоритетне ци-
љеве за 2011. годину: 

 
- ефикаснија имплементација допу- 
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нских права бранилаца и чланова 
њихових породица, 

- активна улога у прецизирању и об-
иљежавању значајних догађаја и 
датума.  

 
2.1. Ефикаснија имплементацја 

допунских права  
 

Обзиром да се борачко-инвали-
дска заштита заснива на стеченим пр-
авима корисника, посебно је лоша ус-
мјереност новчаних давања проистек-
лих из федералних закона према сиро-
машнима у овој популацији. Борачке 
накнаде у ФБиХ су регресивне гдје са-
мо 11,5% најсиромашнијих прима ове 
накнаде. Интересантно је да су већи 
корисници борачких накнада они из 
дијела најбогатије популације, при че-
му 26,5% таквих прима борачке накна-
де у ФБиХ.   

 
Министарство за борачка пита-

ња Босанско-подрињског кантона Го-
ражде не може утицати на обим и нач-
ин исплате права признатих федера-
лним законима, али може утицати на 
она призната Законом о допунским 
правима. Очекивани резултати који се 
планирају постићи имплементацијом 
овог приоритетног циља су боља усм-
јереност буџетских средстава намије-
њених имплементацији допунских пр-
ава ка најугроженијим припадницима 
борачких популација.  
 

На овај начин, уз иста буџетска 
средства, постићи ће се већи ефекти. 
 
2.2. Активна улога у прецизирању  
        и обиљежавању значајних дога- 
        ђаја и датума   

 
Практична примјена Одлуке  
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Скупштине Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде о усвајању Календара 
обиљежавања значајних догађаја и 
датума из одбрамбено-ослободилачког 
рата 1992. – 1995.година је показала 
недостатке у смислу конкретизације 
значајних датума и догађаја из блиске 
нам прошлости, што је резултирало 
бројним иницијативама удружења бо-
рачких популација, мјесних заједница 
и грађана за њеним измјенама и до-
пунама. 
 

Прецизирањем и дефинисањем 
догађаја и датума из блиске прошло-
сти који заслужују да се не забораве, 
учиниће се велики корак у очувању 
тековина борбе за Босну и Херцегови-
ну. 
 
2.3. Остали циљеви Министарства   
       у складу са надлежностима 
 

Током 2011. године Министар-
ство за борачка питања ће проводити 
активности у оквиру својих надлежно-
сти на имплементацији сљедећих оста-
лих циљева у складу са законима, стра-
тегијама и акционим плановима: 

 

- Координација рада са Федералним 
министарством, Институтом за ме-
дицинско вјештачење и општинс-
ким службама за БИЗ у пословима 
везаним за признавање основних 
права припадника борачких попу-
лација; 
 

- Праћење стања у области борачко-
инвалидске заштите и ажурирање 
база података; 
 

- Ефикасан рад удружења борачких 
популација; 
 

- Неометано одржавање спортских 
манифестација инвалида. 
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3. ПРИОРИТЕТНИ ПРОГРАМСКИ 
ЗАДАЦИ МИНИСТАРСТВА  

       ЗА 2011. ГОД. 
 

Министарство за борачка пита-
ња планира остваривање приоритетн-
их циљева кроз провођење приоритет-
них задатака, активности и законских 
мјера током буџетске 2011. године. У 
раду Министарства приоритет ће бити 
провођење задатака из области ефика-
сније имплементације допунских пра-
ва, задатака из области активније уло-
ге у прецизирању и обиљежавању зна-
чајних догађаја и датума те задатака 
проистеклих из осталих циљева Мини-
старства. 
 
3.1.Приоритетни задаци ефикасније  
      имплементације допунских права  
 

Допунска права бранилаца и 
чланова њихових породица су утврђе-
на Законом о допунским правима бра-
нилаца и чланова њихових породица 
у Босанско – подрињском кантону Го-
ражде (“Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде” број: 
9/07). 

 
За имплементацију ових права 

планирана су средства у Буџету Мин-
истарства за борачка питања на коду 
614200 – Текући трансфери поједин-
цима,  а иста се распоређују на сљеде-
ћи начин: 
 
3.1.1. Накнаде за вријеме незапосле- 
            ности: 
 

Буџет: 300.000 КМ 
 
Министарство за борачка пита-

ња Босанско–подрињског кантона Го-
ражде је за 2011.годину планирало но- 
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вчана средства на име мјесечне надо-
кнаде демобилисаних бранилаца који 
се налазе на евиденцији незапослених 
лица код Завода за запошљавање Бо-
санско-подрињског кантона Горажде. 
Иста ће се исплатити демобилисаним 
борцима у случају да Завод и Феде-
рално министарство не буду у могућн-
ости обезбиједити средства за те намјене. 
 
3.1.2. Помоћ у стамбеном збрињавању 
 

Буџет: 300.000 КМ 
 

Чланом 38. Закона о правима 
бранилаца и чланова њихових поро-
дица утврђено је право на помоћ у ста-
мбеном збрињавању бранилаца који 
се налазе у изузетно тешкој материја-
лно -  социјалној ситуацији. 
 

Имплементација овог права ће 
се вршити у складу са Правилником 
који је донијело Минисарство, а којим 
су дефинисани видови, услови и нач-
ин додјеле једнократне бесповратне 
помоћи (помоћ у адаптацији стамбе-
ног објекта, помоћ у легализацији ста-
мбеног објекта те прикључак на инфр-
аструктурну мрежу).  
 

Министарство ће у случају ван-
редних услова, односно могућих елем-
ентарних непогода, дио средстава ус-
мјерити ка најугроженијим лицима 
према извјештају стручне комисије ко-
ју ће формирати Министарство. 
 

Посебан акциони план Минис-
тарство ће сачинити за случај додјеле 
поткровних станова у Витковићима и 
ул. М. Тита у Горажду припадницима 
борачких популација. 
 
3.1.3. Једнократне новчане помоћи 
 

Буџет:   75.000 КМ 
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Право на једнократну новчану 

помоћ, утврђено Законом о допунским 
правима бранилаца и чланова њихов-
их породица, имплементираће се пре-
ма посебном правилнику, који доније-
ло ресорно Министарство, а којим су 
утврђени услови, начин и критерији 
за остваривање овога права. Ова помоћ 
се превасходно односи на лијечење 
или набавку лијекова или задовољење 
егзистенцијалних потреба припадника 
борачких популација. 
 
3.1.4. Здравствена заштита корисни- 
            ка БИЗ-а  
 
Буџет:   70.000 КМ 
 

Ово право је проистекло из одр-
едби федералног Закона о правима 
бранилаца  и чланова њихових пород-
ица, а обухваћено је Законом о допунс-
ким правима бранилаца и чланова 
њихових породица у Босанско-подри-
њском кантону Горажде. 
 

Такође, Законом о здравственом 
осигурању, за надлежне органе управе 
– кантоне, предвиђена је уплата обаве-
зног здравственог осигурања за корис-
нике БИЗ-а који се не могу осигурати 
по другом основу.  

 

Ради поштивања ових одредби, 
закључен је споразум са Заводом зд-
равственог осигурања према којем ће 
се, сходно евиденцији осигураних лица, 
уплаћивати средства за ове намјене. 
 
3.1.5. Бањско и климатско лијечење –  
             рехабилитација припадника бо- 
            рачких популација.  
 

Буџет: 100.000 КМ 
 
Ово право је проистекло из од- 
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редби федералног Закона и обухва-
ћено је Законом о допунским правима 
бранилаца у Босанско-подрињском ка-
нтону Горажде. 

 
У циљу обезбјеђења овог права, 

Министарство за борачка питања ће 
извршити одабир пружаоца услуга у 
складу са важећим законским пропи-
сима. 

 
Право ће се имплементирати 

према посебном Правилнику о усло-
вима и поступку кориштења права бр-
анилаца и чланова њихових породица 
на здравствену заштиту, бањско-клим-
атско лијечење и трошкове превоза у 
вези са лијечењем, који је донијело Ми-
нистарство. 
 
3.1.6. Трошкови лијечења у иностра- 
            нству 
 

Буџет:    5.000 КМ 
 

Законом о допунским правима 
бранилаца и чланова њихових поро-
дица утврђено је и право на накнаду 
путних трошкова и трошкова лијече-
ња у иностранству. 
 

Ово ће право борци и чланови 
њихових породица остваривати посре-
дством општинских служби за БИЗ на 
простору Босанско-подрињског канто-
на Горажде, а финансијска средства за 
призната права ће се обезбиједити у 
Буџету Министарства за борачка пита-
ња. 
 
3.1.7. Права по основу преостале  
            радне способности 
 

Буџет:    5.000 КМ 
 

Ово право је проистекло из од- 
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редби федералног Закона, а обухва-
ћено је Законом о допунским правима 
бранилаца и чланова њихових поро-
дица у Босанско-подрињском кантону 
Горажде. Обухвата професионалну ре-
хабилитацију по захтјевима војних ин-
валида и демобилисаних бранилаца.  
 

Право ће се остваривати у скла-
ду са посебним правилником који је 
донијело Министарство за борачка пи-
тања. 

 
3.1.8. Право на професионалну  
            преквалификацију 
 

Буџет:    5.000 КМ 
 

Законом о допунским правима 
бранилаца и чланова њихових поро-
дица у Босанско-подрињском кантону 
Горажде утврђено је и право на про-
фесионалну преквалификацију бран-
илаца и чланова њихових породица. 
 

Министарство је донијело пра-
вилник на основу којег ће, у првосте-
пеном поступку, општинске службе за 
БИЗ вршити признавање овог права, а 
средства за имплементацију обезбјеђу-
је Министарство за борачка питања у 
свом Буџету. 
 

Обзиром да у ранијем периоду 
ово право припадници борачких по-
пулација нису користили, планирана 
су минимална буџетска средства за ову 
намјену. 
 
3.1.9. Стипендирање и обезбјеђење  
            уџбеника за дјецу припадника 
            б/п 
 

Буџет:   50.000 КМ 
 

Ово право је проистекло из од- 



04.јул/српањ 2011 
 
 
редби Федералног закона, а обухваће-
но је Законом о допунским правима 
бранилаца и чланова њихових поро-
дица у Босанско-подрињском кантону 
Горажде. 
 

Имплементиратће се према по-
себном правилнику, који ће донијети 
ресорно министарство. 
 
3.1.10. Уклањање архитектонско- 
            урбанистичких баријера 
 

Буџет:   5.000 КМ 
 

Ово право је проистекло из од-
редби федералног Закона, а обухваће-
но је Законом о допунским правима 
бранилаца и чланова њихових поро-
дица у Босанско-подрињском кантону 
Горажде. 
 

Подразумијева прилагођавање 
прилаза мјесту становања и уређење 
стана за кретање најтежих војних ин-
валида - параплегичара. 
 

Обзиром да у ранијем периоду 
ово право припадници борачких поп-
улација нису користили, планирана су 
минимална буџетска средства за ову 
намјену. 
 
3.1.11. Партиципација за накнаде  
            за грађевинско земљиште  
            и уређења ГГЗ 
 

Буџет:    30.000 КМ 
 

Ово право је проистекло из од-
редби Федералног закона, а обухваће-
но је Законом о допунским правима 
бранилаца и чланова њихових поро-
дица у БПК Горажде. 
 

Могу га остварити припадници  
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борачке популацији ако изградњом 
породичне куће желе први пут ријеш-
ити своје стамбено питање, а у складу 
са посебним правилником који је до-
нијело  Министарство за борачка пит-
ања. 
 
3.1.12 Право на бесплатну и  
           повлаштену вожњу  РВИ  
           и ПШиПБ  
 

Буџет: 50.000 КМ  
 

Ово право је проистекло из од-
редби Федералног закона, а обухваће-
но је Законом о допунским правима 
бранилаца и чланова њихових поро-
дица у Босанско-подрињском кантона 
Горажде. 
 

У складу са важећим законским 
прописима, Министарство за борачка 
питања ће извршити одабир пружа-
оца услуга превоза корисника који то 
право остваре у складу са посебним 
правилником који је донијело Минис-
тарство за борачка питања.  
 
3.1.13.Подизање надгробних  
           споменика и других  
           спомен обиљежја 
 

Буџет: 300.000 КМ 
 

Подизање спомен-обиљежја – 
нишана погинулим борцима – шехид-
има на простору Босанско-подрињск-
ог кантона Горажде ће се врши у скла-
ду са јединственим пројектом на нивоу 
ФБиХ. 
 

У складу са важећим законским 
прописима, Министарство за борачка 
питања ће извршити одабир извођача 
радова који ће поставити надгробне 
споменике – нишане свим шехидима у  
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складу са посебним правилником који 
је донијело Министарство. 
 

Такође, према иницијативама 
грађана и удружења борачких попу-
лацја, Министарство ће спроводити и 
активности на подизању других спо-
мен-обиљежја у складу са својом надл-
ежности. 
 
3.1.14. Новчана помоћ добитницима 
            највиших ратних признања 
 

Буџет: 20.000 КМ 
 

Министарство за борачка пита-
ња Босанско-подрињског кантона Гор-
ажде ће, у складу са законом, обезбије-
дити једнократну новчану помоћ (хед-
ије) добитницима највиших ратних 
признања са простора Босанско-подр-
ињског кантона Горажде. Висина ове 
помоћи није дефинисана и иста ће се 
одредити сходно расположивим сред-
ствима. 
 
3.1.15.Помоћ у случају смрти 
 

Буџет: 40.000 КМ 
 

Чланом 46. Закона о допунским 
правима бранилаца и чланова њихо-
вих породица утврђено је да, у случају 
смрти демобилисаног браниоца, РВИ 
и члана породица шехида –погинулог 
борца, чланови породице са којима је 
умрли живио имају право на накнаду 
трошкова сахране и џеназе у износу од 
најмање једне просјечне плате Феде-
рације БИХ. 
 

Министарство за борачка пита-
ња је донијело посебан правилник кој-
им се регулишу услови и критерији за 
остваривање овог права. 
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Општинске службе за БИЗ на 
нивоу Босанско-подрињског кантона 
Горажде ће вршити признавање овога 
права у првостепеном поступку, док 
ће Министарство за борачка питања 
рјешавати по жалби и обезбиједити ср-
едства за ове намјене. 
 
3.1.16. Друга права у складу са 
            посебним прописима 
 
Буџет: 30.000 КМ 
 
3.1.17. Непланирани расходи 
 

Буџет: 40.000 КМ 
 

На бази искустава у раду Мин-
истарства за борачка питања,  које се у 
ранијем периоду сусретало са са јед-
ним бројем оправданих захтјева које 
није било могуће планирати, обезбије-
ђена су интервентна средства за ове 
намјене.  
 

Буџетска линија: 614200 - Гран-
тови појединцима   
 

Укупан буџет (у КМ): 1.425,000,00 КМ 
 
3.2. Приоритетни задаци на  

обиљежавању значајних 
 догађаја и датума  

 
Календар обиљежавања значај-

них догађаја и датума из одбрамбено-
ослободилачког рата 1992 – 1995.годи-
на треба да буде резултат потребе да 
се обиљеже и никада не забораве зна-
чајнији догађаји, датуми и личности 
који су обиљежили период одбране 
БиХ од агресије, страдање и херојски 
отпор становника. 
 

Руководећи се овим потребама,  
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Министарство за борачка питања ће 
покренути иницијативу и спровести  
јавне расправе на којима ће се преци-
зирати догађаји и датуми из блиске 
прошлости који заслужују да се уврсте 
у календар обиљежавања. 
 

За поједине догађаје и датуме 
који се уврсте у календар Министар-
ство ће пружити пуну подршку одбо-
ру, који ће именовати Влада Кантона, 
у сачињавању програма обиљежавања 
те обезбиједити буџетска средства. 
 

Буџетска линија: 614300 – Гра-
нтови непрофитним организацијама 
 
Укупан буџет (у КМ): 60.000,00 КМ 
 
3.3. Остали задаци Министарства 
 

Имајући у виду све надлежнос-
ти Министарства за борачка питања, 
поред имплементације приоритетних 
задатака, током 2011. године планира-
на је и реализација других програмск-
их задатака који произилазе из остал-
их циљева Министарстарства. Остали 
задаци Министарства за борачка пита-
ња у 2011. години  су: 
 
3.3.1.  Координација рада са Федера- 
           лним министарством, Институ- 
           том за медицинско вјештачење  
            и општинским службама за БИЗ  
           у пословима везаним за призна-   
           вање основних права припадни- 
           ка борачких популација. 
 

Усвајањем Закона о правима 
бранилаца и чланова њихових поро-
дица ФБиХ (2004.) елиминисана је ран-
ија разноликост правног оквира, који 
се на подручју ФБиХ ослањао на два 
правна система са три различита про- 
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писа за припаднике Армије РБиХ и за 
припаднике ХВО-а. Закон регулише 
да се за све раније кориснике права 
(РВИ и породице шехида - погинулих 
бранилаца) мора извршити ревизија 
стечених права те донијети нова рје-
шења у складу са законом.  
 

Доношењем Закона о оснивању 
Института за медицинско вјештачење 
здравственог стања у ФБиХ (на снагу 
ступио 09.10.2007. године) прописана 
је надлежност Института, како у обла-
сти борачко-инвалидске заштите, тако 
и при оцјени степена инвалидитета 
нератних инвалида. Даље, до данас су 
скоро сви кантони склопили уговоре, 
што би требало допринијети већој ко-
нтроли и реду у рјешавању предмета 
и уједначених критерија код давања 
налаза и мишљења о проценту војног 
и цивилног инвалидитета. 
 

Министарство за борачка пита-
ња Босанско-подрињског кантона Гор-
ажде је закључило Уговор број:11-14-
2934/07, од 29.11.2007. године са Инст-
итутом за медицинско вјештачење зд-
равственог стања припадника борачк-
их популцаија са простора Босанско-
подрињског кантона Горажде. Предм-
ет овог уговора је давање налаза и ми-
шљења у складу са Законом о правима 
бранилаца и чланова њихових поро-
дица и подзаконским прописима који 
су донесени на основу овог закона. Ре-
сорно Министартво је за ове намјене у 
току 2011.године планирало средства, 
а њихова реализација ће се вршити на 
основу мјесечних фактура према ства-
рном обрачуну извршених услуга. 
 

Својом активном улогом, Мин-
истарство за борачка питања Босанско 
-подрињског кантона Горажде ће оси- 
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гурати неометано функционисање и 
даљи развој Јединственог интегралног 
система борачко-инвалидске заштите 
(ИИС БИЗ) на нивоу ФБиХ, а самим 
тим омогућити редовност исплата ос-
новних принадлежности припаника 
борачких популација. 
 

Буџетска линија: 614300 – Гра-
нтови непрофитним организацијама 
 

Укупан буџет (у КМ): 15.000,00 КМ 
 
3.3.2.Праћење стања у области борачко  
         -инвалидске заштите и ажурира- 
          ње база података 
 
 Континуирано, Министарство 
за борачка питања Босанско-подрињс-
ког кантона Горажде ће вршити праћ-
ење стања у области борачко-инвали-
дске заштите те израду разних анализа  
и извјештаја по потреби и на захтјев  
федералних органа, Скупштине, Вла-
де и осталих органа  Кантона. 
 
 Трајан задатак Министарства је 
надзор над имплементацијом Закона о 
допунским правима бранилаца и чла-
нова њихових породица у Босанско-
подрињском кантону Горажде. С тим 
циљем, Министарство ће успоставити 
и ажурирати базе података корисника 
допунских права. 
 
3.3.3. Помоћ у раду удружења борач- 
            ких популација 
 
3.3.3.1.Трансфери удружењима борач- 
            ких популација 
  

Буџет:  88.000 КМ 
 

Руководећи се да свој интерес, 
посредством удружења, остварују при-
падници борачких популација који су  
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на старању Министарства за борачка 
питања, из Буџета Босанско-подрињс-
ког кантона Горажде је у досадашњем 
периоду пружана помоћ за рад ових 
удружења, тако да су и у 2011. години 
планирана средства за ове намјене, а 
иста ће се распоредити за редован рад 
удружења кроз мјесечне транше.  
 

Министарство ће донијети пос-
ебне проведбене прописе о одабиру 
корисника и висини мјесечних тран-
ши, те предложити  Влади Босанско-
подрињског кантона Горажде доноше-
ње Одлуке о одобравању средстава. 
 

Финансирање - суфинансира-
ње рада удружења ће се вршити на ос-
нову сљедећих критерија:  

 

- дјелатност удружења на подру-
чју Босанско-подрињског кан-
тона Горажде; 

- програм рада за текућу годину; 
- финансијски план за текућу го-

дину; 
- финансијски извјештај за прет-

ходну годину; 
- организованост и број чланова 

удружења; 
- остварени разултати на канто-

налном, федералном, државн-
ом и међународном нивоу. 

 
Корисници средстава из ове Од-

луке дужни су за све активности доста-
вити извјештај о намјенском утрошку 
средстава дозначених из Буџета у року 
од 5 дана од реализације мјесечних ак-
тивности са одговарајућом документа-
цијом. 
 

У случају недостављања извје-
штаја, удружењу се обуставља даљње 
дозначавање средстава. 
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Уколико корисник средстава не 

ради у складу са законом, недовољно 
се ангажира на извршавању послова и 
задатака, ненамјенски троши средства 
или битније одступа од програмских 
циљева, Министарство има право да 
обустави дознаку средстава док се уо-
чени недостаци не отклоне, умањи ис-
плату висине мјесечног износа до 50%, 
или да у потпуности прекине финан-
сирање удружења. 
 
3.3.3.2. Финансирање пројеката удру- 
             жења борачких популација 
 

Буџет:  80.000 КМ 
 

Министарство за борачка пита-
ња у дјелокругу свога рада, ће подржа-
ти сљедеће пројекте удружења које за 
циљ имају побољшање социјално – ек-
ономског статуса борачких популаци-
ја: 

 

1. Пројекат побољшања статуса бора-
чке популације Босанско – подри-
њског-кантона Горажде (превоз бо-
рачких популација Горажде –Сара-
јево-Горажде). 
 

2. Пројекат подјеле бајрамских паке-
тића дјеци шехида (Рамазански и 
Курбан бајрам) 
 

3. Љетовање дјеце б/п 
 

4. Остали пројекти  
 

На захтјев Министарства, удру-
жења су дужна посебним прописом 
регулисати начин реализације проје-
кта за који се тражи суфинасирање. За 
све активности по пројекту удружења 
су дужна доставити извјештај о намје-
нском утрошку средстава дозначених 
из Буџета у року од 5 дана од реализа-
ције мјесечних активности, са одгова- 
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рајућом документацијом. 
 

Критерији за финансирање-су-
финансирање пројеката удружења су: 
 

- дјелатност удружења на подру-
чју Босанско- подрињског кант-
она Горажде; 

- ресоцијализација и интеграција 
ратних војних инвалида као и 
других припадника борачких 
популација у друштвену среди-
ну, односно локалну заједницу;  

- пројекти очувања и његовања 
традиције ослободилачког рата; 

- пројекти збрињавања и помоћи  
шехидским породицама и пор-
одицама погинулих бранилаца; 

- сарадња удружења са државн-
им и међународним субјектима 
на свим нивоима; 

- одгојни друштвени значај, 
- интерес јавности, 
- програми помоћи у лијечењу, 

стамбеном збрињавању, запош-
љавању и рехабилитацији при-
падника борачке популације, 

- програми који подстичу развој 
друштва и вјерску толеранцију, 

- пројекти хуманитаног каракте-
ра са циљем помоћи социјално 
најугроженијим припадницима 
борачке популације, 

- подстицање на бављење спорт-
ом ратних војних инвалида и 
других борачких популација, 

- програми едукативног, култур-
ног, спортског, рекреационог и 
рехабилитационог карактера, 

- економска оправданост пројек-
та који удружење предлаже.  

 
3.3.3. Помоћ у одржавању спортских  
            манифестација инвалида 
 

Буџет:  7.000 КМ 
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С циљем успјешне психо – физ-
ичке рехабилитације ратних војних 
инвалида, Министарство за борачка 
питања планира средства за помоћ за 
одржавање спортских и других мани-
фестација на којима учествују ова ли-
ца. 
 

Руководећи се досадашњим ис-
куством, ово Министарство је плани-
рало средства које ће се реализовати у 
складу са законом и захтјевима Савеза 
РВИ и Савеза за спорт и рекреацију 
РВИ са простора нашег кантона. 
 

Средства по овом Програму из-
узетно се могу преусмјерити, односно 
одобрити и спортским клубовима који 
учествују у манифестацијама од знача-
ја за припаднике борачких популаци-
ја. 
 
5. МИНИСТАРСТВО ЗА 

УНУТРАШЊЕ ПОСЛОВЕ 
 
1. ДЈЕЛОКРУГ РАДА И 

СТРАТЕШКИ ЦИЉЕВИ 
МИНИСТАРСТВА 

 
1.1.  Дјелокруг рада Министарства  
 

У складу са Законом о канто-
налним министарствима и другим ти-
јелима кантоналне управе („Службене 
новине  Босанско-подрињског кантона 
Горажде“, бр. 5/03, 8/04 и 6/10) Мини-
старство за унутрашње послове Боса-
нско – подрињског кантона врши  уп-
равне и друге стручне послове  који се 
односе на провођење Устава и закона 
Босне и Херцеговине, Федерације Бо-
сне и Херцеговине и кантона у пита-
њима  унутрашњих послова, послова и 
задатака полиције, осим послова који 
су у надлежности полиције Федераци- 
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је Босне и Херцеговине, осигурање од-
ређених личности кантона, одржава-
ње јавних скупова, личне карте, лично 
име, пријављивање пребивалишта и 
боравишта, јединствени матични број 
грађана, матичне књиге, регистрација 
моторних возила, издавање возачких 
дозвола, набавка, држање и ношење 
оружја и муниције, припремање нацр-
та закона и других прописа из своје 
надлежности, инспекцијски надзор у 
свим областима из своје надлежности 
и вршење других послова и задатака 
који су му Законом о унутрашњим по-
словима Кантона и другим законом ст-
ављени у надлежност. 
 
           Надлежности у области унутра-
шњих послова на подручју Босанско-
подрињског кантона Горажде дефини-
сане су у законима које је донијела Ск-
упштина Босанско-подрињског канто-
на Горажде и то Закон о унутрашњим 
пословима Босанско-подрињског кант-
она („Службене новине Босанско-по-
дрињског кантона Горажде бр. 9/10), 
Закон о полицијским службеницима 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де („Службене новине Босанско-подр-
ињског кантона Горажде бр. 12/06, 
13/07, 8/08, 17/08 и 7/09), Закон о ја-
вном реду и миру  („Службене новине 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де“ бр.10/00 и 8/08), Закон о јавном 
окупљању („Службене новине Босанс-
ко-подрињског кантона Горажде“ бр. 
5/03).  
 
1.2.  Стратешки циљ Министарства  
 

Одржавање повољног стања 
сигурности на подручју Босанско-
подрињског кантона, као и ефикасн-
ије остваривање права грађана из на-
длежности КМУП-а 
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2. ПРИОРИТЕТНИ  

ЦИЉЕВИ МИНИСТАРСТВА  
ЗА 2011. ГОДИНУ 

 
- Унапређење и остваривање што 

боље личне и имовинске заштите и 
сигурности свих грађана на подру-
чју Босанско-подрињског кантона 
Горажде; 

- Непосредна заштита људских пра-
ва, слобода и достојанства свих гр-
ађана; 

- Предузимање превентивних мјера 
у циљу постизања што повољнијег 
стања јавног реда и мира; 

- Унапређење и постизање што бољ-
ег стања у области безбједности са-
обраћаја; 

- Спречавање и откривање свих врс-
та кривичних дјела; 

- Заштита од могућих терористичк-
их активности; 

- Унапређење борбе против тргови-
не људима; 

- Унапређење борбе против органи-
зованог криминала и корупције; 

- Унапређење борбе против злоупо-
требе опојних дрога; 

- Појачати активности откривања и 
одузимања илегално посједованог 
оружја, муниције и минско-експло-
зивних средстава; 

- Квалитетно и професионално обе-
збјеђење јавних скупова; 

- Обезбједити грађанима да што бр-
же и квалитетније остварују своја 
права из надлежности министарст-
ва (путне исправе, идентификаци-
она документа, увјерења и сл.); 

- Стварање услова за враћање лока-
ције Одсјека за издавање иденти-
фикационих докумената из објекта 
поште у просторије Министарства 
за унутрашње послове Босанско- 
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подрињског кантона Горажде кроз 
обезбјеђење потребних средстава 
са истих или виших нивоа власти у 
Федерацији Босне и Херцеговине; 

- Стварање техничких и кадровских 
услова за издавање идентификаци-
оних докумената формирањем ло-
кација у општинама Пале-Прача и 
Фоча-Устиколина; 

- Опремање полиције материјално-
техничким средствима потребним 
за рад и опреме (дјелови унифор-
ми који нису набављени у претход-
ној буџетској години); 

- У сарадњи са општином Горажде 
радити на изради и имплементац-
ији пројекта покривања најфрекве-
нтнијих раскрсница и објеката од 
значаја за општину Горажде и кан-
тон видео надзором који би омогу-
ћио сталну контролу и ангажовање 
полиције на другим пословима и 
задацима. 

 
6. МИНИСТАРСТВО  

ЗА ПРАВОСУЂЕ, УПРАВУ 
И РАДНЕ ОДНОСЕ 

 
1. ДЈЕЛОКРУГ РАДА  

И СТРАТЕШКИ ЦИЉЕВИ 
МИНИСТАРСТВА 

 
1.1. Дјелокруг рада Министарства   
 

Програм рада Министарства за 
правосуђе, управу и радне односе Бо-
санско-подрињског кантона Горажде 
за 2011. годину обухвата послове и за-
датке који представљају основне фун-
кције овог министарства, а произилазе 
из Устава Федерације и Федералних 
Закона, Устава Босанско-подрињског 
кантона Горажде, Закона о кантонал-
ним министарствима и другим тијели- 
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ма кантоналне управе, других закона 
и прописа из области за које је мини-
старство образовано, као и посебних 
закључака Скупштине и Владе Босанс-
ко-подрињског кантона Горажде, кој-
им се утврђују задаци Министарства. 
 

Као Министарство које претеж-
но обавља послове нормативно и упр-
авно-правне природе, чији послови су 
у највећем дијелу   послови заједничке 
надлежности, највећи дио програма 
овог министарства се односи на норм-
ативно–правне и студијско аналитич-
ке дјелатности. Планиране нормати-
вно-правне дјелатности су усмјерене 
на остваривање стратешких и приори-
тетних циљева и програмских задата-
ка кроз стварање адекватног законског 
оквира, а што одговара природи пос-
лова овог Министарства. 
 

Из горе поменутог законско-пр-
авног оквира произилази сљедећи ма-
ндат овог Министарства: врши анали-
зу, израђује, предлаже, проводи и вр-
ши надзор и оцјену провођења усвоје-
них стратешких докумената, развојних 
политика и припадајућих акционих 
планова у области правосуђа и јавне 
управе; врши анализу, припрема, пре-
длаже, проводи и врши надзор и оцје-
ну провођења закона и подзаконских 
аката из области правосуђа, јавне упр-
аве и радних односа; врши управно-
правне послове у смислу рјешавања у 
управним стварима, као и послове уп-
равне инспекције и управног надзора; 
прати појаве, води одговарајуће евиде-
нције у циљу анализирања и сагледа-
вања организације рада  правосуђа и 
управе у кантону; прати појаве, води 
одговарајуће евиденције у циљу анал- 
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изирања и сагледавања организације и 
функционисања система извршења 
кривичних санкција из надлежности 
кантона; даје стручна мишљења у пог-
леду нацрта/приједлога закона и под-
законских аката на захтјев осталих ми-
нистарстава и других органа управе; 
обезбјеђује услове за рад правосудних 
органа; прати провођење закона и др-
угих прописа из области правосуђа и 
управе, те иницира и предлаже доно-
шења нових и измјена и допуна посто-
јећих закона и других прописа из ове 
области; израђује анализе, информац-
ије и извјештаје о стању у области пра-
восуђа и управе, те предлаже мјере за 
побољшање стања у тој области; пост-
упа по актима других органа и инсти-
туција, правних лица, те  по захтјеви-
ма, представкама и притужбама гра-
ђана  и врши друге послове и задатаке 
из области правосуђа, управе и радних 
односа у надлежности министарства 
утврђене  законом и другим прописи-
ма, те по програмима, актима и задац-
има датим од скупштине, премијера 
Кантона и Владе Кантона; води регис-
тар удружења  (оснивање и пререгист-
рација удружења); води евиденцију о 
печатима са грбом Кантона, те доноси 
рјешења о одобравању израде печата 
са грбом кантона; организова провође-
ње и полагање стручних испита за ли-
ца са ССС; врши и друге послове из 
области  правосуђа, управе и локалне 
самоуправе и радних односа у надле-
жности Министарства, у складу са за-
коном и другим прописима.  
                         

Програмски послови и задаци 
приказани су по врстама, роковима 
израде и носиоцима извршења, те са 
краћим образложењем. 
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1.2.  Стратешки циљ Министарства  
 

Области правосуђа и управе су 
досегле одређени ниво развоја унутар 
Босне и Херцеговине и Босанско-под-
рињског кантона, при чему је развој 
усмјерен на постизање јединствених 
стандарда на цјелокупном простору 
БиХ.  
 

Због суштинских одредница и 
свог значаја, поменута два друштвена 
сектора су се уз значајну подршку међ-
ународних организација,  унутар БиХ 
развијала секторски. Стратешки доку-
менти из ове области и даље имају сек-
торски приступ усмјерен на постизање 
јединствених и усаглашених стандар-
да на свим нивоима власти ради пост-
изања европских стандард неопходн-
их за европске интеграције. 

 
Усмјерени на даљње унапређе-

ње и развој ситема правосуђа и управе 
у Босанско-подрињском кантону,  стр-
атешки циљ овог Министарства је оси-
гурање једнаког и благовременог при-
ступа правди и ефикасној, етичној, за-
конитој и одговорној јавној управи  ус-
клађеној са европским стандардима. 
 

Дефинисани стратешки циљ је 
усаглашен и произилази  из Стратеги-
је реформе сектора правде у БиХ, Ст-
ратегије реформе јавне управе у БиХ, 
Споразума о стабилизацији и придру-
живању БиХ са ЕУ и Стратегије интег-
рисања БиХ у Европску унију. 
 
2. ПРИОРИТЕТНИ ЦИЉЕВИ 

МИНИСТАРСТВА ЗА 2011. ГОДИНУ 
 
2.1.  Први приоритетни циљ 
 
- Даље јачати и одржавати независ-

ност, одговорност, ефикасност, пр- 
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офесионалност и усклађеност пра-
восудног система који обезбјеђује 
владавину права у БиХ; 
 

- Створити услове за имплементаци-
ју алтернативних кривичних санк-
ција, у првом реду рада за опште 
добро у складу са федералним кр-
ивичним законодавством; 

- Унаприједити систем  правне пом-
оћи и успоставити, јачати и одржа-
вати системе и процесе којим се 
гарантује једнак приступ правди у 
БиХ; 

- Дефинисати и провести мјере кој-
им ће сектор правде допринијети 
стварању повољнијег окружења за 
одржив економски раст у БиХ; 

- Координисати и учинити дјелотво-
рнијим улоге и одговорности кљу-
чних институција у сектору правде 
и управе с циљем постизања дјело-
творнијих, транспарентнијих и од-
говорнијих система правде и јавне 
управе у БиХ. 

 
VI   ПРОГРАМ МЈЕРА  
        И ОСТАЛИ ПОСЛОВИ 
 
1. Мјере и активности на реализацији 

стратегије реформе правосуђа у 
односу на акционе планове за 2011. 
годину и приоритетне циљеве, кр-
оз подузимање активности: а) под-
узимање активности на секторском 
нивоу кроз рад тијела формираних 
на нивоу Босне и Херцеговине (ми-
нистарске конференције, функци-
оналне радне групе и остала тије-
ла), подузимање активности на ни-
воу кантона утврђених акционим 
планом за проведбу Стратегије ре-
форме правосуђа у БиХ (током циј-
еле године). 
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2. Подузимање активности везаних за 

реформу управе према задацима и 
динамици коју утврде виши нивои 
власти усклађени са Стратегијом о 
реформи јавне управе. 

 
3. Мјере развоја и подстицаја развоја 

организација цивилног друштва у 
области правде, управе и радних 
односа (условно у зависности од 
финансијских средстава одобрених 
Буџетом Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде). 

 
4. Мјере унапређења система  правне 

помоћи и процеса којим се гаран-
тује једнак приступ правди. 

 
5. Подузимање мјера утврђених Акц-

ионим планом за реализацију Стр-
атегије за борбу против корупције 
у областима из надлежности овог 
министарства као и мјера које су 
резултат активности које кордини-
ра Агенција за борбу против кору-
пције БиХ.  

 
6. Активности на основу задатака и 

Закључака Скупштине и Владе Бо-
санско-подрињског кантона Гораж-
де (током цијеле године). 

 
7. Едукација државних службеника у 

сарадњи са Агенцијом за државну 
службу Ф БиХ (током цијеле годи-
не). 

 
8. Сарадња са правосудним органима 

и међународним организацијама 
(током цијеле године). 

 
9. Сарадња са органима управе свих 

нивоа власти (током цијеле годи-
не). 
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7.МИНИСТАРСТВО ЗА ПРИВРЕДУ 
 
1. ДЈЕЛОКРУГ РАДА И 

СТРАТЕШКИ ЦИЉЕВИ 
МИНИСТАРСТВА 

 
1.1. Дјелокруг рада Министарства  
 

Министарство за привреду  Бо-
санско – подрињског  кантона  Гораж-
де  проводи надлежнсти кантона у  об-
ласти привреде, индустрије,  енергети-
ке,  пољопривреде, водопривреде, шу-
марства, туризма  и  трговине.  
 

Министарство за привреду на 
подручју кантона је надлежно за  одр-
жавање цеста и цестовне  инфраструк-
туре, са припадајућим  објектима, уна-
пређење  саобраћаја  и  комуникација,  
као и заштиту шума, унапређење шу-
ма и шумских  ресурса, унапређење  и  
заштиту вода и водотока, руралног ра-
звоја, заштиту и унапрјеђење сточног  
фонда, побољшање услова из области 
пољопривреде, мјере за спрјечавање 
ирења заразних болести животиња,уп-
рављање природним добрима у  смис-
лу давања концесија, као и побољша-
ње стања и подузимање мјера из обла-
сти привредног развоја Босанско – по-
дрињског  кантона  Горажде.  
 

Надлежности Министарства за 
привреду Босанско-подрињског канто-
на Горажде утврђене су у члану 6. За-
кона о кантоналним министарствима 
и другим тијелима кантоналне управа 
(„Службене новине Босанско-подри-
њског кантона Горажде“ број: 5/03). 
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1.2.  Стратешки циљ министарства  
        за привреду 
 

Привреда Босанско-подрињког 
кантона налази се пред великим иза-
зовима. Висок број незапослених, изу-
зетно ниска стопа запослености, нераз-
вијеност пољопривредног и туристич-
ког сектора су неки од кључних изазо-
ва развоју Босанско-подрињског кант-
она. Потенцијали који постоје у изво-
зно-орјентисаном приватном сектору, 
посебно у ауто, металопрерађивачкој, 
намјенској, текстилној и индустрији 
намјештаја пружају шансу за снажан 
раст запошљавања и развоја привреде 
кантона. Заједно са потенцијалима у 
области туризма и пољопривреде у на-
редним годинама могуће је направити 
искорак у економском развоју, смање-
њу незапослености и повећању броја 
регистрованих запослених радника. 
 

Стратешки циљ министарства 
за привреду у 2011. години јесте унап-
ређење конкурентности привреде Бос-
анско-подрињског кантона и повећа-
ње броја запослених у привреди и по-
љопривреди у складу са принципима 
одрживог развоја и процесом европ-
ских интеграција.  
 

Стратешки циљ је усклађен са 
Стратегијом развоја Босне и Херцего-
вине 2008-2013. 
 

Програм рада садржи дефини-
сане приоритетне циљеве, задатке, ак-
тивности и мјере, који су усклађени са 
стратешким циљевима министарства 
и надлежностима министарства у ск-
ладу са законом. 
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2. ПРИОРИТЕТНИ 
ЦИЉЕВИ МИНИСТАРСТВА 
ЗА 2011. ГОДИНУ 

 
Унапређење конкурентности 

привреде Босанско-подрињског канто-
на и повећање броја запослених у при-
вреди и пољопривреди планира се до-
стићи реализацијом   два приоритетна 
циља за  2011. годину: 
 

- унапријеђење конкурентности 
привреде кантона, 

- подршка запошљавању, расту и 
развоју, 

- развој привредне инфраструкту-
ре. 
 

Поред три приоритетна циља, 
Министарство за привреду је за 2011. 
годину планирало и шест осталих ци-
љевима у складу са законским надлеж-
ностима Министарства.  
 
2.1. Унапријеђење конкурентности  
       привреде кантона 
 

У оквиру овог циља подузеће се 
активности на стварању повољног ок-
ружења за развој снажне извозно орје-
нтисане индустије која може обезбије-
дити значајно повечање радних мјеста. 
 

Активностима на стварању пов-
ољног окружења за развој извозно орј-
ентисане индустрије министарство ће 
настојати да обезбиједи атрактивне ус-
лове за улагање и пренос технологија 
и производње у индустријске зоне и 
друге потенцијалне локације за индус-
тријску производњу на простору кан-
тона. 
 

Такође, у оквиру овог циља обе-
збједиће се боље повезивање система  
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образовања са привредом и обезбјеђе-
ње планског приступа образовању ка-
дрова који су неопходни за развој инд-
устрије. 
 

Поред тога, обезбједиће се боља 
координација у планирању и имплем-
ентацији различитих кантоналних пр-
ограма која ће омогућити веће сине-
ргијске ефекте и раст конкурентности 
привреде Босанско-подрињског канто-
на.  
 
2.2. Подршка запошљавању, расту  
       и развоју 
 

У оквиру овог циља пружиће се 
одговарајућа подршка приватном сек-
тору, нижим нивоима власти и другим 
организацијама у провођењу мјера ко-
је доприносе повећању броја запосле-
них и развоју приватног сектора.   
 

Програми, пројекти и активно-
сти чији је планирани резултат пове-
ћање броја запослених, повећање про-
дуктивности, повећање производних 
капацитета, повећање броја самозапо-
слених, привлачење иностраних дире-
ктних инвестиција и преноса нових те-
хнологија, развој подузетништва, поб-
ољшање услова рада, ће бити подрж-
ани у оквиру овог циља.  
 

Предност ће се давати пројект-
има и мјерама које ефикасно доприно-
се повећању броја запослених и расту 
приватног сектора. Индустријски сект-
ори којима ће бити дат приоритет су: 
ауто индустрија, металопрерађивачка 
индустрија, хемијска индустрија, по-
љопривреда, грађевинарство, намјенс-
ка индустрија, индустрија намјештаја, 
информацијско-комуникацијске техн- 
ологије, инжињерство, туризам и дрв- 
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на индустрија.   
 

Сектори производње којима ће 
бити дат приоритет су: производња 
производа од пластике, металних про-
извода, производња електричних маш-
ина и апарата и производња намјеш-
таја, производња хране, одјеће, произ-
водња производа од дрвета, производ-
ња хемијских производа. 
 

Министарство ће покренути зн-
ачајније реформе у области пољоприв-
реде које ће омогућити развој пољоп-
ривреде и провођење планираних ре-
форми у Босни и Херцеговини у скла-
ду са обавезама из Споразума са Евро-
пском унијом. Приоритет у области 
пољопривреде биће повећање броја за-
послених у пољопривреди и подршка 
пољопривредницима у достизању об-
има пољопривредне производње која 
омогућава самозапошљавање у пољо-
приредном сектору. Систем подстица-
ја примарне пољопривредне произво-
дње ће се прилагодити на начин да 
подстиче развој и запошљавање у пољ-
опривредном сектору у складу са зако-
ном на нивоу Федерације БиХ. Минис-
тарство ће посебно подржати пројекте 
из области руралног развоја који ће се 
предлагати од стране локалних заједн-
ица. 
 

Очекивани резултати који се 
планирају постићи имплементацијом 
овог приоритетног циља су повећање 
броја регистрованих запослених, посе-
бно у прерађивачкој индустрији, пољ-
опривреди и туризму, повећање степе-
на економске активности становниш-
тва, повећање броја запослених жена, 
повећање обима индустријске произв- 
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одње и извоза из Босанско-подрињског 
кантона.  
 
2.3. Развој привредне  
            инфраструктуре 
 

Ефикасно кориштење привред-
не инфраструктуре и њен развој дру-
ги је приоритетни циљ министарства. 
Активностима на развоју привредне 
инфраструктуре ће се обезбиједити 
ефикасно кориштење ресурса кантона 
за запошљавање и привредни развој, 
кроз развој привредне инфраструкту-
ре, смањење административних бари-
јера, унапређење цествне инфраструк-
туре, туристичке инфраструктуре и 
инфраструктуре која подржава развој 
пољопривреде и рурални развој. 
 

Програми и пројекти чији је ре-
зултат унапређење привредне, саоб-
раћајне, туристичке, комуникацијске и 
енергетске инфраструктуре кантона 
биће подржани у оквиру овог циља. 
Предност у подршци ће се давати про-
јектима који ће допринијети побољша-
њу јавне инфраструктуре у индустриј-
ском зонама, пословне инфраструкту-
ре, путне инфраструктуре у градском, 
сеоском и приградском подручју,  уна-
пређење туристичке инфраструктуре, 
унапријеђење инфраструктуре рурал-
них подручја, уређење водотока и пр-
иобаља и побољшање стања у прима-
рним и секундарним водоводним мре-
жама. 
 

У оквиру овог циља Министар-
ство ће обезбиједити прилагођавање 
административних процедура које ће 
омогућити ефикасну јавну подршку 
економским пројектима који су од јав-
ног интереса за кантон и других акти- 
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вности које доприносе унапређењу ук-
упне привреде Босанско-подрињског 
кантона. Успоставиће се модел не-фи-
нансијског подстицаја развоја приват-
ног сектора кроз осигуравање присту-
па квалитетној привредној инфрастр-
уктури под повољним условима. 
 

У оквиру овог циља Министар-
ство ће дати предност инфрструктури 
чија је изградња, реконструкција и ин-
вестиционо одржавање у надлежности 
Кантона, док ће кроз суфинансирање 
и друге видове подршке пружити ни-
жим нивоима власти за развој комуна-
лне инфраструктуре општина. Посеб-
на пажња ће се посвећивати захтјеву да 
изградња, реконструкција и друге ин-
вестиције у инфраструктуру имају еф-
икасан утицај на привредни развој ка-
нтона. 
 

Министарство ће током године 
подузети конкретне мјере на унапре-
ђењу „меке“ инфраструктуре, као што 
је институционална инфраструктура, 
поједностављивање административн-
их процедура Министарства за привр-
еду, подстицање развоја кроз смањива-
ње кантоналних фискалних и парафи-
скалних оптерећења, побољшање усл-
ова за привредни развој кантона у пр-
осторнопланској документацији, побо-
љшању сарадње са пословним и разво-
јним удружењима и повећање њихов-
ог учешћа у имплементацији програ-
ма министарства.  
 

Министарство ће значајну паж-
њу посветити развоју туристичке инф-
раструктуре и инфраструктуре неоп-
ходне за успијешно повезивање обра-
зовног сектора и привреде Босанско-
подрињског кантона. 
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Очекивани резултати који се 
планирају постићи имплементацијом 
овог приоритетног циља су већи степ-
ен искориштавања привредне инфра-
структуре у индустријским зонама за 
запошљавање радника, изграђена нова 
туристичка инфраструктура, унапре-
ђена саобраћајна инраструктура и см-
ањене административне баријере и 
парафискална оптерећења за привре-
ду кантона. 
 
2.4.  Остали циљеви министарства  
        у складу са надлежностима 

 
Током 2011. године Министар-

ство за привреду ће проводити актив-
ности у оквиру својих надлежности на 
имплементацији сљедећих осталих ци-
љева у складу са законима, стратегија-
ма и акционим плановима: 

 

- побољшање стања у области пољо-
привреде, водопривреде и шумарс-
тва, 

- имплементација нове законске ре-
гулативе у области изградње, одр-
жавања, санације и реконструкције 
путних комуникација на подручју 
Босанско-подрињског кантона Го-
ражде, 

- побољшање стања у области саоб-
раћаја и комуникација, 

- развој и заштита шума, 
- побољшање стања у области трго-

вине, угоститељства, туризма, под-
узетништва и обрта, 

- развој енергетике и рударства. 
 

У области побољшања стања у 
области пољопривреде, водопривре-
де и шумарства, у дијелу који се одно-
си на пољопривреду, Министарство ће 
дјеловати у правцу развоја пољоприв- 
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редног сектора, стварању услова за за-
пошљавање у пољопривреди, побољ-
шање превентивних мјера здравствене 
заштите животиња, прилагођавању пр-
ограма подстицаја пољопривредне пр-
оизводње федералним законима и по-
литикама Европске уније у области по-
љопривреде. У дијелу који се односи 
на водопривреду, Министарство ће дј-
еловати у правцу уређења водотока и 
приобаља, побољшању стања примар-
них и секундарних мрежа, као и поду-
зимању мјера за оптимално и функци-
онално искориштење водног ресурса 
као извора енергије. У дијелу шумарс-
тва, Министарство ће подузети актив-
ности у области заштите и политике 
газдовања шумама кроз пошумљавање 
крша и голети, унапређење шума и 
проводиће смјернице за оптимално ис-
кориштавање шума у духу Закона о 
шумама.  
 

У области имплементације 
нове законске регулативе у области 
изградње, одржавања, санације и ре-
конструкције путних комуникација 
на подручју Босанско-подрињског 
кантона Горажде, Министарство има 
за циљ пружање подршке јединицама 
локалне самоуправе у преносу надле-
жности за одржавање локалних путе-
ва. Такође, у оквиру овог циља настоја-
ће се успоставити добра сарадња са 
општинама у области изгрдње и ин-
вестиционог одржавања цеста које су у 
надлежности кантона и општина. 
 

У области побољшања стања у 
области саобраћаја и комуникација, 
приоритет Министарства ће бити из-
градња и санација РТВ-предајника и 
репетитора, набавка опреме за репети-
торе на подручју кантона. У области  
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саобраћаја, министарство ће настојати 
подузети мјере које ће омогућити по-
бољшање стања у области саобраћаја 
људи и добара на простору кантона и 
у области саобраћаја људи и добара 
између кантона и других дијелова Бо-
сне и Херцеговине.  Министарство ће 
такође настојати допринијети побољ-
шању стања у области приступа елек-
тронским видовима комуникација у 
насељеним мјестима на подручју кан-
тона. 
 

У области развоја и заштите 
шума, приоритет Министарства ће би-
ти пошумљавање шума и голети и пр-
овођење активности у области зашти-
те и политике  газдовања  шумама, ун-
апређење  шума, као  и  смјернице  за  
оптимално искориштавање шума у ду-
ху  Закона  о  шумама.  
 

У области побољшања стања у 
области трговине, угоститељства, ту-
ризма, подузетништва и обрта, при-
оритет министарства ће бити успоста-
вљање ефикасног модела подршке ра-
звоју подузетништва и обрта за развој 
подзетништва и обрта, пословном по-
везивању подузетника са средњим и 
великим компанијама са простора ка-
нтона. У оквиру овог циља посебна па-
жња ће се дати стварању амбијента и 
услова за развој подузетништва у обла-
сти туризма. 
 

У области развоја енергетике и 
рударства приоритет Министарства 
ће бити искориштавање природних 
богастава на подручју кантона, са  по-
себним  акцентом  на  изградњи  мини 
хидроелектрана, искориштавања  руде  
гипса и других минералних  сировина,  
као и  омогућавање услова домаћим  и 
иностраним улагачима да  инвестира- 
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ју  на  подручју  Босанско – подрињск-
ог  кантона  Горажде. 
 
3. ПРИОРИТЕТНИ ПРОГРАМСКИ 

ЗАДАЦИ МИНИСТАРСТВА ЗА 
2011. ГОДИНУ 

 
Министарство за привреду пла-

нира остваривање приоритетних циљ-
ева кроз провођење приоритетних зад-
атака, активности и законских мјера 
током буџетске 2011. године. У раду 
Министарства приоритет ће бити про-
вођење приоритетних задатака облас-
ти подршке запошљавању, расту и ра-
звоју, приоритетних задатака у облас-
ти развоја привредне инфраструктуре 
и приоритетних задатака у осталим 
циљевима Министарства. 
 
3.1.  Приоритетни задаци подршке  
        запошљавању, расту и развоју 
 

Министарство за привреду ће 
подржавати све иницијативе и актив-
ности које доприносе запошљавању, 
расту и развоју привреде Босанско-по-
дрињског кантона у складу са циљеви-
ма дефинисаним у овом програму. У 
складу са циљевима, током 2011. Годи-
не Министарство има сљедеће прио-
ритетне задатке: 
 
3.1.1. Програм подршке запошљава- 
           њу и развоју приватног сектора 
 

Буџетска линија: Текући гран-
тови за трансфер индустрији 
 
Укупан буџет (у КМ): 1.000.000 КМ  
 

Програм подршке запошљава-
њу, расту и развоју приватног сектора 
је намијењен за пружање подршке пр-
иватном сектору у реализацији проје- 
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ката који доприносе повећању броја 
запослених радника, проширивање 
обима пословања, увођење нових техн-
ологија, осигурање приступа новим 
тржиштима, повећавање прихода зап-
осленим, унапређење заштите на ра-
ду, унапређење квалитете производа и 
услуга и развој менаџмента. 
 

Индустријски сектори којима 
ће бити дат приоритет су: аутоиндус-
трија, металопрерађивачка индустри-
ја, хемијска индустрија, пољопривре-
да, грађевинарство, намјенска индус-
трија, индустрија намјештаја, инфор-
мационо-комуникационе технологије, 
инжињерство, туризам и дрвна индус-
трија.   
 

Програм ће обезбиједити подр-
шку пројектима приватног сектора ко-
ји доприносе развоју индустријске пр-
оизводње, туризма, производње хране, 
производа од дрвета, хемијских произ-
вода, производа од пластике, металних 
производа и производње намјештаја.  
 

У оквиру овог програма посеб-
на пажња ће се пружити пројектима у 
којима су укључена два и више прив-
редних субјеката са простора кантона, 
те подршка у промоцији привреде ка-
нтона у Босни и Херцеговини и реги-
ону. 
 
3.1.2. Програм подршке развоју,  
            подузетништву и обрту 

 
Буџетска линија: Трансфери за 

подстицај развоја, подузетништва и 
обрта  
 

Укупан буџет (у КМ): 120.000 КМ
  

Програм подршке развоју, под-
узетништву и обрту је приоритетни  
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задатак у оквиру  којег ће се подузети 
активности на промоцији економског 
развоја кроз смањење администрати-
вних баријера, промоцији подузетни-
штва, јачању развојних организација, 
пружању финансијске подршке поду-
зетницима и обртницима, развоју људ-
ских ресурса, технолошком развоју и 
потицању развоја циљаних група под-
узетника. 
 

У оквиру овог програма биће 
подржане мјере које се односе на креи-
рање базе малих и средњих подузетн-
ика, повећање кориштења информа-
ционих технологија, унапријеђење по-
дузетничке културе и промоција поду-
зетништва,  унапријеђење рада развој-
них агенција, финансирање и суфина-
нсирање пројеката подузетника и обр-
тника, образовање и едукација младих 
подузетника, доквалификација и пре-
квалификација подузетника и њихов-
их запослених, суфинансирање израде 
пројектне документације за пословне 
зоне и реконструкције пословних зона, 
промоција пословних зона и увођење 
нових технологија. 
 

У оквиру програма ће се пруж-
ити подршка циљаним групама поду-
зетника, као што су млади подузетни-
ци, жене подузетници, подузетници са 
онеспособљењима, подузетници извоз-
ници и традиционални обртници. У 
оквиру овог програма пружиће се под-
ршка подузетницима који су претрп-
јели посљедице поплава из децембра 
2010. године.    
 
3.1.3. Развој јавних предузећа  

на простору кантона 
 
Буџетска линија: Субвенције ја-

вним предузећима  
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Укупан буџет (у КМ): 120.000 КМ
  

У циљу обезбјеђења квалитетн-
их јавних услуга које пружају јавна пр-
едузећа која су у власништву кантона 
и јавних комуналних предузећа, у ок-
виру овог приоритетног задатка, успо-
ставиће се програм подршке јавним 
предузећима који ће пружити подрш-
ку у набавци опреме која омогућава 
квалитетније пружање јавних услуга, 
смањење оперативних трошкова посл-
овања те рјешавање кључних пробле-
ма који отежавају рад предузећа и пру-
жање услуга грађанима. 
 
3.1.4. Развој пољопривредне 

производње 
 

Буџетска линија: Текући гран-
тови за подстицај пољопривреде  
 

Укупан буџет: 650.000 КМ  
 

Како би се допринијело побољ-
шању стања у области пољопривреде, 
један од приоритетних задатака Ми-
нистарства јесте побољшање укупног 
стања у пољопривреди кроз обезбје-
ђења потицаја примарној пољоприв-
редној производњи, повећање броја за-
послених у пољопривреди, повећање 
обима и вриједности пољопривредне 
производње, промоцију пољопривред-
не производње и успостављање меха-
низама за рурални развој.  
 

У 2011. години Министарство 
ће покренути реформу која ће омогу-
ћити постепену промјену система под-
стицаја пољопривредне производње у 
складу са ЕУ стандардима, повећање 
регистрованих пољопривредних про-
извођача, повећање броја великих по-
љопривредних произвођача. У складу  
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са планираним активностима на про-
вођењу реформе система подршке по-
љопривреди у оквиру овог програма 
подржаће се мјере које доприносе од-
вајању тржишног од нетржишног диј-
ела пољопривреде, пружање подсти-
цаја пољопривредницима ради грађ-
ења њихове конкурентности на унут-
рашњем тржишту, бољем повезивању 
пољопривредне производње и тржиш-
та и развоју маркетинга пољопривре-
дне производње. 
 
3.1.5. Подршка прехрамбеној 

индустрији 
 

Буџетска линија: Текући тран-
сфери за Милгор и Месопромет  
 

Укупан буџет: 221.000 КМ  
 

У оквиру овог приоритетног за-
датка пружиће се подршка у покрета-
њу пословања Мљекаре Милгор д.о.о. 
и предузећа Месопромет које је у вла-
сништву Босанско-подрињског канто-
на. Обзиром на стање и проблеме у 
ова два привредна субјекта, посебно 
имајући у виду да се тренутно по пи-
тању Мљекаре Милгор води судски 
спор, а да је предузеће Месопромет пр-
едмет приватизације, министарство ће 
подршку за ова два субјекта дефиниса-
ти у сарадњи са Владом Босанско-по-
дрињског кантона. 
 

Циј Министарства у подршци 
мљекари Милгор јесте пружање под-
ршке за проналажење рјешења за изм-
иривање обавеза предузећа, како би се 
створили услови за привлачење инвес-
титора заинтресованих за улагање и 
производњу производа од млијека у 
мљекари Милгор. По питању Месоп-
ромета, Министарство ће заједно са  
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Агенцијом за приватизацију размот-
рити све могућности приватизације и 
припремити рјешавање овог питања 
на начин да се осигурају нова улагања 
и запошљавање са ресурсима којима 
располаже ово предузеће кроз прива-
тизацију комплетног предузећа или 
једног његовог дијела. 
 
3.1.6. Програм руралног развоја 
 

Буџетска линија: 
 
Текући трансфери организац-

ијама за рурални развој  
 

Укупан буџет: 50.000 КМ  
 

У оквиру овог задатка започеће 
се са пилот програмом руралног раз-
воја у оквиру којег ће се подржати ак-
тивности непрофитних организација 
у области руралног развоја на подруч-
ју кантона. Циљ овог програма јесте 
унапређење руралне инфраструктуре, 
јачање капацитета организација акти-
вним у руралним подручјима, успос-
тављање боље повезаности руралних 
заједница са прерађивачким капаци-
тетима и средиштима потрошње, по-
бољшање економских и социјалних ус-
лова живота људи у руралним подруч-
јима. 
 
3.2.  Приоритетни задаци у развоју  
        привредне инфраструктуре 
 

Министарство за привреду ће 
подржавати све иницијативе и активн-
ости које доприносе развоју привредне 
инфраструктуре Босанско-подрињск-
ог кантона у складу са циљевима деф-
инисаним у овом програму. Приори-
тетни задаци Министарства за прив-
реду у 2001. години су: 
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3.2.1. Успостављање програма 
подршке извозним 
компанијама  

 
Буџетска линија: -  

 
Укупан буџет (у КМ): Биће утв-

рђен посебним програмом  
 

Овај приоритетни задатак је пр-
венствено усмјерен на пружање не-
финансијске подршке средњим и ве-
ликим предузећима заинтересованим 
за нова улагања на простору кантона 
која омогућавају запошљавање значај-
ног броја радника, развој извозно орје-
нтисаног пословања, улагања у нове 
технологије и ефикасно кориштење 
привредних ресурса за економски раз-
вој Босанско-подрињског кантона. 
 

У оквиру овог програма обезбј-
едиће се ефикасније управљање у ин-
дустријским зонама у којима се налазе 
објекти у власништву кантона, које ће 
кроз бољу администрацију, уређење и 
промоцију бити ставјене у функцију 
економског развоја кантона. 
 
3.2.2. Програм развоја туризма 
 

Буџетска линија: Текући транс-
фери нижим нивоима власти  

 
Укупан буџет: 160.000 КМ  

 
Програм има за циљ пружање 

подршке развоју туристичке инфра-
структуре у областима које могу ути-
цати на развој туризма као важне при-
вредне гране, као и на укупно побољ-
шање квалитете живота на простору 
кантона. У оквиру овог задатка обезбј-
едиће се текући грантови јединицама 
локалне самоуправе и непрофитним 
огранизацијама за финансирање про- 
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јеката и активности које доприносе ун-
апређењу туристичке инфраструкту-
ре у Босанско-подрињском кантону, те 
промоцији туризма у Босни и 
Херцеговини и региону.   
 

Очекивани резултат имплемен-
тације јесте побољшано стање турис-
тичке инфраструктуре на минимално 
5 туристичких локација у кантону. 
Минимално по један пројекат ће се 
подржати из области зимског и љетног 
туризма. 
 
3.2.3. Модернизација саобраћајне 

инфраструктуре 
 

Буџетска линија: Реконструкц-
ија и инвестиционо одржавање  
 

Укупан буџет: 400.000 КМ  
 

Министарство за привреду ће у 
сарадњи са Дирекцијом за цесте пок-
ренути пројекат модернизације саоб-
раћајне инфраструктуре. У 2011. годи-
ни пројекат ће имати за циљ дефини-
сање стратешких приоритета за развој 
саобраћајне инфраструктуре и рекон-
струкцију постојеће саобраћајне инфр-
аструктуре која ће пружати квалите-
тне услуге грађанима те обезбиједити 
олакшано пословање привреди канто-
на. У оквиру овог пројекта приоритет 
ће бити путни правци који су у надле-
жности Кантона (регионалне цесте) и 
путна инфраструктура на спојевима 
регионалних и магистралних цеста, 
односно регионалних цеста и градск-
их саобраћајница. Активности као што 
су уређење раскрсница, реконструкц-
ија приступних путева индустријским 
зонама су активности које ће бити под-
ржане у овом пројекту у току 2011. го-
дине. 
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3.2.4. Уклањање административних 

баријера и смањење 
парафискалних оптерећења 

 
Буџетска линија: -   

 
Укупан буџет (у КМ): -  

 
Циљ уклањања администрати-

вних баријера и смањење парафиска-
лних оптерећења јесте креирање пово-
љнијих услова за оснивање и раст при-
вредних предузећа кроз  поједностављ-
ивање  процедура   издавања  потребн-
их  одобрења  и  других  управних  ак-
ата  из  надлежности  овог Министарс-
тва, а који су неопходни за почетак  ра-
да привредних субјеката, њихово  осн-
ивање и регистрацију. У оквиру овог 
задатка Министарство ће направити 
план за смањење парафискалних опте-
рећења која су у надлежности кантона 
с циљем давања додатног подстицаја 
за пословање и развој приватног сек-
тора на подручју кантона. 
 

У сарадњи са кантоналном Уп-
равом за инспекцијске послове, Мини-
старство ће радити на утврђивању мје-
ра и политика на сузбијању сиве еко-
номије  и нелојалне  конкуренције. 
 
3.2.5. Побољшање 

телекомуникацијске 
инфраструктуре 

 
Буџетска линија: Реконструкц-

ија и инвестиционо одржавање   
 

Укупан буџет:60.000 КМ  
 

Министарство за привреду у 
току 2011. године ће креирати листу 
приоритета за изградњу нових репе-
титора и одржавање постојећих, које 
ће омогућити бољу покривеност ТВ- 
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сигналом насељених подручја у Боса-
нско-подрињском кантону, те ће у скл-
аду са рангираним приоритетима за-
почети са изградњом минимално јед-
ног репетитора. 
 
3.3. Остали задаци Министарства 
 

Имајући у виду све надлежнос-
ти Министарства за привреду, поред 
имплементације приоритетних задата-
ка, током 2011. гдине је планирана и 
реализација других програмских зада-
така који произилазе из осталих циље-
ва Министарстарства. Остали задаци 
Министарства за привреду у 2011. год-
ини  су:  
 
3.3.1. Учешће у пројектима ИПА  
          прекограничне сарадње  
 

Локални економски развој, кр-
оз  процес  удруживања  представника  
свих  сектора, како  би што  касније  и  
дјелотворније успјело привући  инвес-
титоре, јачати сарадњу и  моделитете 
предприступним  фондовима  за  разв-
ој у циљу  обезбјеђења средстава за но-
во упошљавање, изградњу нове инф-
раструктуре за што ефикасније  посло-
вање  привреде  на  подручју  Босанско 
– подрињског кантона  Горажде.  

 
Активности на локалном екон-

омском развоју ће се одвијати у оквиру 
ИПА пројеката из области прекогра-
ничне сарадње.  Пројекти  који  су  већ  
започети  у  2009. години  предати  су  
на одобрење, односе се на област“ин-
тезивирање  привредне  сарадње  кроз  
успостављање заједничке   институци-
оналне и просторне инфраструктуре”. 
Влада Босанско – подрињског  кантона  
Горажде је потписала уговор  и  плани- 
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рала средства за учешће  у пројекту  у  
износу од 30.000,00 КМ уколико ура-
ђени пројекат добије одобрење од Ев-
ропске комисије. Његова реализација 
би почела у текућој 2011.години.   
 

Пројекат прекограничне сарад-
ње БиХ – Црна  Гора  предвиђа  реали-
зацију  пројекта  “регионални  економ-
ски развој кроз увођење нових послов-
них  модела  подузетништва и  туриз-
ма”,  који  би трајао 12 мјесеци. У току  
је  израда пројекта  од  стране  радног  
тима Економског  факултета  Сарајево. 
Пројекат  није  започет  у  2010. години  
те се  очекује позив од стране  носиоца  
пројекта за учешће у 2011.години.   
 
3.3.2. Учешће у имплементацији  
          развојних пројеката 
 

Министарство за привреду Бо-
санско – подрињског кантона  Горажде  
ће у оквиру потписаног споразума о  
па-ртнерству између “СЕРДЕ” и  прој-
екта  “УСАИД-СИДА” Фирма и  Фар-
ма анимирати привредне субјекте, уд-
ружења и обртнике са подручја Боса-
нско – подрињског кантона Горажде и 
омагати у реализацији израде аплика-
ционе  документације.  
 

У оквиру пројекта ФАРМА циљ 
је развој тржишне пољопривреде и  
убрзање одрживог економског развоја  
пољопривреде и производње хране  
путем еколошки одрживе и тржишно  
конкурентне  производње, прераде и  
продаје пољопривредних  производа.  
 

У оквиру пројекта ФИРМА, циљ 
је пружање помоћи у развоју  предузе-
ћа у дрвној индустрији, туризму и ла-
кој прерађивачкој индустрији (мала   
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прерада – производња дијелова у ауто-
индустрији). 
 

Министарство  за привреду  Бо-
санско – подрињског кантона Гораж-
де ће такође  имати активности  на  по-
моћи у реализацији  кредитне  линије 
међународне банке која ће се реали-
зовати путем јединице за провођење 
пројекта “ОДРАЗ” и комерцијалних  
банака  са  подручја  Ф БиХ.  
 

Пројекти  се  односе  на  мала  и  
средња  предузећа  у  сврху  финанси-
рања  инвестиционих  пројеката  и  об-
ртног капитала  и то за  субјекте који  у  
приватном власништву имају више  од  
50% учешћа  капитала, а  мање  од 250  
упослених.  
 
3.3.3.  Просторно планирање  
           индустријских  
           и пословних зона 
 

Министарство за привреду Бо-
санско – подрињског кантона  Горажде  
ће у циљу развоја привреде као и  но-
вог запошљавања, а у сарадњи са  оп-
штинама са подруичја Босанско – под-
рињског кантона Горажде  доставити 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде изводе из  позиција индустр-
ијских зона по општинама, с циљем 
доношења одлуке о усвајању наведе-
них индустријских зона по општинама  
(исте  су уцртане у основи Просторног 
плана Босанско-подрињског кантона 
Горажде), а исту би требала потврди-
ти Скупштина Босанско-подрињског 
кантона Горажде. Ово је неопходно уч-
инити из разлога даљег  проширења  и  
развоја индустријских зона, а све у ци-
љу новог запошљавања и проспери-
тета привреде на  подручју  Босанско-
подрињског кантона Горажде. 
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3.3.4. Унапређење администрације  
          у пољопривредном сектору  
 

У оквиру унапређења админис-
трације у пољопривредном сектору 
провешће се активности на  усаглаша-
вању  законске  регулативе, програма  
и  упутстава између  Министарства  за  
привреду  Босанско – подрињског  ка-
нтона  Горажде  и Федералног  Минис-
тарства  пољопривреде, водопривреде  
и  шумарства  подстицаја  у  пољопри-
вредној  производњи. 
 

Провођење активности на  изр-
ади базе података о  пољопривредним 
површинама, производњама,  бројном  
стању стоке, те формирању листе  пр-
оизвођача која ће их разврстатина  ко-
мерционалне и некомерционалне про-
изводње у сарадњи са општинским сл-
ужбама за  пољоприивреду, које  егзис-
тирају на подручју осанско – подрињ-
ског кантона Горажде. У оквиру овог 
задатка провешће се и активности на 
информисању пољопривредних про-
извођача из области подстицајних мје-
ра, едукације пољопривредних произ-
вођача, едукација у биљној и  анимал-
ној производњи, као и   активности  на  
припреми пројеката према структурн-
им фондовима Европске уније, актив-
ности на заштити генетских ресурса у  
области биљне производње, активнос-
ти на праћењу болести и  штеточина у 
оквиру ИПС-а у сарадњи са Федерал-
ним Заводом за водопривреду и општ-
инама у саставу Босанско – подрињск-
ог кантона  Горажде. 
 

Такође, у склопу овог задатка 
наставиће се провођење здравстене  за-
штите животиња провођењем  превен-
тивне дијагностике на одређене болес-
ти домаћих животиња као и искорјењ- 
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авање дијагностицираних заразних  
болести домаћих  животиња, чиме  ће  
се обезбиједити добра  епизоотиолош-
ка слика на подручју Босанско-подри-
њскогкантона Горажде. Такође ће се 
радити на унапређењу рада ветерина-
рских  станица.  
 
3.3.5. Имплементација пројекта  
          наводњавања и дренаже  
          пољопривредних подручја 
 

У оквиру овог задатка настави-
ће се активности на изради  пројекта  
наводњавања  и  дренаже  у  сарадњи  
са  Свјетском  банком (пројекат  започ-
ет  2010. године) на подручју општина 
Горажде и Устиколина. 
 
3.3.6. Провођење активности 
          из области водопривреде  
 

Током 2011. године, Министар-
ство за привреду је планирало прип-
ремање  доношења закона  о водама 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де (утврђен је нацрт закона на Скупш-
тини Босанско-подрињског кантона 
Горажде и упућен у јавну расправу), те 
институционално уређивање у облас-
ти водопривреде у надлежности кан-
тона, судјеловање у изради приједлога 
буџета Министарства из надлежности 
сектора водопривреде. У оквиру овог 
задатка, Министарство ће обезбиједи-
ти праћење  прикупљања и начина ут-
рошка прихода остварених од водних 
накнада и израду програма намјенског  
утрошка средстава, координацију са 
општинама у саставу кантона у реали-
зацији и финансирању започетих и 
новопројектованих водних објеката за 
кориштење вода, заштиту вода, зашти-
ту од штетног дјеловања вода и уређе- 
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ње и заштиту водотока у надлежности 
Кантона, координирање праћења  ста-
ња водних ресурса на подручју канто-
на и израда докумената прописаних 
Законом о водама (катастар вода, пла-
нови одбране од поплаве и др.), изра-
ду техничке документације, подлога за 
издавање концесија на водама у скла-
ду са надлежностима Министарства у 
овој области и рјешавање захтјева за 
издавање водних аката у управном 
поступку. 
 
3.3.7. Израда вишегодишњег плана  
            реконструкције путева на под- 
            ручју Босанско-подрињског ка- 
           нтона 
 

У циљу унапређења стања на 
локалним и регионалним путевима на 
подручју кантона, те пружању помоћи 
општинама у преносу надлежности за 
одржавање и реконструкцију локалн-
их цеста, Министарство  за  привреду    
и  Дирекција  за  цесте  ће припремити 
вишегодишњи план активности на из-
градњи, одржавању, санацији и рекон-
струкцији путних комуникација,  цес-
та и цестовних објеката, мостова на по-
дручју кантона. Овим планом ће бити 
дефинисани путеви и цасте које ће би-
ти обухваћене планом и начин подр-
шке Министарства у санацији, рекон-
струкцији и изградњи цеста. 
 

План ће обухватити сљедеће пу-
теве и цасте: регионални  пут  Горажде 
– Поткозара, регионални  пут Горажде 
– Хреновица, улице Прве дринске и  
Мевсуда Бајића  Баје – Витковићи, ули-
ца Вишеградска,  локални  пут  Дедова 
Вода - Подборовићи – Решетница, лок-
ални пут Горажде – Подхрањен, лока-
лни пут Подхрањен – Јаровићи, локал- 
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ни пут Мравињац – Берич, локални 
пут Берич – Спаховићи, локални пут 
Осаница – Иловача, локални пут Ило-
вача – Брзача, локални пут Хода Поље- 
Посестра, локални пут Брзача-Орахо-
вице-Датељи- Прача, улице Махала, 
Ћемалуша и Химзе Сабље у Прачи, 
локални пут Устиколина – Оџак, лока-
лни пут Цвилин-Ада, прилази дому 
здравља, основној школи и дому култ-
уре у Устиколини, локални пут Осан-
ица-Зебина Шума – Њухе, Мостови на 
ријеци Дрини (Садба, Осаница и Уст-
иколина). 
 
3.3.8. Побољшање  и развој саобра- 
          ћаја и комуникација 
 

У оквиру плана побољшања и 
развоја саобраћаја и комуникација пл-
аниране су активности на припреми 
за изградњу и уређење аутобуских  ст-
ајалишта и њихово наткривање  аутоб-
уских стајалишта, што ће  побољшати 
услове кориштења јавног превоза. У 
оквиру овог задатка провест ће се акт-
ивности на постављању саобраћајне 
сигнализације на свим путевима и цес-
тама на подручју кантона и провођење 
Акционог плана за сигурније одвијање 
саобраћаја на путевима у Босанско-по-
дрињском кантону Горажде, у циљу 
безбједности и сигурности саобраћаја.      
У сарадњи са Федералним Министар-
ством  саобраћаја  и комуникација пла-
нирана је и реализација пројекта оби-
љежавања пловног пута ријеке  Дрине. 
У сарадњи са надлежним институци-
јама организовати  полагање испита за 
менаџере и возаче у међународном  
транспорту. Ово има за циљ  оспособ-
љавање и  едукацију  менаџера и воза-
ча из привредних друштава која се  ба-
ве међународним транспортом роба и   
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путника, са подручја Босанско – подр-
ињског кантона Горажде.   
 
3.3.9. Развој и заштита шума 
 

Задатак Министарства за  прив-
реду, односно Кантоналне управе за 
шумарство огледа се у  досљедној  про-
ведби одредаба Закона о шумама у см-
ислу политике и мјерама газдовања 
шумама, унапређењу заштите шума, 
ловишта, заштите искориштавања се-
кундарних шумских производа, што се  
огледа у конкретним задацима и  акт-
ивностима који ће се извршавати  кон-
тинуирано према плановима, а у скла-
ду са одредбама Закона о шумама и 
подзаконским актима. 
 
3.3.10.   Развој трговине, угоститељст- 
              ва, туризма, подузетништва  
              и обрта 
 

Задатак Министартсва за прив-
реду  Босанско – подрињског  кантона  
Горажде је јачање  сектора трговине  и  
угоститељства кроз подстицајне мјере  
и друге видове олакшица у циљу зап-
ошљавања нових радника и задржава-
ња постојећег стања запослености.  
 

У области туризма, задатак  Ми-
нистартсва ће се огледати у активира-
њу и унапређењу туристичких понуда 
као што су сплаварење, ултурно-ис-
торијски споменици, а као посебан  за-
датак јесте покретање иницијативе за 
проглашење јавног водног добра рије-
ке Дрине у приобаљу у цијелој дужи-
ни водотока на подручју Босанско – 
подрињског кантона Горажде, од  пос-
ебног интереса за развој туризма у ци-
љу уређења плажа и купалишта и  др-
угих пратећих објеката за развој тури- 
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зма. У циљу  развоја  подузетништва и  
обрта,  посебан  акценат  се  ставља  на  
подстицај самосталним обртницима и  
подузетницима за отварање нових об-
ртничких фирми и очување и оживљ-
авање старих традиционалних еснаф-
ских заната. Конкретни видови подр-
шке огледаће се у кредитним или гра-
нт средствима. 
 
3.3.11. Развој енергетике и рударства 
 

Задатак Министарства за прив-
реду јесте стварање услова за боље ис-
кориштење природних ресурса и  хид-
ропотенцијала путем додјеле концеси-
ја за изградњу МХЕ и искориштавања 
гипса и других минералних  и рудних 
богатстава на подручју нашег Канто-
на. Министартсво за привреду ће  нап-
равити снимак стања  алтернативном 
напајању  електричном енергијом кроз  
постојеће стабилне дизел агрегате и 
инсталисане МХЕ на подручју Босанс-
ко – подрињског кантона Горажде.  
 
8. 
 
МИНИСТАРСТВО ЗА СОЦИЈАЛНУ 
ПОЛИТИКУ, ЗДРАВСТВО, 
РАСЕЉЕНА ЛИЦА И ИЗБЈЕГЛИЦЕ 
 
1. ДЈЕЛОКРУГ РАДА И 

СТРАТЕШКИ ЦИЉЕВИ 
МИНИСТАРСТВА 

 
1.1. Дјелокруг рада Министарства  
 

Министарство за социјалну по-
литику, здравство, расељена лица и из-
бјеглице Босанско-подрињског канто-
на Горажде надлежно је за провођење 
социјалне и здравствене политике на 
простору Кантона, те политике у обла- 
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сти повратка избјеглих и расељених 
лица. Програм рада Министарства за 
социјалну политику, здравство, расељ-
ена лица и избјеглице Босанско-подр-
ињског кантона Горажде за 2011. годи-
ну креиран је у складу са надлежност-
има Министарства и правима грађана 
која су дефинисана Уставом Босне и 
Херцеговине, Уставом, законима и пр-
описима Федерације БиХ и Уставом, 
законима и прописима Босанско – по-
дрињског кантона Горажде, који се од-
носе на област социјалне политике, зд-
равствене политике и политике у обл-
асти расељених лица, избјеглица и по-
вратника, те циљева Владе и Скупшти-
не Босанско-подрињског кантона Гор-
ажде за 2011. годину.  
 
1.2. Стратешки циљ Министарства  
 

Стратешки циљ Министарства 
је осигурање квалитетних здравствен-
их услуга, ефикаснијег система соција-
лне заштите и обезбјеђење ефикасне 
подршке одрживом повратку. 
 
2. ПРИОРИТЕТНИ  

ЦИЉЕВИ МИНИСТАРСТВА 
ЗА 2011. ГОДИНУ 

 
Министарство за социјалну по-

литику, здравство, расељена лица и из-
бјеглице за 2011. годину дефинисало је 
четири приоритетна циља, и то: 
 
2.1. Осигурање квалитетне, досту- 

пне и трошковно ефикасне зд-
равствене заштите 

 
Први приоритетни циљ Мини-

старства је осигурање квалитетне, дос-
тупне и трошковно ефикасне здравст-
вене заштите кроз имплементацију пр- 
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описа из области здравствене заштите 
и здравственог осигурања, те обезбјеђ-
ење адекватних финансијских и људс-
ких ресурса и стварање услова за само-
одрживост здравства. 
 
2.2. Развој здравственог сектора 
 

Развој здравственог сектора је 
други приоритетни циљ Министарст-
ва у 2011. години, у оквиру којег се пл-
анира наставак активности на модерн-
изацији опреме за пружање болничке 
здравствене заштите, осигурање прос-
торних капацитета Кантоналне болн-
ице Горажде, побољшање услова за бо-
лнички смјештај пацијената и амбула-
нтно пружање секундарних здравстве-
них услуга, унапређење јавноздравст-
вене дјелатности, подршка у реформи 
примарне здравствене заштите и сани-
рање неликвидности здравствених ус-
танова, те рјешавање питања осигура-
ња одрживог система пружања секун-
дарне и терцијарне здравствене зашт-
ите за становнике Босанско-подрињс-
ког кантона Горажде. 
 
2.3. Провођење реформе система 

социјалне заштите и побољ-
шање рада институција соци-
јалне заштите на подручју 
кантона 

 
Провођење реформе система 

социјалне заштите је трећи приорите-
тни циљ Министарства, у оквиру којег 
ће се подузети све потребне активнос-
ти које су планиране реформом систе-
ма социјалне заштите у Федерацији 
БиХ, а која се односи на: 

 

- усклађивање кантоналних прописа 
новим законима из области соција-
лне заштите, заштите цивилних жр- 
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тава рата и заштити породице са 
дјецом који требају бити донесени 
на нивоу Федерације БиХ, као и ан-
ализи донесених подзаконских ака-
та с циљем дораде и измјене истих; 

- успостављање ефикасног, праведн-
ог и одрживог система социјалне и 
дјечије заштите, те система исплате 
свих готовинских накнада заснова-
них на темељу закона са јасно деф-
инисаним критеријима за утврђив-
ање права на готовинске накнаде, 
успостављање јединствене базе по-
датака, намјену готовинских накн-
ада, те финансијске анализе оства-
рених резултата;  

- осигурање адекватних програма 
који ће унаприједити животни ста-
ндард лица старијих од 65 година; 

- дјелотворну подршку вулнерабил-
ним категоријама и лицима са ин-
валидитетом с циљем задовољава-
ња њихових егзистенцијалних пот-
реба; 

- осигурање ефикасније подршке по-
родицама у стању социјалне потре-
бе, те њихово оснаживање; 

- успостављање партнерских односа 
са цивилним друштвом у социјалн-
ом сектору који ће осигурати под-
ршку, финансирање и суфинанси-
рање активности цивилног друшт-
ва усмјерене на подршку примјене 
и имплементације реформи у ресо-
рним секторима, финансирање ак-
тивности које могу допринијети ос-
тваривању приоритетних циљева 
Министарства и суфинансирање 
трошкова организација цивилног 
друштва активних у социјалном се-
ктору. 

- сарадња са организацијама и удру-
жењима које воде бригу о лицима 
са посебним потребама, уз  веће уч- 
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ешће невладиних организација у 
осигурању социјалних услуга нај-
рањивијим групама становништва. 

 
Поред провођења законодавне 

реформе у области социјалне заштите, 
у оквиру овог приоритетног циља Ми-
нистарство ће наставити са активнос-
тима на пружању финансијске и стру-
чне подршке јавним установама из об-
ласти социјалне заштите с циљем уна-
пређења и побољшања рада те подиза-
ња квалитета у пружању услуга грађа-
нима. 
 
2.4. Подршка процесу одрживог 

повратка на простору Горње-
дринске регије и побољшање 
услова живота расељених ли-
ца која бораве на простору ка-
нтона 

 
Подршка процесу одрживог по-

вратка на простору Горњедринске ре-
гије је четврти приоритетни циљ Ми-
нистарства у оквиру којег ће се насто-
јати допринијети побољшању услова 
живота повратника кроз подршку у 
достизању одрживих услова за повра-
так и кроз стварање услова за економс-
ки развој повратничких подручја. По-
ред тога, у оквиру овог приоритетног 
циља, настојаће се обезбједити подрш-
ка расељеним лицима којa се налазе на 
подручју Босанско-подрињског канто-
на Горажде у обезбјеђењу услова за 
њихов повратак у пријератна мјеста 
боравка, те пружање помоћи у циљу 
побољшања услова становања расеље-
ним лицима која су смјештена у колек-
тивним центрима на подручју канто-
на. 
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3. ПРИОРИТЕТНИ  
ПРОГРАМСКИ ЗАДАЦИ 
МИНИСТАРСТВА  
ЗА 2011. ГОДИНУ 

 
Министарство за социјалну по-

литику, здравство, расељена лица и из-
бјеглице ће у 2011. години проводити 
активности на реализацији програмск-
их задатака и активности у складу са 
надлежностима Министарства из обл-
асти социјалне политике, здравства, 
расељених лица и избјеглица. Приор-
итетни програмски задаци које Мини-
старство планира реализовати у 2011. 
години у циљу остваривања приорит-
етних циљева су сљедећи: 
 
3.1. Осигурање квалитетне, доступне  
        и трошковно ефикасне здравств- 
       ене заштите 
 

У сарадњи са здравственим ус-
тановама са подручја Босанско-подри-
њског кантона Горажде и кантоналн-
им заводом здравственог осигурања, 
Министарство планира у 2011. години 
осигурати провођење реформских ак-
тивности у здравственом сектору кроз 
имплементацију важећих законских пр-
описа из области здравствене заштите 
и здравственог осигурања. 
 

У циљу ефикасне имплемента-
ције првог приоритетног циља, прово-
диће се активности на: 
 
- обезбјеђењу квалитетних људских 

ресурса неопходних за развој здра-
вственог сектора у Босанско-подри-
њском кантону Горажде,  

- увођењу нових процедура у оства-
ривању здравствене заштите, као и  
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модернизацији процедура извјешт-
авања и уговарања у здравству, 

- сузбијању корупције кроз подузи-
мање конкретних мјера на повећа-
њу транспарентности у раду, 

- изради елабората о реорганизаци-
ји примарне здравствене заштите с 
циљем утврђивања оправданости 
провођења реорганизације система 
примарне здравствене заштите у 
циљу побољшања доступности зд-
равствених услуга, ефикаснијег ко-
риштења ресурса и бољег управља-
ња у здравству. 

 
3.2. Развој здравственог сектора 
 

Други приоритетни задатак Ми-
нистарства је да, у сарадњи са здравс-
твеним установама, вишим нивоима 
власти и донаторима обезбиједи опре-
мање Кантоналне болнице Горажде 
савременом медицинском опремом у 
циљу модернизације и развоја болни-
чке здравствене заштите те повећања 
обима услуга секундарног нивоа здра-
вствене заштите, које Кантонална бол-
ница пружа становницима Босанско-
подрињског кантона Горажде и Горњ-
едринске регије. 
 

У циљу побољшања услова бол-
ничког смјештаја, планиран је рад на 
осигурању проширења просторних 
капацитета Кантоналне болнице Гора-
жде. 
 

Подршка развоју јавног здравс-
тва планирана је кроз обезбјеђење не-
опходних ресурса за развој јавноздрав-
ствене дјелатности у области превен-
ције, здравствене заштите становниш-
тва, заштите воде и намирница за оп-
шту употребу. 
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Развој примарне здравствене за-
штите кроз реконструкцију и опрема-
ње амбуланти породичне медицине. 
 
3.3. Провођење реформе система со- 
        цијалне заштите и побољшање  
        рада институција социјалне за- 
        штите на подручју кантона 
 

У циљу ефикасне имплемента-
ције трећег приоритетног задатка, Ми-
нинистарство је планирало провођење 
активности на реализацији сљедећих 
приоритетних програмских задатака у 
2011. години: 
 

- Израда преднацрта, нацрта, прије-
длога и измјена закона и подзакон-
ских аката из социјалне заштите, 
заштите цивилних жртава рата и 
заштите породице са дјецом; 
 

- Израда анализе стања у имплемен-
тацији социјалне политике са приј-
едлогом мјера за осигурање ефика-
сног функционисања система у об-
ласти социјалне заштите, заштите 
цивилних жртава рата и заштите 
породице са дјецом; 

 
- Анализа подзаконских аката који 

регулишу рад и пословање канто-
налних институција из области со-
цијалне заштите; 

 
- Осигурање финансијске подршке 

Кантоналним институцијама из об-
ласти социјалне заштите за унап-
ређење квалитете у пружању услу-
га социјалне заштите грађанима; 
 

- Израда анализе стања с приједлог-
ом мјера и активности на рјешава-
њу статуса ЈУ Дом за стара и изне-
могла лица Горажде;  
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- Континуирано остваривање социј-

алних права грађана и права по За-
кону о социјалној заштити, зашти-
ти цивилних жртава рата и зашти-
ти породице са дјецом („Службене 
новине Босанско-подрињског кан-
тона Горажде“, бр. 10/00, 5/03, 
5/05 и 3/08); 
 

- Израда пројеката и програма који 
ће осигурати адекватну подршку 
социјално најрањивијим категори-
јама друштва; 

 
- Пружање финансијске подршке 

пројектним активностима непроф-
итних организација у социјалном 
сектору које имају за циљ побољш-
ање положаја и услова живота ста-
ријих лица, лица са инвалидитет-
ом, сиромашних породица са дјец-
ом, те осталих породица у стању 
социјалне потребе; 

 
- Покретање механизама и пројеката 

који ће омогућити успостављање 
мјера за достизање минималних ст-
амбених потреба социјално најугр-
оженијих категорија становништва 
које по другом основу немају право 
на помоћ у стамбеном збрињавању 
(социјално-непрофитно становање); 

 
- Континуирана ревизија цивилних 

жртава рата; 
 

- Вођење другостепеног управног по-
ступка. 

 
2.5.Подршка процесу одрживог пов- 
      ратка на простору Горњедринске  
      регије и побољшање услова жи- 
      вота расељених лица која бораве  
      на простору Кантона 

 
У циљу ефикасне имплемента- 
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ције четвртог приоритетног задатка, 
Министарство је планирало, у сарад-
њи са јединицама локалне самоуправе 
и невладиним организацијама, прово-
ђење активности на реализацији сље-
дећих приоритетних програмских зад-
атака у 2011. години: 
 

Провођење циљаних мјера под-
ршке одрживом повратку у сарадњи 
са јединицама локалне самоуправе, не-
владиним организацијама и повратни-
цима које ће допринијети побољшава-
њу економских, социјалних, образовн-
их и културних могућности за поврат-
нике, кроз подршке одрживом поврат-
ку у географском, економском и соци-
јалном смислу. 
 

Циљане мјере подршке одржи-
вом повратку подразумијевају циљање 
помоћи у географском, економском и 
социјалном смислу, и то на сљедећи 
начин: 
 

• У географском смислу, мјере под-
ршке одрживом повратку ће се пр-
оводити на начин да ће се посебне 
мјере одрживости повратка разли-
ковати према географским карак-
теристикама различитих повратн-
ичких подручја (географске разно-
ликости повратничких подручја ће 
утицати на опције мјера одрживос-
ти повратка). 
 

• У економском смислу, мјере подр-
шке одрживом повратку ће се пров-
одити на начин да ће се посебне мј-
ере одрживости повратка разликова-
ти према економској развијености 
и економским потенцијалнима раз-
личитих повратничких подручја. 
 

• У социјалном смислу, мјере подрш- 
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ке одрживом повратку ће се прово-
дити на начин да ће се посебне мј-
ере одрживости повратка разлико-
вати према социјалном положају 
комплетне повратничке популаци-
је у различитим повратничким по-
дручјима. 

 
Посебне мјере одрживости пов-

ратка ће обухватати: 
 

• подршку развоју непољопривредн-
ог породичног бизниса за поврат-
нике који имају започети мали биз-
нис у повратничком подручју, 
 

• подршку успостављању непољоп-
ри-вредног породичног бизниса за 
повратнике који имају потенцијал 
за генерисање прихода на тржиш-
ту, 

 
• помоћ за развој пољопривредне пр-

оизводње за тржиште, 
 

• подршку развоју туристичких кап-
ацитета у повратничким подручји-
ма, 

 
• помоћ за достизање минимума ста-

мбених услова и побољшање социј-
алних, здравствених и образовних 
услова живота повратника, 

 
• опоравак комуналне инфраструк-

туре у повратничким подручјима, 
 

• помоћ за реконструкцију вјерских 
и културно-историјских споменика 
у повратничким подручјима, 

 
• друге посебне мјере које ће бити 

дефинисане програмом Министар-
ства у области подршке одрживом 
повратку. 
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2.6. Подршка општинама на просто- 
        ру Босанско-подрињског кантона  
        Горажде у циљу затварања коле- 
       ктивних центара у којима су см- 
        јештена расељена лица и побољ- 
       шање стамбених услова у колек- 
       тивним центрима. 
 

У оквиру овог задатка Минис-
тарство ће наставити са активностима 
на системском рјешавању питања зат-
варања колективних центара на под-
ручју општине Горажде у сарадњи са 
активностима ресорног федералног и 
државног министарства. 
 
2.7. Остале активности Министарства 
 

Током 2011. године Министар-
ство за социјалну политику, здравство, 
расељена лица и избјеглице ће прово-
дити и остале активности у складу са 
законима и подзаконским актима који 
регулишу рад у областима које су у 
надлежности Министарства, активнос-
ти на сарадњи са ресорним министар-
ствима на нивоу Федерације БиХ, дру-
гих кантона у Федерацији БиХ и циви-
лним друштвом активним у социјалн-
ој, здравственој и области повратка и 
активностима дефинисаним одлукама 
Скупштине и Владе Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде. 
 
 
ДИО ЧЕТВРТИ 
 
МИНИСТАРСТВА ВЛАДЕ  
БОСАНСКО-ПОДРИЊСКОГ 
КАНТОНА ГОРАЖДЕ  

 
(НОРМАТИВНИ ДИО) 
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Р. 
Бр. АКТИВНОСТИ 

Предлаже 
/усваја 

Министар 
РОК 

Предлаже 
/усваја 

Влада БПК 
РОК 

Усваја 
Скупштина 

БПК 
РОК Образложенје 

активности 

         
 НОРМАТИВНО – ПРАВНИ ДИО        
 МИНИСТАРСТВО ЗА УРБАНИЗАМ, 

ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ И 
ЗАШТИТУ ОКОЛИНЕ 

       

 Одлука о усвајању просторне основе 
у вези с израдом Просторног плана за 
подручје БПК Горажде за период 
2008-2028. година 

X II 
квартал X II 

квартал X II 
квартал 

Израда 
просторнопланске 
документације 

 Закон о измјенама и допунама Зако-
на о просторном уређењу и грађењу 
БПК Горажде 

X III 
квартал X III 

квартал X IV 
квартал 

 

 Одлука о усвајању Нацрта Простор-
ног плана БПК Горажде за период 
2008-2028. година 

X III 
квартал X III 

квартал X III 
квартал 

Израда 
просторнопланске 
документације 

 Одлука о усвајању Просторног плана 
БПК Горажде за период  2008-2028. 
година  

X IV 
квартал X IV 

квартал X IV 
квартал 

Израда 
просторнопланске 
документације 

 Одлука о провођењу Просторног 
плана БПК Горажде за период 2008-
2028. година 

X IV 
квартал X IV 

квартал X IV 
квартал 

Израда просторно-
планске 
документације 

 Правилник о измјенама и допунама 
Правилника о погонима и постројењ-
има који могу бити изграђени и пуш-
тени у рад само ако имају околинску 
дозволу 

X II 
квартал - - - - 

Усклађивање  
са федералним 
подзаконским 
прописом 

 Правилник о условима за подношење 
захтјева за издавање околинске 
дозволе за погоне и постројења која 
имају издате дозволе прије ступања 
на снагу Закона о заштити околине 

X II 
квартал - - - - 

Прописано 
кантоналним законом 
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 Правилник о роковима за подношење 
захтјева за издавање околинске дозволе 
за погоне и постројења која имају изда-
те дозволе прије ступања на снагу Зак-
она о заштити околине 

X II 
квартал - - - - 

Прописано 
кантоналним законом 

 Правилник о обиљежавању и забрани 
употребе грађевине X II 

квартал - - - - 
Прописано Законом о 
просторном уређењу 
и грађењу 

 Правилник о условима и начину додј-
еле – продаје станова у власништву Бо-
санско-подрињског кантона Горажде 
за популације „младих“ 

X III 
квартал - - - - 

Рјешавање статуса 
станова у власништву 
БПК Горажде 

 Правилник о условима и начину додј-
еле – продаје станова у власништву Бо-
санско-подрињског кантона Горажде 
за популације „кадрова“ 

X III 
квартал - - - - 

Рјешавање статуса 
станова у власништву 
БПК Горажде 

         
 СТУДИЈСКО-АНАЛИТИЧКА И 

ИНФОРМАТИВНА ДЈЕЛАТНОСТ 
       

 МИНИСТАРСТВО УРБАНИЗМА, 
ПРОСТОРНОГ УРЕЂЕЊА И 
ЗАШТИТЕ ОКОЛИНЕ 

       

 Праћење законитости рада управите-
ља у стамбеним и стамбено-пословним 
зградама на подручју Босанско-подри-
њског кантона Горажде 

X IV 
квартал - - - - 

 

 Сарадња са представницима кућних 
савјета у стамбеним и стамбено – посл-
овним зградама на подручју Босанско-
подрињског кантона Горажде, у циљу 
сагледавања проблематике у области 
становања, као и испуњавања обавеза 
станара у стамбеним зградама предви-
ђених Законом о одржавању заједнич-
ких дијелова зграда и о управљању 
зградама 

X IV 
квартал - - - - 
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 У складу са налазима ревизије 95 дог-
рађених стамбених јединица у насељу 
Витковићи, намјењених за алтернатив-
ни смјештај избјеглих и расељених ли-
ца, а услијед чињенице да добар дио 
тих станова користе лица без ваљаног 
законског основа, Кантонални стамбе-
ни фонд ће  у 2011. години водити акт-
ивности на ослобађању тих стамбених 
јединица и њиховој расподјели у скла-
ду са Одлуком Скупштине Босанско-
подрињског кантона  Горажде о начи-
ну располагања становима у власниш-
тву Босанско-подрињског кантона  Го-
ражде број: 01-23-294/10 од 13.04.2010 
године. 

X IV 
квартал - - - - 

 

 У зависности од броја ослобођених 
стамбених јединица који се користе 
као алтернативни смјештај  
Кантонални стамбени фонд ће у 2011-
тој години покренути активности на 
њиховој додјели/продаји путем јавног 
позива за додјелу/продају, а све у 
складу са Правилницима који 
регулишу услове и критерије за 
стицање права на додјелу/куповину 
тих станова.  

X IV 
квартал - - - - 

 

 Обзиром да се стамбене јединице које 
се враћају  у посјед Босанско-подрињс-
ког кантона Горажде извјесно вријеме 
не користе и да су у периоду до њихо-
вог стављања у функцију  подложне 
оштећењима које могу настати из ви-
ше разлога (временске непогоде, оште-
ћење на инсталацијама и сл.), неопход-  
но је њихово константно одржавање  

X IV 
квартал - - - - 
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 како евентуална оштећења не би проу-
зроковала већу материјалну штету, а 
посебно на стамбеним јединицама на 
нижим етажама, што би свакако прои-
звело додатне трошкове за власника.  
У том смислу Кантонални стамбени 
фонд ће редовно вршити провјеру ста-
ња тих стамбених јединица и по потр-
еби вршити њихово текуће одржавање 

       

 Обзиром да су у току активности на 
регулисању правног статуса 79 дограђ-
ених стамбених јединица у Горажду, и 
то путем заједничких Комисија Општ-
ине Горажде и Босанско-подрињског 
кантона Горажде, очекује се да се исте 
окончају током 2011. Године 

X  - - - - 

У зависности од 
рјешавања 
имовинскоправних 
односа са Општином 
Горажде  
 

 По окончању активности на регулиса-
њу правног статуса дограђених стамб-
ених јединица у Горажду, а у циљу њи-
ховог стављања у функцију, неопход-
но је извршити комплетирање радова  
и санацију оштећења, које су посљеди-
ца дијелом недовршетка  потребних 
радова приликом њихове доградње, а 
дијелом оштећења насталих у вријеме 
кориштења истих у сврху алтернатив-
ног смјештаја. 
Комплетирање радова и санација ошт-
ећења на објектима на којима је извр-
шена надоградња подразумјева прије 
свега санацију кровног покривача и са-
нацију и доградњу фасадних зидова, за 
што су стручна лица Министарства већ 
сачинила санациону документацију 
(све у складу са споразумом између 
Министарства и етажних власника);  

X  - - - - 

у зависности од 
рјешавања 
имовинскоправних 
односа са Општином 
Горажде  
 

         



         Број 10 – страна 1204                                                                             04.јул/српањ
 2011 

 По окончању активности на регулиса-
њу правног статуса дограђених стамб-
ених јединица у Горажду, упоредо са 
пословима на санацији објеката на ко-
јима је извршена надоградња као и код 
дограђених станова у Витковићима, 
извршит ће се ревизија основа за кори-
штење и статуса корисника наведених 
стамбених јединица, у циљу утврђива-
ња законитости основа за њихово ко-
риштење 

X  - - - - 

у зависности од 
рјешавања 
имовинскоправних 
односа са Општином 
Горажде  
 

 Очекивања су да ће у поступку ревизи-
је одређени број стамбених јединица 
бити ослобођен, односно  за које је пр-
естала законита потреба да се исти ко-
ристе као алтернативни смјештај избје-
глих и расељених лица.-  Кантонални 
стамбени фонд ће у другој половини 
2011.-те године покренути активности 
на њиховој додјели/продаји путем ја-
вног позива за додјелу/продају, а све у 
складу са Одлукама Владе Босанско-
подрињског кантона Горажде и Пра-
вилницома који регулишу услове и кр-
итерије за стицање права на додјелу/ 
куповину тих станова; 

 III и IV 
квартал     

 

 Кантонални стамбени фонд ће и у 
2011 -тој години провести активности 
на реализацији  оперативно- техничк-
их послова везаних за реализацију ку-
попродајних уговора на захтјев било 
којег органа управе Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде, који су везани 
за куповину/продају привредних обје-
ката, стамбено-пословних објеката, ст-
анова или пословних просторија 

X IV 
квартал - - - - 
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 У циљу прикупљања средстава за нову 
стамбену изградњу Кантонални стам-
бени фонд ће, као и у преходном пер-
иоду, наставити активности на праће-
њу наплате потраживања, насталих по 
основу продаје стамбених јединица и 
пословних простора на оброчну отпла-
ту, као и праћење наплате за станове и 
пословне просторе чија продаја ће се 
евентуално извршити током 2011. год-
ине и о темпу наплате уговорених ану-
итета редовно обавјештавати Минист-
арство за финансије Босанско-подрињ-
ског кантона  Горажде као и орган који 
је извршио продају (закључио уговор) 

X IV 
квартал - - - - 

 

 У циљу изградње стамбено пословног 
објекта „Ламела Х2“ у Горажду из буџ-
ета Министарства за 2010. годину изв-
ршена је куповина земљишта и покре-
нуте активности на прибављању потр-
ебних сагласности   као предуслова за 
израду пројектне документације, реви-
зије исте и прибављање одобрења за 
грађење. По окончању тих послова пл-
анирају  се покренути послови на сам-
ој изградњи објекта (избор извођача ра-
дова, изградња, технички пријем и др.) 

X  - - - - 

у зависности од  
обезбјеђења 
финансијских 
средстава 

 Поред активности које ће се у току 
2011. године проводити, а везане су за 
стамбену политику, Кантонални стам-
бени фонд ће путем Сталног надзорн-
ог тијела, а на захтјев институција Бос-
анско-подрињског кантона Горажде, 
континуирано пружати услуге на изр-
ади санационо-техничке документаци-
је, праћење,  контрола и пријем  радо-  

X IV 
квартал - - - - 
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 ва на санацији и изградњи објеката у 

власништву Босанско-подрињског 
кантона Горажде. 

       

         
 УПРАВНО РЈЕШАВАЊЕ        
 МИНИСТАРСТВО УРБАНИЗМА, 

ПРОСТОРНОГ УРЕЂЕЊА И 
ЗАШТИТЕ ОКОЛИНЕ 

       

 Доношење рјешења из области радних 
односа 

       

 Доношење рјешења из области 
стамбених односа 

       

 Доношење рјешења о издавању 
околинских дозвола 

       

 Доношење рјешења о издавању 
дозвола за активности мале привреде у 
управљању отпадом 

       

 Доношења рјешења о урбанистичкој 
сагласности, одобрењу за грађење и 
одобрења за употребу 

       

 Издавање лиценци за обављање 
дјелатности пројектовања и извођења 
радова 

       

 Доношења другостепених рјешења у 
жалбеном поступку 

       

 Израда вишегодишњег плана 
реконструкције путева на подручју 
Кантона 
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Област образовања, науке, културе  
и спорта 
 
А. СКУПШТИНА КАНТОНА 
 
1. Закон о средњем образовању  
    и одгоју 
- Правни основ: члан 23. став 1. тач-

ка б. Устава БПК Горажде.   
- Носилац израде: Министарство об-

разовања,науке,културе и спорта 
- Пропис доноси: Скупштина Босан-

ско-подрињског кантона Горажде  
- Рок: март  2011. године  
 
2. Закон о оснивању  средњошколс- 
    ког центра 
- Правни основ: члан 23. став 1. тач-

ка б. Устава Босанско-подрињског 
кантона Горажде.   

- Носилац израде: Министарство за 
образовање, науку, културу и спорт 

- Пропис доноси: Скупштина Босан-
ско-подрињског кантона Горажде  

- Рок: септембар  2011. године  
 

Разлози доношења: Рационализац-
ија и већа функционалност унутар ср-
едњих школа које дјелују на простору 
Кантона 
        
3. Закон  о спорту 
- Правни основ: члан 23. став 1. тач-

ка б. Устава Босанско-подрињског 
кантона Горажде   

- Носилац израде: Министарство за 
образовање, науку, културу и спорт; 

- Пропис доноси: Скупштина Босан-
ско-подрињског кантона Горажде  

- Рок: мај 2011.године   
 

Разлози доношења: Доношење нов-
ог закона у складу са Оквирним закон-
ом о  спорту у БиХ,  
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4. Закон о спрчавању нереда на спо- 
     ртским такмичењима Босанско –   
     подрињског кантона Горажде. 
- Правни основ: члан 23. став  1. тач-

ка б. Устава Босанско-подрињског 
кантона Горажде   

- Носилац израде: Министарство за 
образовање, науку, културу и спорт; 

- Пропис доноси: Скупштина Босан-
ско-подрињског кантона Горажде  

- Рок: октобар 2011. године   
 

Разлози доношења: Потреба за зак-
онским уређивањем ове области.         
           
Б. МИНИСТАР 
 
1.  Наставни план и програм за осно- 
     вне и средње школе 
- Правни основ: Закон о основном 

одгоју и образовању и Закон о сре-
дњој школи; 

- Носилац израде: Министарство за 
образовање, науку, културу и спорт; 

- Рокови за израду: законом предви-
ђени рокови 

- Пропис доноси: министар 
 
2. Педагошки стандарди и нормати- 
     ви за основно и средње образовање. 
- Правни основ:  Закон о Предшкол-

ском одгоју и образовању; Закон о 
основном одгоју и образовању и 
Закон о средњој школи; 

- Носилац израде: Министарство за 
образовање, науку, културу и спорт; 

- Рокови за израду: законом предви-
ђени рокови 

- Пропис доноси: министар 
 
3. Доношење подзаконских аката из  
    свих области 
- Правни основ: закони из надлежн-

ости Министарства; 
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- Носилац израде: Министарство за 

образовање, науку, културу и спорт; 
- Рокови за израду: континуирано 

током читаве године 
- Пропис доноси: министар 
 

У 2011. години Министарство 
за образовање, науку, културу и спо-
рт ће проводити и сљедеће активно-
сти: 
 

- провођење конкурса за упис учен-
ика у средње школе,  

- организовање кантоналних  такми-
чења за ученике основних и средњ-
их школа из математике, физике, 
енглеског језика, вјеронауке и инф-
орматике те цивитаса и саобраћаја.  

- организовање стручних испита за 
наставнике основних и средњих 
школа, доношење увјерења о поло-
женим стручним испитима настав-
ника, као и уписивање у регистар.  

- обезбиједити набавку бесплатних 
уџбеника за ученике основних шк-
ола,  

- провести Конкурс  за додјелу студ-
ентских кредита према Критерији-
ма  за школску 2010/11, и 2011/12, 

- организовање  љекарских прегледа 
ученика и запосленика у основном 
и средњем образовању, 

- започети обавезни програм одгој-
но-образовног рада са дјецом у год-
ини прије поласка у основну шко-
лу као и доношење разних врста 
програма, критерија о финансира-
њу предшколских установа, пропи-
се о поступку утврђивања услова, 
садржају и начину вођења регист-
ра, прописе о начину вођења педа-
гошке и остале евиденције и доку-
ментације, прописе о оцјењивању 
и стручном усавршавању одгајате- 
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ља – учитеља и осталих стручних 
кадрова који раде у одгојно обра-
зовном процесу, пропис о стручн-
ом надзору те динамику укључи-
вања дјеце у предшколске установе,   

- успостава и ажурирање базе пода-
така из области за које је Министа-
рство надлежно, 

- одговори на захтјеве  и дописе  пре-
дшколских установа, школа, уста-
нова културе, спортских клубова и 
других правних и физичких лица,  

- сарадња са разним домаћим и ст-
раним НВО,  

- прикупљање и анализа извјештаја 
о раду,  

- организација, припрема и реализа-
ција такмичења ученика за пригод-
не датуме (1. март и  25. новембар),  

- израда упутстава, инструкција, кр-
итерија итд.,  

- координација и усаглашавање  пр-
авилника школа (основних и сред-
њих), 

- обављање припрема за почетак шк-
олске године,  

- провођење пријемних испита, 
- организација семинара за настав-

нике. 
 

Завршити процедуру за попуну 
упражњених радних мјеста у Педаго-
шком заводу Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде. 
 
Област за унутрашње послове 
 
A. СКУПШТИНА КАНТОНА 
 
1. Закон о измјенама и допунама За- 
    кона о полицијским службеници- 
    ма Босанско-подрињског кантона  
    Горажде    
- Предлагач: Влада Босанско-подри-

њског кантона Горажде 
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- Носилац израде: МУП Босанско-

подрињског кантона Горажде 
- Пропис доноси: Скупштина Босан-

ско-подрињског кантона Горажде 
- Рок: III квартал 2011. године 
- Разлози доношења: усклађивање 

закона. 
 
2. Закон о набављану, држању и но- 
    шењу оружја БПК 
- Предлагач: Влада Босанско-подри-

њског кантона  Горажде 
- Носилац израде: МУП Босанско-

подрињског кантона  Горажде 
- Пропис доноси: Скупштина Босан-

ско-подрињског кантона  Горажде 
- Рок: IV  квартал 2011. године 
- Разлози доношења: непостојање ка-

нтоналног Закона. 
 
Б. ВЛАДА КАНТОНА 
 
1. Измјене и допуне Правилника о 

унутрашњој организацији и сис-
тематизацији МУП-а Босанско-
подрињског кантона Горажде 

- Предлагач: МУП Босанско-подри-
њског кантона  Горажде 

- Носилац израде: МУП Босанско-
подрињског кантона  Горажде 

- Пропис доноси: МУП Босанско-
подрињског кантона  уз сагласност 
Владе Босанско-подрињског канто-
на  Горажде 

- Рок: II квартал 2011. године 
- Разлози доношења: Усклађивање 

Правилника. 
 
2. Уредба о осигурању одређених ли- 
    чности и објеката у Босанско-под- 
    рињском   кантону Горажде  
- Предлагач: МУП Босанско-подри-

њског кантона  Горажде 
- Носилац израде: МУП Босанско- 
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подрињског кантона  Горажде 

- Пропис доноси: МУП Босанско-
подрињског кантона  уз сагласност 
Владе Босанско-подрињског канто-
на  Горажде 

- Рок: II квартал 2011. године 
- Разлози доношења: Непостојање 

кантоналне Уредбе. 
 

3. Измјене и допуне  Уредбе о одбору  
    за жалбе грађана  
- Предлагач: МУП Босанско-подри-

њског кантона  Горажде 
- Носилац израде: МУП Босанско-

подрињског кантона  Горажде 
- Пропис доноси: МУП Босанско-по-

дрињског кантона уз сагласност Вл-
аде Босанско-подрињског кантона  
Горажде 

- Рок: II квартал 2011. Године 
- Разлози доношења: Усклађивање  

Уредбе. 
 
Ц) МИНИСТАР 
 
1. Доношење подзаконских аката из  
     надлежности Министарства (инст- 
    рукција о пружању помоћи друг-   
    им органима; правилник о похва- 
    лама, признањима и наградама уп- 
    осленика Министарства и Управе  
    полиције и др.): 
- Носилац израде: МУП Босанско-

подрињског кантона  Горажде 
- Пропис доноси: министар 
- Рок: трајни задатак 
          Разлози доношења: усклађивање 
и доношење нових подзаконских аката 
 
Област за финансије 
  

У току 2011. године Министарс-
тво за финансије, као обрађивач, ће 
припремити сљедеће законе и друге 
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прописе из своје надлежности:  
1. Буџет Босанско-подрињског кантона  
    Горажде за 2011. годину 
    Рок: I тромјесечје 
2.Закон о извршењу Буџета Босанско- 
    подрињског кантона Горажде за  
    2011. годину 
    Рок: I тромјесечје 
3.Документ оквирног буџета Босанско- 
   подрињског кантона Горажде 2012- 
   2014. година 
   Рок: II тромјесечје 
4.Закон о комуналним таксама Босанс- 
    ко-подрињског кантона Горажде 
    Рок: II тромјесечје 
5.Одлука о измјена и допуна Буџета   
    Босанско-подрињског кантона Гора- 
    жде за 2011. годину 
    Рок: по потреби 
6. Буџет Босанско-подрињског кантона  
    Горажде за 2012. годину 
    Рок: IV тромјесечје 
7.Закон о извршењу Буџета Босанско- 
   подрињског кантона Горажде за  
   2012. годину 
   Рок: IV тромјесечје 
8.Закон о порезу на имовину 
   Рок: IV тромјесечје 
9.Недостајући правилници и процеду- 
    ре предвиђене Смјерницама за успо- 
   ставу и јачање интерне контроле код  
   буџетских корисника  
   Рок: III тромјесечје 
 
 Поред наведеног, Министарст-
во за финансије ће у 2011. години пра-
тити стање у областима из своје надле-
жности и у случају потребе благовре-
мено приступити припреми, односно 
доношењу других прописа из своје на-
длежности. 
 

Законом о порезу на имовину 
провешће се значајна реформа опоре- 
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зивања имовине с циљем да се подста- 
кне ефикасно кориштење имовине те 
омогући праведност према социјално 
рањивим категоријама. Обзиром на 
напријед наведено, упоредо са прип-
ремањем Закона о порезу на имовину,  
потребно је пратити стање спремности 
надлежних институција за потпуно и 
ефикасно провођење одредби истог, 
те зависно од тога одредити рок до ка-
да ће се Закон упутити у процедуру 
доношења односно одредити вријеме 
почетка примјене Закона. 
 

Министарство за финансије ће, 
такође у 2011. години, подузети и пот-
ребне мјере како би се интерна ревиз-
ија устројила у складу са Законом о бу-
џетима у Федерацији Босне и Херцего-
вине и Правилником о интерној реви-
зији буџетских корисника. 
 
Област за борачка питања 
 

Област за борачка питања у  2011. 
години планира извршити сљедеће но-
рмативно – правне активности из  над-
лежности Скупштине Босанско – под-
рињског  кантона  Горажде: 
 
1. Израда Закона о измјенама и допу-

нама Закона о правима бранилаца 
и чланова њихових породица  у Бо-
санско-подрињском кантону Гора-
жде. 
Предлагач: Влада Босанско-подри- 
њског кантона Горажде 
Обрађивач: Министарство за бора- 
чка питања Босанско-подрињског  
кантона Горажде 
Рок: друго тромјесечје 

 
2. Доношење Одлуке о измјенама и 

допунама Одлуке Скупштине Бос- 
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анско-подрињског кантона Гораж-
де о усвајању календара обиљежа-
вања значајних догађаја и датума 
из одбрамбено-ослободилачког ра-
та 1992. – 1995.година 
Предлагач: Влада Босанско-подри-
њског кантона Горажде 
Обрађивач: Министарство за бора-
чка питања Босанско-подрињског 
кантона Горажде 
Рок: друго тромјесечје 

 
Из надлежности Владе Босанс-

ко – подрињског  кантона  Горажде, 
Министарство за борачка питања у 2011. 
години планира извршити сљедеће но-
рмативно – правне активности: 
 
1. Доношење  правилника  и процед-

ура утврђених законом, а који се 
односе на реализацију сљедећих 
права: 

a) Здравствена заштита, бањско-кли-
матско лијечење  и лијечење у ино-
странству; 

b) Права по основу преостале радне 
способности; 

c) Права на професионалну преква-
лификацију; 

d) Стимулативне мјере при запошља-
вању и самозапошљавању; 

e) Бесплатни обавезни уџбеници за 
редовно школовање; 

f) Стамбено збрињавање и помоћ у 
стамбеном збрињавању; 

g) Партиципација трошкова накнаде 
за додијељено грађевинско земљи-
ште  на кориштење и накнаде за 
уређење градског грађевинског зе-
мљишта; 

h) Бесплатна и повлаштена вожња; 
i) Помоћ у случају смрти; 
j) Једнократна помоћ; 
k) Подизање нишана - надгробних  
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споменика; 

l) Друга права у складу са посебним 
прописом. 
Предлагач: Министарство за бора-
чка питања Босанско-подрињског 
кантона Горажде  
Обрађивач: Министарство за бора-
чка питања Босанско-подрињског 
кантона Горажде 
Рок: по доношењу Закона о измје-
нама и допунама закона о правима 
бранилаца и чланова њихових пор-
одица  у Босанско-подрињском ка-
нтону Горажде 

 
2. Доношење програма кориштења 

средстава  за реализацију допунск-
их права и осталих издвајања  са 
критеријима за расподјелу корис-
ницима борачко-инвалидске заш-
тите у 2011. години. 
Предлагач: Министарство за бора-
чка питања Босанско-подрињског 
кантона Горажде 
Обрађивач: Министарство за бора-
чка питања Босанско-подрињског 
кантона Горажде 
Рок: друго тромјесечје 

  
3. Доношење одлуке о утврђивању 

критерија  за расподјелу средстава 
превиђених Буџетом Босанско-по-
дрињског кантона Горажде  за реа-
лизацију програмских циљева  бор-
ачких удружења и удружења  у 
2011. години 
Предлагач: Министарство за бора-
чка питања Босанско-подрињског 
кантона Горажде 
Обрађивач: Министарство за бора-
чка питања Босанско-подрињског 
кантона Горажде 
Рок: друго тромјесечје 

 



Број 10 – страна 1212 
 
 
4. Доношење одлуке о утврђивању 

критерија за расподјелу средстава  
за реализацију осталих издвајања  
корисницима из области борачко-
инвалидске заштите у 2011. години 
Предлагач: Министарство за бора-
чка питања Босанско-подрињског 
кантона Горажде 
Обрађивач: Министарство за бора-
чка питања Босанско-подрињског 
кантона Горажде 
Рок: друго тромјесечје.  

 
5. Доношење програма расподјеле ср-

едстава за потрошачке јединице,  
борачке организације и удружења 
за 2011. годину. 
Предлагач: Министарство за бора-
чка питања Босанско-подрињског 
кантона Горажде 
Обрађивач: Министарство за бора-
чка питања Босанско-подрињског 
кантона Горажде 
Рок: друго тромјесечје. 

 
6. Доношење програма стамбеног зб-

рињавања бранилаца и чланова њи-
хових породица у 2011. години. 
Предлагач: Министарство за бора-
чка питања Босанско-подрињског 
кантона Горажде 
Обрађивач: Министарство за бора-
чка питања Босанско-подрињског 
кантона Горажде 
Рок: друго тромјесечје 

 
7. Доношење програма запошљавања 

и самозапошљавања бранилаца и 
чланова њихових породица Босан-
ско-подрињског кантона Горажде 
Предлагач: Министарство за бора-
чка питања Босанско-подрињског 
кантона Горажде 
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Обрађивач: Министарство за бора-
чка питања Босанско-подрињског 
кантона Горажде 
Рок: друго тромјесечје 

 
8. Доношење програма изградње сп-

омен-обиљежја – хаир-чесми, шех-
идских капија, ограђивање мезарја 
–гробаља у којима су укопани при-
падници ОС А БиХ 
Предлагач: Министарство за бора-
чка питања Босанско-подрињског 
кантона Горажде 
Обрађивач: Министарство за бора-
чка питања Босанско-подрињског 
кантона Горажде 
Рок: друго тромјесечје 

 
9. Доношење програма кориштења 

средстава за додјелу стипендија ст-
удентима и ученицима  припадни-
цима борачке популације за студиј-
ску школску 2011/12. годину 
Предлагач: Министарство за бора-
чка питања Босанско-подрињског 
кантона Горажде 
Обрађивач: Министарство за бора-
чка питања Босанско-подрињског 
кантона Горажде 
Рок: друго тромјесечје 

  
10. Доношење Програма кориштења 

средстава за набавку уџбеника  уч-
еницима припадника борачке поп-
улације који похађају средњу шко-
лу 2010/11. године 
Предлагач: Министарство за бора-
чка питања Босанско-подрињског 
кантона Горажде 
Обрађивач: Министарство за бора-
чка питања Босанско-подрињског 
кантона Горажде 
Рок: друго тромјесечје. 
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Област за правосуђе, управу  
и радне односе 
 

Област за правосуђе, управу и 
радне односе Босанско-подрињског 
кантона Горажде ће континуирано пр-
атити обавезе које буду проистицале 
из прописа и благовремено, у датим 
роковима, припремати прописе из об-
ласти за које је образовано за чије је до-
ношење надлежан Кантон (Скупшти-
на Кантона, Влада, Министарство, од-
носно министар). 
 
ИЗ НАДЛЕЖНОСТИ СКУПШТИНЕ 
БПК  ГОРАЖДЕ 
 
1. Закон о продужењу примјене За-

кона о државној служби у Феде-
рацији Босне и Херцеговине 

 
Правни основ: члан 23.став 1.б) Уст-

ава Босанско-подри-
њског кантона  Гора-
жде, члан 20.  Закона 
о организацији орга-
на управе у Федера-
цији БиХ („Службене 
новине Федерације 
БиХ“, број: 35/05) 

Носилац израде: Министарство за пра-
восуђе, управу и ра-
дне односе Босанско 
-подрињског канто-
на  Горажде  

РОК за утврђи-
вање приједлога: 

март  
(хитан поступак) 

Приједлог 
утврђује:  

Влада Босанско-под-
рињског кантона  
Горажде 

Закон доноси: Скупштина Босанско 
-подрињског кантона  
Горажде 

 

Број 10 – страна 1213 
 

   
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ:   Пресудом Уставног 
суда ФБиХ („Службебе новине Феде-
рације БиХ“, број: 34/10) утврђено је 
да одредба члана 1. Став л.  Закона о 
државној служби у ФБиХ („Службене 
новине ФБиХ“, број: 29/03, 23/04, 
39/04, 54/04, 67/05 И 8/06), у дијелу 
који гласи: кантона, града и општине 
није у сагласности са Уставом Федера-
ције БиХ, што значи да се након објав-
љивања пресуде у кантонима, градо-
вима и општинама не примјењује фе-
дерални пропис.  
 

У ситуацији насталој по објав-
љивању пресуде, Влада Босанско-под-
рињског кантона, због непокривенос-
ти правним уређењем питања везаних 
за државну службу и немогућности об-
ављања основних функција управе у 
кантону, је донијела Уредбу о продуж-
ењу примјене Закона о државној служ-
би у ФБиХ, која је на снази до очитова-
ња Скупштине Босанско-подрињског 
кантона  Горажде о предметном пита-
њу. Због одржавања Општих избора 
2010. Године, рад Скупштине је био 
онемогућен у протеклом периоду па 
се Скупштина и није очитовала по пи-
тању продужења примјене Закона о 
државној служби ФБиХ. Обзиром да је 
дошло до успоставе рада Скупштине, 
испуњени су услови за успоставу при-
временог правног оквира за уређење 
питања државне службе у Босанско-
подрињском кантону. 
 

Очекивати је да ће у правцу кр-
еирања политика везаних за државну 
службу доћи до измјене постојећих рје-
шења на већим нивоима власти, па сх-
одно томе, вођени принципом закони-
тости и потребе за хармонизацијом 
прописа, ће се приступити доношењу  
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и хармонизацији кантоналних пропи-
са у области државне службе. До тада 
постојеће рјешење задовољава и омог-
ућује рад државне службе у кантону. 
 
2. Инцијатива за доношење Закона 

о измјенама и допунама Закона о 
министарствима и другим тије-
лима кантоналне управе 

 
Правни основ: члан 23.став 1.б) Уст-

ава Босанско-подри-
њског кантона  Гора-
жде,  

Носилац 
израде: 

Влада Босанско-под-
рињског кантона  Го-
ражде (путем коми-
сије или радне групе) 

РОК за утврђи-
вање нацрта и 
приједлога:          

 
март -април 
 

Нацрт  
и Приједлог 
утврђује:  

Влада Босанско-под-
рињског кантона  
Горажде 

Закон доноси: Скупштина Босанско 
-подрињског кантона  
Горажде 

 
Образложење 

Важећи Закон о министарстви-
ма и другим тијелима кантоналне упр-
аве донесен је 2003.године. Обзиром да 
је од тада па до данас донесено више 
закона, а посебно Закон о организаци-
ји органа управе у ФБиХ, зато је потре-
бно важећи закон ускладити са истим. 

 
3. Инцијатива за доношење Закона 

о измјенама и допунама Закона о 
влади Босанско-подрињског кантона 

 
Правни основ: члан 23.став 1.б) Уст-

ава Босанско-подрињс-
ког кантона  Горажде,  
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Носилац 
израде:                   

Влада Босанско-под-
рињског кантона  Го-
ражде (путем комис-
ије или радне групе) 

Рок за утврђив-
ање нацрта и 
приједлога: 

 
март-април 
 

Нацрт и при-
једлог утврђује Влада Кантона 

Закон доноси   Скупштина Босанс-
ко-подрињског кант-
она  Горажде 

 
Образложење 

Важећи Закон о Влади Босанс-
ко-подрињског кантона Горажде доне-
сен је 2003.године. Обзиром да је од та-
да па до данас донесено више закона, а 
посебно Закон о организацији органа 
управе у ФБиХ, то је потребно важећи 
закон ускладити са истим. Осим наве-
деног, у току имплементације Општих 
избора 2010. gодине, указали су се про-
блеми у раду Владе у тзв. техничком 
мандату, што је потребно нормативно 
уредити. 
 
4. Закон о локалној самоуправи Бо-

санско-подрињског кантона Гора-
жде 

 
Правни основ: члан 23.став 1.б) Уст-

ава Босанско-подри-
њског кантона  Гора-
жде и члан 58. став 2.  
Закона о принципи-
ма локалне самоупр-
аве у ФБиХ („Служ-
бене  новине ФБиХ“, 
број 49/06) 

Носилац 
израде: 

Министарство за пр-
авосуђе, управу и ра-
дне односе Босанско-
подрињског кантона  
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Рок за утврђив-
ање нацрта и 
приједлога            

(условно) 
 

Нацрт и прије-
длог утврђује       Влада Кантона 

Закон доноси Скупштина Босанско 
-подрињског канто-
на  Горажде 

 
Образложење 

Министарство за правосуђе, уп-
раву и радне односе Босанско-подри-
њског кантона  Горажде, у свом Прогр-
аму рада за 2008. и 2009. годину пла-
нирано је доношење Закона о локалној 
самоуправи (условно), у зависности 
достављања става Федералног минис-
тарства правде усклађеног са ставови-
ма међународне заједнице. Доношење 
закона и даље је условљено истим раз-
логом. 
 
5. Закон о платама и накнадама у 

кантоналним органима власти у 
Босанско-подрињског кантона Го-
ражде 

 
Правни основ: члан 23.став 1.б) Уст-

ава Босанско-подри-
њског кантона  Гора-
жде 

Носилац 
израде: 

Министарство за пр-
авосуђе, управу и ра-
дне односе Босанско-
подрињског кантона 

Рок за утврђи-
вање нацрта и 
приједлога            

септембар-октобар 

Нацрт и прије-
длог утврђује       

Влада Кантона 

Закон доноси   Скупштина Босанско 
-подрињског канто-
на  Горажде 
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Образложење 

Закон о платама и накнадама у 
кантоналним органима управе усвојен 
је у форми нацрта од стране Скупшт-
ине Босанско-подрињског кантона. 
 
6. Закон о државној служби Босанс-

ко-подрињског кантона или Зак-
он о преносу надлежности Феде-
рацији БиХ да донесе Закон о др-
жавној служби у ФБиХ 

 
Правни основ: члан 23.став 1.б) Уст-

ава Босанско-подри-
њског кантона  Гора-
жде, члан 20. Закона 
о организацији орга-
на управе у ФБиХ 
(„Службене новине 
ФБиХ“, број:35/05)  

Носилац 
израде: 

Министарство за пр-
авосуђе, управу и ра-
дне односе Босанско-
подрињског кантона 

Рок за утврђи-
вање нацрта  
и приједлога        

октобар-новембар 
(по потреби  
и раније) 

Нацрт  
и приједлог 
утврђује           

 
Влада Кантона 
 

Закон доноси Скупштина Босанско 
-подрињског канто-
на  Горажде 

 
Образложење 

У погледу креирања политика 
везаних за регулисање радно-правног 
статуса државних службеника у Феде-
рацији и кантонима, у зависности од 
нормативно-правних активности ФБиХ, 
потребно је у складу са принципом за-
конитости, на хармонизиран начин 
уредити ово питање унутар Босанско-
подрињског кантона.  
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7. Закон о бесплатној правној    
    помоћи  
 
Правни основ:     члан 23.став 1.б) Ус-

тава Босанско-подр-
ињског кантона  Гор-
ажде, члан 75. Закона 
о организацији орга-
на управе у ФБиХ 
(„Службене новине 
Ф БиХ“, број:35/05) и  
чланова 5. и 6. Евро-
пске конвенције о за-
штити људских права 

Носилац 
израде: 

Министарство за пр-
авосуђе, управу и ра-
дне односе Босанско-
подрињског кантона  

Рок за утврђив-
ање нацрта и 
приједлога: 

 
условно 
 

Нацрт и прије-
длог утврђује: 

Влада Кантона 

Закон доноси: Скупштина Босанско 
-подрињског канто-
на  Горажде 

 
Образложење 

Доношење Закона се предлаже 
условно у циљу стварања институцио-
налног оквира, али тек након доноше-
ња Закона о бесплатној правној пом-
оћи на нивоу БиХ. То значи, створити 
правни оквир за успостављање  ускла-
ђеног система бесплатне правне помо-
ћи у Босанско-подрињском кантону  
Горажде у грађанским и кривичним 
стварима на основу активности које 
произилазе из Акционог плана за им-
плементацију Стратегије за реформу 
сектора правде у БиХ.  
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8. Закон о заштити права припад-

ника националних мањина у Бо-
санско-подрињском кантону 

 
Правни основ: члан 23.став 1.б) Уст-

ава Босанско-подри-
њског кантона  Гора-
жде, члан 23. Закона 
о заштити национал-
них мањина Ф БиХ 
(„Службене  новине 
Ф БиХ“, број:56/08)  

Носилац 
израде: 

Министарство за пр-
авосуђе, управу и ра-
дне односе Босанско-
подрињског кантона 

Рок за утврђи-
вање нацрта и 
приједлога: 

септембар-октобар 

Нацрт и прије-
длог утврђује: 

Влада Кантона 

Закон доноси: Скупштина Босанско 
-подрињског канто-
на  Горажде 

 
Образложење 

Чланом 23. Закона о заштити 
националних мањина ФБиХ („Служ-
бене новине ФБиХ“, број 56/08) про-
писана је обавеза кантона да својим 
прописом уреди предметну област. 
 
ИЗ НАДЛЕЖНОСТИ 
 ВЛАДЕ БОСАНСКО-ПОДРИЊСКОГ 
КАНТОНА  ГОРАЖДЕ 
 
Континуирани послови 
 

Припремање приједлога уред-
би, односно одлука и других  аката из 
надлежности Министарства за право-
суђе, управу и радне односе Босанско- 
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подрињског кантона Горажде, за чије 
је доношење овлаштена Влада Боса-
нско-подрињског кантона  Горажде, а 
чије доношење је условљено претход-
ним доношењем или измјенама закона 
и подзаконских аката на нивоу Босне 
и Херцеговине, Федерације Босне и 
Херцеговине и Кантона, односно про-
истиче из закона, одлука Високог пре-
дставника, односно иницијатива овла-
штених подносилаца. 
 
1. Рјешење о утврђивању ознака за 

органе Босанско-подрињског кан-
тона Горажде за вођење основних и 
помоћних књига евиденције о пре-
дметима и актима у 2011.  

 
Правни основ:   члан 24.став 1.б) Уст-

ава Босанско-подри-
њског кантона  Гора-
жде, члан 18. Уредбе 
о канцеларијском по-
словању органа упр-
аве и служби за упр-
аву у Федерацији БиХ 
(„Службене новине 
ФБиХ“, број: 20/98) и 
поглавља III. тачке 5. 
Упуства о начину вр-
шења канцеларијск-
ог пословања у орга-
нима управе и служ-
бама за управу у ФБиХ 
(„Службене новине 
ФБиХ“, број: 30/98) 

Носилац 
израде:                   

Министарство за пр-
авосуђе, управу и ра-
дне односе Босанско-
подрињског кантона 

Рок за утврђив-
ање приједлога: 

фебруар 

Рјешење 
доноси:                  

Влада Босанско-подри-
њског кантона Горажде 
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Образложење 

Ради стварања услова да се мо-
же вршити распоређивање поште на 
службенике који су надлежни за рад 
на предмету односно акту, морају се 
одредити организационе јединице, од-
носно радна мјеста, ако не постоје орг-
анизационе јединице, којима ће се по-
шта доставити у рад. Те јединице одн-
осно радна мјеста одређују се рјешењ-
ем које доноси руководилац органа 
управе, односно службе за управу. Рје-
шење садржи назив организационе је-
динице односно називе радних мјеста 
и њихове бројчане ознаке почев од 01 
па надаље. Рјешење се доноси на поче-
тку сваке календарске године, а у току 
године мијења се ако дође до измјена 
организационих јединица или радних 
мјеста којима се пошта доставља у рад, 
те је из горе поменутих разлога било 
потребно донијети ново рјешење. 
 
2. Одлука о усвајању Програма под-

стицаја и развоја цивилног друшт-
ва из области правде, управе и ра-
дних односа 

 

Правни основ: Члан 24. Закона о Вл-
ади („Службене нов-
ине Босанско-подри-
њског кантона Гора-
жде“, бр.5/03) 

Носилац 
израде: 

Министарство за пр-
авосуђе, управу и ра-
дне односе Босанско-
подрињског кантона  
Горажде 

Рок за утврђив-
ање приједлога: 

(условно у зависности 
од финансијских ср-
едстава буџета Боса-
нско-подрињског ка-
нтона) 

Одлуку доноси Влада Босанско-подри-
њског кантона Горажде 
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ОБРАЗЛОЖЕЊЕ: 

Стратешким документима из 
области правосуђа и управе предвиђе-
но је развијање и потицање рада циви-
лног сектора из чега произилази пред-
метни програмски задатак. 
 
3. Одлука о давању сагласности на 

Програм подстицаја запошљавања 
незапослених лица са евиденције 
Службе за запошљавање Босанско-
подрињског кантона  Горажде без 
радног искуства са завршеном ВСС 
кроз волонтерски рад. 

 
Правни основ: члан 24. Закона о Вл-

ади („Службене нов-
ине Босанско-подри-
њског кантона  Гора-
жде“, бр.5/03) 

Носилац 
израде: 

Министарство за пр-
авосуђе, управу и ра-
дне односе Босанско-
подрињског кантона  
Горажде 

Рок за утврђив-
ање приједлога: 

(условно у зависнос-
ти од финансијских 
средстава  Буџета Бо-
санско-подрињског 
кантона) 

Одлуку доноси Влада Кантона Боса-
нско-подрињског ка-
нтона  Горажде 

 
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ: 

Министарство за правосуђе, уп-
раву и радне односе Босанско-подри-
њског кантона Горажде је у 2009. и 
2010. години реализовало поменути 
програм, који је оцијењен позитивно 
од свих релевантних субјеката те Мин-
истарство предлаже овај Програм и за 
2011.годину. 
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4. Уредба о висини и начину оствар-
ивања права на накнаде и додатке 
на плату у Босанско – подрињском 
кантону Горажде 

 
Правни основ:   члан 24. Закона о Вл-

ади („Службене нов-
ине Босанско-подри-
њског кантона  Гора-
жде“, бр.5/03) 

Носилац 
израде: 

Министарство за пр-
авосуђе, управу и ра-
дне односе Босанско-
подрињског кантона 
Горажде 

Рок за утврђив-
ање приједлога: 

Условно (по доноше-
њу закона о платама 
и накнадама Босанс-
ко-подрињског кант-
она) 

Одлуку доноси Влада Кантона Боса-
нско-подрињског ка-
нтона  Горажде 

 
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ:  

Доношењем закона о платама и 
накнадама ствара се основ за доноше-
ње предметне уредбе. 
 
5. Уредба о престанку важења Уредбе 

о накнадама и другим материјалн-
им правима која немају карактер 
плате. 

 
Правни основ: члан 24. Закона о Вл-

ади („Службене нов-
ине Босанско-подри-
њског кантона  Гора-
жде“,   бр.5/03) 

Носилац 
израде :   

Министарство за пр-
авосуђе, управу и ра-
дне односе Босанско-
подрињског кантона  
Горажде 
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Рок за утврђив-
ање приједлога: 

условно (по доноше-
њу закона о платама 
и накнадамаБосан-
ско-подрињског кан-
тона) 

Одлуку доноси Влада Кантона Боса-
нско-подрињског ка-
нтона  Горажде 

 
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ: 

Доношењем закона о платама и 
накнадама регулише се предметно пи-
тање и престају да важе одредбе Уре-
дбе. 
 
6. Уредба о престанку важења Уредбе 

о утврђивању платних разреда и 
коефицијената за плате руководе-
ћих и осталих државних службени-
ка у кантоналним органима држав-
не службе. 

 
Правни основ: члан 24. Закона о Вл-

ади („Службене нов-
ине Босанско-подри-
њског кантона  Гора-
жде“,     бр.5/03) 

Носилац 
израде : 

Министарство за пр-
авосуђе, управу и ра-
дне односе Босанско-
подрињског кантона  
Горажде 

Рок за утврђив-
ање приједлога: 

Условно (по доноше-
њу закона о платама 
и накнадама Босан-
ско-подрињског кан-
тона) 

Одлуку доноси: Влада Босанско-подри-
њског кантона Горажде 

  
 
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ: 

Доношењем закона о платама и 
накнадама регулише се предметно пи- 
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тање и престају да важе одредбе 
Уредбе. 
 
7. Уредба о престанку важења Уредбе 

о утврђивању платних разреда и 
коефицијената за плате намјештен-
ика у кантоналним органима  

 
Правни основ: члан 24. Закона о Вл-

ади („Службене нов-
ине Босанско-подри-
њског кантона  Гора-
жде“,  бр.5/03) 

Носилац 
израде: 

Министарство за пр-
авосуђе, управу и ра-
дне односе Босанско-
подрињског кантона  
Горажде 

Рок за утврђив-
ање приједлога: 

Условно (по доноше-
њу закона о платама 
и накнадама Босанс-
ко-подрињског кан-
тона) 

Одлуку доноси Влада Босанско-подри-
њског кантона Горажде 

 
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ: 

Доношењем закона о платама и 
накнадама регулише се предметно 
питање и престају да важе одредбе 
Уредбе. 
 
ИЗ  НАДЛЕЖНОСТИ 
МИНИСТАРСТВА 
 
1. Правилник о платама и накнада-

ма које немају карактер плате 
Министарства за правосуђе, упра-
ву и радне односе Босанско-подр-
ињског кантона  Горажде 

 
ПРАВНИ 
ОСНОВ: 

члан 66. Закона о орган-
изацији органа управе у 
Федерацији БиХ („Служ-
бене новине ФБиХ“, бр. 
35/05) 
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Носилац 
израде: 

Министарство за пр-
авосуђе, управу и ра-
дне односе Босанско-
подрињског кантона  
Горажде 

Рок извршења: Условно (након дон-
ошења закона о пла-
тама кантоналних ор-
гана) 

 
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ: 

Предуслов за доношење Прави-
лника је доношење Закона о платама 
кантоналних органа власти. 
 
2. Правилник о извршавању рада за 

опште добро на слободи 
 
ПРАВНИ 
ОСНОВ: 

члан 66. Закона о ор-
ганизацији органа уп-
раве у Ф БиХ  („Слу-
жбене новине Ф БиХ“, 
бр.35/05) 

НОСИЛАЦ 
ПОСЛА: 

Министарство за пр-
авосуђе, управу и ра-
дне односе Босанско 
-подрињског кантона  
Горажде 

Рок извршења: јуни-јули 
 
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ: 

Обавеза је утврђена у Акцион-
ом плану за спроведбу Стратегије ре-
форме правосуђа БиХ. 
 
3. Упуство о матичној књизи, регис-

тру и личном картону осуђеника 
 
ПРАВНИ 
ОСНОВ: 

члан 66. Закона о органи-
зацији органа управе у Ф 
БиХ („Службене новине Ф 
БиХ“, бр.35/05) 

НОСИЛАЦ 
ПОСЛА: 

Министарство за право-
суђе, управу и радне од- 
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 носе Босанско-подрињ-

ског кантона Горажде 
РОК 
ИЗВРШЕЊА: 

септембар 
 

 
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ: 

Правилником о извршавању ра-
да за опште добро утврдиће се обавеза 
и рок за доношења неопходних упус-
тава за провођење института Рада за 
опште добро. 
 
4. Упуство о начину рада, одговор-

ности и обучавању повјереника 
 
ПРАВНИ 
ОСНОВ: 

члан 66. Закона о ор-
ганизацији органа уп-
раве у Ф БиХ („Служ-
бене новине Ф БиХ“, 
бр.35/05) 

НОСИЛАЦ 
ПОСЛА: 

Министарство за пра-
восуђе, управу и радне 
односе Босанско-под-
рињског кантона  Гор-
ажде 

РОК 
ИЗВРШЕЊА: 

септембар 
 

 
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ: 

Правилником о извршавању ра-
да за опште добро утврдиће се обавеза 
и рок за доношење неопходних упуст-
ава за провођење института Рада за оп-
ште доро. 
 
5. Правилник о поступку директног 

споразума 
 
ПРАВНИ 
ОСНОВ: 

члан 66. Закона о ор-
ганизацији органа уп-
раве у Ф БиХ („Служ-
бене новине Ф БиХ“, 
бр.35/05) и члан 47. За-
кона о јавним набавка-
ма БиХ („Службени гл-
асник БиХ“, бр.49/04) 
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НОСИЛАЦ 
ПОСЛА: 

Министарство за пра-
восуђе, управу и радне 
односе Босанско-подр-
ињског кантона  Гора-
жде 

РОК 
ИЗВРШЕЊА: 

март 
 

  
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ: 

Закон о јавним набавкама у чл-
ану 47. Прописује обавезу уговорног 
органа да донесе правилник о поступ-
ку директног споразума. 
 
6. Правилник о условима потребн-

им за обављање послова судског 
извршиоца и руководиоца служ-
бе судских извршилаца. 

 
ПРАВНИ 
ОСНОВ: 

члан 66. Закона о ор-
ганизацији органа уп-
раве у Ф БиХ („Слу-
жбене новине Ф БиХ“, 
бр.35/05) и члан 406. 
Закона о извршном  
поступку ФБиХ  

НОСИЛАЦ 
ПОСЛА:  

Министарство за пр-
авосуђе, управу и ра-
дне односе Босанско-
подрињског кантона  
Горажде  

Рок извршења: условно 
 
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ: 

Приједлогом закона о извршн-
ом поступку је прописана обавеза за 
доношење подзаконског прописа веза-
ног за услове за обављање послова суд-
ских извршилаца. Предметни правил-
ник ће се донијети по усвајању закона. 
 
ДАВАЊЕ МИШЉЕЊА НА ПРОПИСЕ 

Континуирано давање мишље-
ња на нацрте, преднацрте и приједло- 
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ге закона и уставних амандмана и др-
угих прописа и општих аката са аспек-
та њихове усклађености са Уставом и 
правним системом, прописа Владе Ка-
нтона и прописа које доносе кантонал-
ни министри, са становишта усклађе-
ности са Европском конвенцијом о за-
штити људских права и основних сло-
бода и другим правним актима којима 
је утврђена заштита људских права и 
основних слобода, као и мишљења на 
Правилнике о унутрашњој организац-
ији и систематизацији радних мјеста у 
органима државне службе.  
  
РОК ИЗВРШЕЊА ПОСЛА: током циј-
еле 2011. Године 
 

Припремање и давање одгово-
ра на посланичка питања. 

Припремање стручних правних 
мишљења, објашњења и одговора на 
посланичка питања која се односе на 
законе и друге прописе из надлежно-
сти Министарства за правосуђе, упра-
ву и радне односе. 
 
РОК ИЗВРШЕЊА ПОСЛА: током 
цијеле 2011. године. 
 
Област привреде 

Област за привреду у текућој 
2011. години планира извршити сљед-
еће нормативно – правне активности 
из надлежности Скупштине Босанско 
– подрињског кантона Горажде: 

 

1. Закон о измјенама и допунама Зак-
она о концесијама   

Предлагач: Влада Босанско–подри-
њског кантона Горажде   

Обрађивач: Министарство за прив-
реду Босанско–подрињ-
ског кантона Горажде 

Рок:   друго тромјесечје 



Број 10 – страна 1222 
 
 
2. Закон о измјенама и допунама За-

кона о управљању привредним др-
уштвима у надлежности Босанско-
подрињског кантона Горажде  

 
Предлагач: Влада Босанско–подри-

њског кантона Горажде   
Обрађивач: Министарство за прив-

реду Босанско–подри-
њског кантона Горажде 

Рок:   треће тромјесечје 
 
3. Одлука о начину располагања об-

јектима преузетим из процеса при-
ватизације бившег система УНИС 
ХИ “АЗОТ” Витковићи  

 
Предлагач: Влада Босанско–подри-

њског кантона Горажде   
Обрађивач: Министарство за прив-

реду Босанско – подри-
њског кантона Горажде 

Рок:   прво тромјесечје 
 
4. Презентација акционог плана за 

сигурније одвијање саобраћаја на 
путевима у БПК Горажде   

 
Предлагач: Влада Босанско–подри-

њског кантона  Горажде   
Рок: Министарство за  при-

вреду Босанско–подри-
њског кантона  Горажде 

Рок:   прво  тромјесечје 
 
5. Одлука  о  измјени  и  допуни  Одл-

уке о вршењу  такси-превоза на по-
дручју Босанско – подрињског  ка-
нтона  Горажде 

 
Предлагач: Влада Босанско–подри-

њског кантона Горажде   
Обрађивач: Министарство за прив-

реду Босанско – подри-
њског кантона Горажде 

Рок:   прво  тромјесечје 

04.јул/српањ 2011 
 

 
6. Информација о утрошку средстава 

према Програмима на које је сагла-
сност дала Скупштина БПК 

 
Предлагач: Влада Босанско–подри-

њског кантона Горажде   
Обрађивач: Министарство за прив-

реду Босанско – подри-
њског кантона Горажде 

Рок:   прво  тромјесечје 
 
7. Информација о стању шума на по-

дручју Босанско–подрињског кан-
тона Горажде 

 
Предлагач: Влада Босанско–подри-

њског кантона  Горажде   
Обрађивач: Министарство за прив-

реду Босанско–подри-
њског кантона  Горажде 

Рок: четврто  тромјесечје 
 
8. Извјештај о проведеним активнос-

тима на изградњи, одржавању, сан-
ацији и реконструкцији регионал-
них и локалних цеста и мостова на 
подручју БПК Горажде у 2009. год-
ини.  

 
Предлагач: Влада Босанско–подри-

њског кантона Горажде   
Обрађивач: Министарство за прив-

реду Босанско – подри-
њског кантона Горажде 

Рок:   прво  тромјесечје 
 
9. Извјештај о додијељеним концеси-

јама и ефектима од концесија 
 

Предлагач: Влада Босанско–подри-
њског кантона Горажде   

Обрађивач: Министарство за прив-
реду Босанско – подри-
њског кантона Горажде 

Рок:   четврто  тромјесечје 
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10. Информација о стању РТВ-предај-

ника, репетитора и РТВ-опреме у 
власништву БПК Горажде  са  посе-
бним  акцентом  на  модернизацију  
постојећих и изградњу нових пре-
дајника  и  опреме 

 
Предлагач: Влада Босанско–подри-

њског кантона Горажде   
Обрађивач: Министарство за прив-

реду Босанско – подри-
њског кантона Горажде 

Рок: друго тромјесечје 
 

 
11. Информација о провођењу мјера и 

активности Акционог плана за сиг-
урније одвијање саобраћаја на пу-
тевима у БПК Горажде 

 
Предлагач: Влада Босанско–подри-

њског кантона Горажде   
Обрађивач: Министарство за прив-

реду Босанско – подри-
њског кантона Горажде 

Рок: треће тромјесечје 
 
12. Информација о стању пољоприв-

реде и руралне инфраструктуре на 
подручју Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде 

Предлагач: Влада Босанско–подри-
њског кантона Горажде   

Обрађивач: Министарство за прив-
реду Босанско – подри-
њског кантона Горажде 

Рок: четврто тромјесечје 
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13. Програм одржавања и реконструк-

ције  цеста  и  мостова 
 
Предлагач: Влада Босанско–подри-

њског кантона Горажде   
Обрађивач: Министарство за прив-

реду Босанско – подри-
њског кантона Горажде 

Рок: прво  тромјесечје 
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Област сацијалне политике, здравства, раселјених лица и избјеглица 
 

НОРМАТИВНО – ПРАВНИ  ДИО 
 
ОБЛАСТ СОЦИЈАЛНЕ ПОЛИТИКЕ 

  

Нацрт Закона о основама социјалне заштите и 
минимума социјалне сигурности у Босанско – 
подрињском кантону Горажде 

Радна група за 
израду Закона  

Други квартал 
Зависно од динамике 
доношења федер.зак-
она који је у процедури 

Нацрт Закона о темељним правима лица са 
инвалидитетом у Босанско – подрињском кантону 
Горажде 

Радна група за 
израду Закона 

Други квартал 
Зависно од динамике 
донош. федер.закона, 
те уколико из фед.за-
кона буде произила-
зила обавеза за кант-
оне да донесу у овој 
области своје законе  

Нацрт Закона о заштити цивилних жртава рата у 
Босанско – подрињском кантону Горажде 

Радна група за 
израду Закона 

Други квартал 
Зависно од динамике 
донош. федер.закона, 
те уколико из фед.за-
кона буде произила-
зила обавеза за кан-
тоне да донесу у овој 
области своје законе 

Нацрт Закона о заштити породице са дјецом у 
Босанско – подрињском кантону Горажде 

Радна група за 
израду Закона  

Други квартал 
Зависно од динамике  
донош.  федер.закона 
који је у поступку до-
ношења 

Наредба о износима по Закону о социјалној 
заштити, заштити цивилних жртава рата и 
заштити породице са дјецом 

 
 

Други квартал 
У зависности од дин-
амике усвајања нових 
закона 

Одлука о утврђивању износа дјечијег додатка на 
подручју БПК Горажде 

Влада БПК 
Горажде 

Други квартал 
(У зависности од ди-
намике усвајања нов-
их закона) 

Провођење Програма обиљежавања “Дјечије 
недјеље” за БПК Горажде у 2011. години 

Министарство за 
финансије 

Трећи квартал 

ОБЛАСТ ЗДРАВСТВА    
Одлука о утврђивању основица, стопа и начину об-
рачунавања и уплате доприноса за обавезно здрав-
ствено осигурање на подручју Босанско-подрињск-
ог кантона Горажде (окончање поступка) 

- Завод 
здравственог 
осигурања 

Други квартал 

Одлука о непосредном учешћу осигураних лица у 
трошковима кориштења здравствене заштите 

- Завод 
здравственог 
осигурања 

___ квартал 
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Одлука о обиму права на кориштење 
ортопедских и других помагала 

- Завод здравственог  
  осигурања 

___ квартал 

Извјештај о извршењу Финансијског плана За-
вода здравственог осигурања БПК Горажде за  
2010. годину 

- Завод здравственог  
  осигурања 

Други квартал 

Извјештај о извршењу Финансијског плана За-
вода здравственог осигурања БПК Горажде за 
период јануар-јуни  2011. године 

- Завод здравственог  
  осигурања 

Трећи квартал 

Приједлог Одлуке о давању сагласности на Од-
луку о Финансијском плану Завода здравствен-
ог осигурања  БПК Горажде за 2011. годину 

- Завод здравственог  
  осигурања 

Први квартал 

Одлука о давању сагласности  на Одлуку о из-
мјенама и допунама Финансијског плана  Заво-
да здравственог осигурања БПК Горажде за 
2010. годину 

- Завод здравственог 
   осигурања 

___ квартал 

Одлука о давању сагласности  на Финансијски 
план Завода здравственог осигурања БПК Гора-
жде за 2012. годину 

- Завод здравственог  
   осигурања 

Четврти квартал 

Одлука  о критеријима за именовање, начину 
избора, мандату и финансирању здравственог 
савјета Кантоналног министарства (у складу са 
Законом о правима, обавезама и одговорности-
ма пацијената „Службене новине Ф БиХ“, број: 
40/10) 

 Трећи квартал 

 

ОБЛАСТ ПОВРАТКА 
  

Закон о измјенама  и допунама Закона о 
расељеним лицима – прогнаницима  и 
избјеглицама – повратницима у БПК Горажде 

Општине у саставу 
БПК Горажде 

Четврти квартал 
Зависно од динами-
ке у процедури дон-
ош.  Фед. закона 

Правилник о одржавању и управљању стамбе-
ним јединицама у објектима у насељу „Витко-
вићи“ у Општини Горажде стављених у функц-
ију у оквиру пилот програма „Социјално стан-
овање у БиХ“ 
 
Одлука о кућном реду у стамбеним јединицама 
које су предмет Пројекта „Социјално становање 
у БиХ“ 

Радна група –ЦРС, 
Министарство за 
урбанизам,просторно 
уређење и заштиту 
околине 

Други квартал 
Зависно од динами-
ке у Имплем. пројек-
та „Социјално стано-
вање“ 

Одлука о висини потребних прихода за задово-
љење стамбених потреба 

- Први и Трећи 
квартал 

Одлука за обезбјеђивање алтернативног смјеш-
таја кроз надокнаду за кирије 

- Континуирано 

 
Број:01.05-493/11                                                                                                    ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ 
20.мај 2011.године                                                                                                     СКУПШТИНЕ 
   Г о р а ж д е                                                                                                            Назиф Уручи,с.р. 
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На основу члана 9, члана 15, чл-
ана 16, члана 17, члана 18, члана 35, у 
вези са чланом 23. став 1. тачка е.) Ус-
тава Босанско-подрињског кантона Го-
ражде, Скупштина Босанско-подрињс-
ког кантона Горажде, на 5. сједници, 
одржаној 20.05.2011. године, д о н о с и: 
 
 

ПРОГРАМ РАЗВОЈА 
БОСАНСКО-ПОДРИЊСКОГ 

КАНТОНА ГОРАЖДЕ  
 ДО 2014. ГОДИНЕ 

 
I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 
 

1.) 
 

У циљу развоја демократског, 
просперитетног и отвореног друштва, 
Скупштина доноси Програм развоја 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де. 

 

Програм развоја садржи прин-
ципе, циљеве и задатке економске, со-
цијалне и развојне политике кантона. 

 

Програм развоја се доноси за 
период од 2011. до 2014. године. 
 

2.) 
 

Програм развоја кантона утвр-
ђује: 

 

- Сврху, основне вриједности и при-
нципе развоја Босанско-подрињск-
ог кантона; 
 

- Стратешке и кључне циљеве прог-
рама развоја; 

 

- Приоритетне задатке јавне управе 
до 2014. године; 
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- Приоритетне реформе, програме,  

пројекте, активности и мјере до кр- 
аја 2014. године; 
 

- Процес имплементације; 
 

- Начин финансирања; 
 

- Механизме мониторинга и евалуа-
ције; 

 

- Очекиване резултате; 
 

- Надлежности органа управе и мех-
анизме сарадње и координације. 

 
3.) 

 
Влада кантона је надлежна за 

провођење Програма развоја.  
 

Јавне установе и предузећа ће 
ускладити своје циљеве са Програмом 
развоја. 
 
II. СВРХА ПРОГРАМА РАЗВОЈА  
 
Сврха програма развоја је: 
 

- Осигурање поштивања највишег 
нивоа људских права загарантова-
них Уставом;  
 

- Пружање адекватног одговора на 
ургентне потребе становника кант-
она за запошљавањем и бољим ста-
ндардом живота; 

 

- Креирање оквира за свеобухватну 
реформу јавне управе која ће бити 
ефикаснија у реаговању на матери-
јалне, економске, социјалне, здрав-
ствене, културне потребе и пробле-
ме појединаца, породица и заједни-
ца; 

 

- Дефинисање развојне политике и 
приоритетних циљева до краја 2014. 
године и одређивање надлежности 
Владе, јавних установа и предузећа 
за њихово провођење; 
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- Осигурање ефикасног мониторин-

га и евалуације рада јавне управе 
од стране Скупштине Босанско-по-
дрињског кантона, цивилног дру- 
штва и грађана.   

 
III.  ОСНОВНЕ ВРИЈЕДНОСТИ  
       И ПРИНЦИПИ  
 

1.) 
 

Основне вриједности Програма 
развоја су: 

 

- да све активности јавне управе мо-
рају имати позитиван утицај на ра-
звој људских права и равноправно-
сти мушкараца и жена; 
 

- да је највиша тежња грађана побо-
љшање животног стандарда и ужи-
вање слободе од сиромаштва, неза-
послености и болести; 

 

- да је осигурање достојанственог ст-
андарда живота основ на којем тре-
бају да почивају сви напори усмјер-
ени на развој; 

 

- да се надлежности кантона у креи-
рању и имплементацији политика 
проводе у складу са потребама ста-
новника самостално, заједно и коо-
рдинирано са Федерацијом Босне 
и Херцеговине; 

 
2.) 

 
Основни принципи Програма 

развоја су: 
 

- да креирање и провођење полити-
ка у области привреде, социјалне и 
здравствене заштите, борачких пи-
тања, образовања, управе, радних 
односа и просторног уређења пре-
дстављају приоритет у раду јавне  
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управе; 
 

 

- да се приликом креирања полити-
ка обавезно води рачуна осигура-
њу позитивног утицаја на процес 
европских интеграција; 

 

- да у извршавању своје надлежнос-
ти кантон самостално доноси про-
писе и одлучује о организацији и 
раду јавних служби, односно у дог-
овору са Федерацијом БиХ у случа-
ју да је на тај начин омогућено еф-
икасније и рационалније вршење 
надлежности; 
 

- да се приликом креирања и импле-
ментације кантоналних политика 
осигурава потпуна сарадња органа 
управе која омогућава дјелотворни-
је, ефикасније, ефективније дјелов-
ање и рационално кориштење јав-
них ресурса; 
 

- да посебно рањиве категорије ста-
новништва имају додатни подсти-
цај за побољшање њиховог живот-
ног стандарда. 

 
IV.  СТРАТЕШКИ  И КЉУЧНИ  
        ЦИЉЕВИ  
 

1.) 
 

Стратешки циљеви:  
 

- Осигурање снажне привредне ин-
фраструктуре која омогућава запо-
шљавање у конкуретном приватн-
ом сектору, благостање и растући 
животни стандард уз одрживо кор-
иштење природних ресурса; 
 

- Повећање могућности за све, а пос-
ебно за старије људе и породице у 
стању социјалне потребе да оства-
ре бољи живот, да имају  квалитет-
ну здравствену заштиту, добро об- 
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разовање и квалитетне социјалне 
услуге; 
 

- Интегрисање економских, социјал-
них и културних политика како би 
оне постале ефикасније у осигура-
њу укупног развоја; 

 

- Осигурање ефикасног, транспаре-
нтног и одговорног управљања и 
администрације у јавном сектору; 

 

- Креирање материјалних и друшт-
вених услова који омогућавају пов-
ратак расељених лица и избјеглица 
у сигурности и достојанству у мје-
ста њиховог поријекла и њихову 
несметану реинтеграцију у њихова 
друштва. 

 
2.) 

 
Кључни развојни циљеви Владе 

Босанско-подрињског кантона до 2014. 
године: 

 

- убрзање привредног развоја канто-
на и рјешавање суштинских еконо-
мских и социјалних проблема, а 
посебно оних повезаних са недос-
татком посла, сиромаштвом,  боле-
шћу и старошћу;  
 

- провођење свеобухватне реформе 
јавне управе по стандардима који 
важе у земљама Европске уније и 
осигурање одрживог финансира-
ња јавних програма кантона. 

 
V. ПРИОРИТЕТНИ ЗАДАЦИ  
 

Приоритетни задаци јавне упр-
аве у области развоја до 2014. године:  

 

- Повећање броја запослених и само-
запослених, продуктивности запос-
лених и побољшање услова рада у  
којима раде радиници;  
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- Развој металне, ауто, намјенске, пр-
ехрамбене индустрије и пољоприв-
реде, подузетништва и обрта;  
 

- Унапређење цестовне, туристичке, 
индустријске, стамбене и културне 
инфраструктуре;  

 

- Провођење реформи социјалних, 
здравствених и образовних програ-
ма у циљу прилагођавања кантона-
лних програма потребама грађана 
и осигурања квалитетних и трош-
ковно ефикасних услуга; 
  

- Осигурање дјелотворније, ефикас-
не и хармонизоване јавне управе и 
јавних служби, које ће грађанима 
пружати квалитетне услуге за ма-
ње новца и које ће пословати на ос-
нову транспарентних и отворених 
процедура по европским стандар-
дима;  
 

- Осигурање ефикасног утрошка јав-
них средстава у вршењу своје надл-
ежности и одрживог система фина-
нсирања јавних установа и предуз-
ећа; 

 
VI. ПРИОРИТЕТНЕ РЕФОРМЕ,  
      ПРОГРАМИ, ПРОЈЕКТИ И МЈЕРЕ  
 

1.) 
 

Приоритетне реформе су: 
 

1. Реформа социјалне сигурнос-
ти незапослених 
 

Провођење реформе у систему 
социјалне сигурности незапос-
лених лица са циљем смањења 
броја регистрованих запослен-
их на број лица која активно тр-
аже запослење или су у процесу 
преквалификације и обуке уко-
лико њихова занимања нису тр- 
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ажена на тржишту. Реформа ће 
се заснивати на принципу да се 
за све незапослене раднике који 
су регистровани у Служби за 
запошљавање због остваривања 
др-угих права, у случају скида-
ња са евиденције осигура оства-
ривање ових права у складу са 
постојећим или новим законск-
им рјешењима. 

 
2. Реформа пољопривредног 

сектора 
 

Провођење реформе у пољопр-
ивредном сектору у циљу ства-
рања услова за развој и запош-
љавање. Реформа ће се заснива-
ти на промјени система подсти-
цаја пољопривредне производ-
ње у складу са ЕУ стандардима, 
регистрацији свих пољопривре-
дних произвођача, повећању 
броја пољопривредних произ-
вођача и њиховом развоју те на 
јачању инструмената који ће 
омогућити ефикаснију улогу ка-
нтона у развоју руралних подр-
учја. 

 
3. Реформа система социјалне 

заштите  
 

Реформа система социјалне за-
штите има за циљ унапређење 
система социјалне заштите ли-
ца у стању социјалне потребе, 
породиља, сиромашних пород-
ица са дјецом, лица са онеспос-
обљењем и старијих људи. 

 
4. Свеобухватна реформа јавне 

управе 
 
 

Покретање програма повећања 
ефикасности јавне управе на  
подручју Босанско-подрињског  
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кантона, који ће се заснивати на 
детаљној анализи капацитета за 
доношење одлука и координа-
цију јавних финансија, људских 
потенцијала, управних поступ-
ака, институционалних комун-
икација и нивоа кориштења ин-
формационих технологија у ја-
вној управи. 

 
5. Реформа јавних финансија 

 

Покретање програма реформе 
свих давања из буџета кантона 
који ће се заснивати на правној 
и финансијској анализи свих за-
конских прописа који представ-
љају основ за издвајање средста-
ва из буџета кантона. Реформа 
ће се заснивати на јасној иден-
тификацији законских обавеза 
преузетих из закона Федерације 
БиХ и закона кантона, законск-
их намјена издвајања средстава, 
подацима о тренутном и потен-
цијалном броју корисника пра-
ва, анализи остварених резулта-
та који се постижу и утицаја ко-
ји се остварује. 

 
6. Реформа пореза на имовину 

 

Провођење реформе пореских 
закона у надлежности Босанс-
ко-подрињског кантона и доно-
шење новог Закона о порезу на 
имовину. Реформа ће се заснив-
ати на европским стандардима 
који подстичу ефикасно кори-
штење имовине и који омогућа-
вају праведност према социјал-
но рањивим категоријама. 

 
7. Реформа система 

стипендирања 
 

Провођење реформе система  
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стипендирања ученика и студе-
ната у циљу ефикаснијег одго-
варања на потребе кантона за 
образованим кадровима. Рефо-
рма ће се заснивати на потреби 
осигурања подршке социјално 
рањивим категоријама у прис-
тупу образовању и обезбјеђењу 
стручних кадрова у партнерс-
тву са јавним и приватним сек-
тором у складу са развојним по-
требама. 

 
2.) 

 
Приоритетни програми су: 

 

1. Програм подршке развоју 
приватног сектора  
 

Програм има за циљ пружити 
подршку развоју пословном се-
ктору у реализацији пројеката 
који омогућавају повећање бро-
ја запослених, повећавање при-
хода запосленим радницима, пр-
оширивање обима пословања, 
увођење нових технологија, ос-
игурање приступа новим тржи-
штима, унапређење заштите на 
раду и права радника из радног 
односа, унапређење квалитете 
производа и услуга и развој ме-
наџмента. 

 
2. Програм подршке извозној 

индустрији  
 

Програм има за циљ пружити 
подршку средњим и великим 
предузећима заинтересованим 
за нова улагања на простору ка-
нтона која омогућавају запошљ-
авање значајног броја радника, 
развој извозно орјентисане еко-
номије и ефикасно кориштење  
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привредних ресурса за економ-
ски развој Босанско-подрињск-
ог кантона Горажде.   

 
3. Програм развоја туризма  

 

Програм има за циљ пружање 
подршке развоју туристичке ин-
фраструктуре у областима које 
могу утицати на развој туризма 
као важне привредне гране, као 
и на укупно побољшање квали-
тете живота на простору кантона. 

 
4. Програм руралног развоја 

 

Програм има за циљ пружити 
посебну подршку руралном ра-
звоју који ће подржавати разво-
јне иницијативе које долазе из 
руралних заједница и који ће 
обезбиједити подстицај приват-
ном сектору у отварању произ-
водних радних мјеста у руралн-
им подручјима кантона. 

 
5. Програм подршке развоју 

тржишта рада  
 

Програм има за циљ осигурати 
подршку незапосленим у акти-
вном учешћу на тржишту рада 
кроз запошљавање и проналаж-
ење посла, развој капацитета не-
запослених, њихово информис-
ање о стању на тржишту рада, 
едукацију и обуку, осигурање 
посебних подстицаја за запош-
љавање рањивих и тешко упо-
шљивих категорија и осигура-
ње могућности за стицање зна-
ња кроз волонтирање и рад на 
пословима у заједници. 

 
6. Програм подршке ветеранима 

рата  
 
 

Програм има за циљ осигурати  
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посебну подршку запошљава-
њу и интеграцији демобилиса-
них бораца у економски живот, 
посвећујући посебну пажњу да 
породице припадника Армије 
БиХ имају осигуран достојанст-
вен стандард живота. 

 
7. Програм подршке одрживом 

повратку 
 

Програм има за циљ осигурање 
подршке расељеним и поврат-
ницима помоћ у осигурању од-
рживих економских и социјалн-
их услова живота у њиховим мј-
естима повратка. 

 
8. Програм подршке социјалним 

категоријама 
 

Програм има за циљ пружање 
додатне социјалне, здравствене 
и стамбене помоћи социјално 
рањивим категоријама. 

 
3.) 

 
Приоритетни пројекти: 
 

1. Пројекат фискалних подстицаја 
новом запошљавању.  
 

Пројекат ће омогућити фискалне 
подстицаје у надлежности кантона 
за нова запошљавања. Пројекат ће 
додатно подстицати запошљавање 
незапослених демобилисаних бор-
аца, лица у стању социјалне потре-
бе и друге тешко упошљиве катего-
рије. 

 
2. Пројекат развоја пословне 

инфраструктуре I.  
 

Пројекат ће обезбиједити финанс-
ијску подршку у активностима на 
изградњи трговинско - пословног  
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средишта у циљу унапређења пос-
ловне, комерцијалне и туристичке 
инфраструктуре у Горажду. 

 
3. Пројекат развоја пословне 

инфраструктуре II.  
 

Пројекат ће обезбиједити развој ин-
дустријских зона и ревитализацију 
сиве привредне инфраструктуре 
која се налази у власништву канто-
на и њено ефикасно кориштење 
као важан ресурс укупног развоја 
кантона. 
 

Босанско-подрињски кантон Гора-
жде ће учествовати у реализацији 
уређења пословних индустријских 
зона које су тренд развоја у смислу 
развојне политике Босне и Херцег-
овине у цјелини. 

 
4. Пројекат развоја планинског 

туризма.  
 

Пројекат ће обухватити три најат-
рактивније туристичке локације на 
подручју кантона са циљем унапр-
еђења туристичке инфраструктуре 
и туристичке понуде за зимски ту-
ризам. 

 
5. Пројекат развоја љетног туризма.  

 

Пројекат ће обухватити израду ар-
хитектонско-еколошко-туристичк-
их рјешења и улагања у уређење 
плажа у граду Горажду и другим 
атрактивним плажама на Дрини у 
циљу развоја туризма, повећању ту-
ристичке атрактивности Горажда и 
одрживог кориштења ријеке Дри-
не у туристичке сврхе. 

 
6. Пројекат модернизације 

саобраћајне инфраструктуре.  
 

Пројекат ће омогућити дефиниса- 
ње стратешких приоритета за разв 
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ој саобраћајне инфраструктуре и 
реконструкцију постојеће саобраћ-
ајне инфраструктуре по приорите-
тима у односу на интензитет кори-
штења са циљем осигурања квали-
тетних инфраструктурних предус-
лова за развој економије. 

 
7. Пројекти реконструкције кључн-

их путних праваца 
 

Пројекат ће укључивати активнос-
ти на реконструкцији регионалних 
цеста Горажде – Прача и Горажде – 
Чајниче, израду потребних студија 
за проглашење регионалног пута 
ентитетска граница РС - Јошаница 
у Општини Фоча – Цвилин – Оса-
ница – Садба – Ахмовићи – Зупчи-
ћи и започети активности на изгра-
дњи поменутог правца и путева 
Мравињац – Берич и Осаница - 
Ило-вача. 
Изградња савременог моста преко 
ријеке Дрине у Мјесној заједници 
Витковићи.  

 
8. Пројекат модернизације основн-

их и средњих школа.  
 

Пројекат ће обухватити осавреме-
њавање услова у којима се изводи 
настава и у којима бораве ученици 
у циљу побољшања услова образо-
вања на простору Босанско-подри-
њског кантона Горажде. 

 
9. Пројекат осигурања просторних 

капацитета  Кантоналне болнице 
Горажде.  
 

Пројекат ће осигурати потребне ус-
лове за рад Кантоналне болнице кр-
оз осигурање просторних капаци-
тета, набавку савремене медицинс-
ке опреме  са циљем одрживог пру- 
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жања квалитетних здравствених ус-
луга на простору кантона.  

 
10. Пројекат социјалног становања. 

 

Пројекат ће успоставити механиз-
ам за обезбјеђење адекватних усло-
ва за становање социјално рањив-
им категоријама кроз кориштење 
властитих стамбених ресурса и зак-
уп некориштених стамбених једин-
ица у власништву грађана. 

 
11. Пројекат реорганизације система 

институционалне бриге за стара 
лица. 
 

Пројекат ће осигурати унапређење 
система институционалне бриге за 
стара лица са квалитетним социјал-
ним и здравственим услугама које 
се пружају старим лицима. 

 
12. Пројекат енергетске ефикасности  

 

Пројекат ће осигурати подршку у 
осигурању енергестски ефикасног 
система гријања, кроз инвестиције 
у топлотну излолацију (термо фас-
аде) на зградама, који ће се суфин-
ансирати заједно са грађанима у 
складу са одредбама овог Програ-
ма. 

 
13. Пројекат јачања културе I.  

 

Пројекат ће осигурати подршке ин-
ституционалном јачању међунаро-
дног Фестивала пријатељства кроз 
улагање у опрему и промоцију Фе-
стивала у Босни и Херцеговини и 
сусједним државама. 

 
14. Пројекат јачања јавних предузећа 

I.  
 

Пројекат ће дефинисати дугороч-
но рјешење за смјештај Кантоналне  
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телевизије које ће омогућити обез-
бјеђење одговарајућег простора за 
смјештај телевизије, опремање сту-
дијског простора, набавку опреме 
и побољшање услова новинара у 
циљу побољшања позиције телеви-
зије на медијском тржишту. 

 
15. Пројекат јачања културе II.  

 

Пројекат ревитализације градског 
кина који ће укључивати инвести-
ције у реконструкцију и набавку 
савремене опреме за репродукцију 
филмова са 3Д технологијом и ус-
постављање сарадње са основним и 
средњим школама у циљу коришт-
ења расположиве технологије у об-
разовне сврхе. 

 
16. Пројекат јачања културе III. 

 

Пројекат изградње музеја на подр-
учју општине Горажде. 

 
17. Пројекат реконструкције Градск-

ог трга са спомеником браниоци-
ма Горажда. 
 

Пројекат израде новог архитектон-
ског рјешења Градског трга са спо-
меником браниоцима и његове из-
градње. 

 
18. Пројекат развоја комуналне 

архитектуре I 
 

Пројекат има за циљ да у сарадњи 
са Општином Горажде дефинише 
урбанистичко рјешење Подхрање-
нског потока од Градске галерије 
(Привредне банке) до хотела Бехар 
и осигура средства за његову реал-
изацију. 

 
19. Пројекат урбанизације насеља 

Витковићи 
 

Пројекат урбанистичког рјешења и  
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реконструкције јавних површина у 
насељу Витковићи. 

 
20. Пројекат ефикасне управе I. 
 

Пројекат унапријеђења перформа-
нси јавне управе који ће смањити 
беспотребне активности које не да-
ју никакву додатну вриједност и ко-
је стварају непотребне трошкове у 
функционисању јавне управе. 

 
21. Пројекат ефикасне управе II. 
 

Пројекат успостављања е-владе ом-
огућит ће примјену информацион-
их технологија у различитим сегм-
ентима јавне управе који ће обезби-
једити боље јавне услуге, ефикасн-
ију координацију владиних актив-
ности, олакшан приступ услугама 
од стране грађана, већу транспаре-
нтност у раду и бољу интеракцију 
са корисницима услуга, грађанима, 
цивилним друштвом и приватним 
сектором.  

 
22. Пројекат Развоја спорта I 
 

Пројекат има за циљ унаприједити 
услове за бављење спортским акти-
вностима и подршку спортским кл-
убовима у омогућавању квалитетн-
их услова за бављење спортом у са-
радњи са професорима спорта за-
посленим у образовним институц-
ијама. 

 
23. Пројекат мултимедијалног цент-

ра за младе 
 

Пројекат има за циљ да у оквиру 
Центра за културу успостави неза-
вистан центар за младе који ће рас-
полагати адекватним простором и 
опремом која ће бити набављена 
кроз пројекат и у оквиру којег ће се 
успоставити сарадња са другим  
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активностима центра, посебно у ор-
ганизацији Фестивала пријатељства. 

 
24. Пројекат развоја комуналне 

инфрастуктуре II 
 

Пројекат има за циљ да пружи под-
ршку Општини Горажде у циљу 
изградње колектора и реконструк-
ције секундарне водоводне мреже. 

 
4.) 

 
Приоритетне мјере: 
 

1. Подршка јавним установама I. 
 

Јачање капацитета јавних установа 
које обављају друштвену дјелатно-
ст, кроз санационе планове у који-
ма ће се обезбиједити средства за 
санирање вишегодишњих финан-
сијских губитака у пословању и кр-
оз провођење реорганизације дјел-
атности у циљу обезбјеђивања одр-
живог пружања квалитетних јавн-
их услуга.   

 
2. Подршка заштити и развоју рад-

ничких права I. 
 

Осигурање пуног поштивања пра-
ва радника кроз актвности које ће 
омогућити заштиту социјалних пр-
ава запослених радника, унапређе-
ња радничких права и услова рада 
на простору Босанско-подрињског 
кантона Горажде; 

 
3. Подршка заштити и развоју рад-

ничких права II. 
 

Осигурање пуног поштивања соц-
ијалних права радника, посебно же-
на за вријеме породиљског одсуства. 
 

4. Подршка развоју људских 
ресурса у здравству I. 
 

Обезбјеђење квалитетних људских  
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ресурса неопходних за развој здра-
вственог сектора у Босанско-подри-
њском кантону Горажде. 

 
5. Подршка развоју јавног здравства 

I. 
 

Обезбјеђење неопходних ресурса 
за развој јавно-здравствене дјелат-
ности у области превенције, здрав-
ствене заштите становништва, заш-
тите воде и намирница за општу 
употребу. 

 
6. Подршка развоју механизама за 

програмско планирање 
 

Успостављање јединствене методо-
логије програмског планирања, им-
плементације, мониторинга, евалу-
ације и извјештавања у складу са 
ЕУ стандардима, чије ће поштива-
ње бити обавезно од стране свих ко-
рисника буџетских средстава и која 
ће се примијењивати на сва издваја-
ња на транфере и капитална улага-
ња у износима већим од 10.000 КМ. 
 

7. Подршка сузбијању корупције 
 

Подузимање конкретних мјера на 
повећању транспарентности у ра-
ду и на сузбијању корупције унут-
ар државних институција у област-
има повезаним са јавним набавка-
ма и са пословањем у секторима ја-
вне управе, здравства, образовања 
и запошљавања. 

 
8. Унапријеђење рада јавног 

сектора I. 
 

Осигурање повећања квалитете и 
ефикасности у раду јавних служби 
кроз отклањање регулаторних, ор-
ганизационих и техничких барије-
ра у раду ангажовањем Управе за 
инспекцијске послове, која ће пров- 



04.јул/српањ 2011 
 
 
ести детаљан инспекцијски надзор  
над свим јавним установама и пре-
дузећима у власништву Босанско-
подрињског кантона Горажде, нак-
он чега ће за Владу Босанско-подр-
ињског кантона у сарадњи са ресо-
рним министарствима израдити 
приједлог за унапређење рада, по-
бољшање квалитете услуга и осиг-
урање веће трошковне ефикаснос-
ти у раду јавних установа. 

 
9. Провођење независне ревизије 

финансијског пословања 
 

Провођење независне вањске реви-
зије пословања свих јавних устано-
ва и јавних предузећа основаних од 
стране Кантона за 2009. и 2010. го-
дину; 

 
10. Смањење сиве економије 
 

Осигурање пуног поштивања регу-
латорних одредби од стране прив-
атног сектора, посебно у области 
радног права, фискалних обавеза и 
заштите потрошача.   

 
5.) 

 
Јавна управа кантона у партне-

рству са јавним, приватним и цивилн-
им сектором ће започети израду сље-
дећих студија оправданости: 

 
1. Елаборат о топлификацији 
 

Елаборат има задатак утврђив-
ања оправданости улагања у интегра-
лно рјешавање питања гријања кроз 
пројекте топлификације, побољшање 
топлотне излолације стамбених једин-
ица и успостављање трошковно ефик-
асног система гријања јавне управе и 
јавних установа. 
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2. Елаборат о развоју прераде 

млијека 
 
 

Елаборат има задатак утврђивања 
оправданости улагања у изградњу 
капацитета за производњу млијеч-
них производа у партнерству са пр-
иватним сектором. 

 
3. Елаборат о превозу ученика и 

студената 
 

Елаборат има задатак утврђивања 
оправданости обезбјеђења јединст-
веног и ефикасног система превоза 
и смјештаја ученика и студената на 
простору кантона. 

 
4. Елаборат о покретању 

универзитета 
 

Елаборат има задатак утврђивања 
оправданости улагања у развој об-
разовних могућности кантона као 
мотора укупног развоја кроз форм-
ирање универзитета у складу са за-
коном и потребама развојних гра-
на привреде; 

 
5. Елаборат о реорганизацији при-

марне здравствене заштите 
 

Елаборат има задатак утврђивања 
оправданости провођења реорган-
изације система примарне здравст-
вене заштите у циљу побољшања 
доступности здравствених услуга, 
ефикаснијег кориштења ресурса и 
бољег управљања у здравству; 
 

6. Елаборат о изградњи спортског 
базена 
 

Елаборат има задатак утврђивања 
оправданости улагања у изградњу 
савременог центра са базеном и ус-
лугама у партнерству са приватн-
им сектором које би могле унапри- 
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једити квалитету спортског живота 
грађана, али и оснажити туристич-
ку понуду са квалитетним воденим 
садржајем; 

 
7. Елаборат о изградњи туристичке 

инфраструктуре 
 

Елаборат има задатак утврђивања 
оправданости улагања у изградњу 
туристичке инфраструктуре у пар-
тнерству са приватним сектором на 
дијелу језера у општини Горажде, 
везане за језерски и наутички тури-
зам. 

 
6.) 

 
У циљу провођења планираних 

приоритетних реформи Влада Босан-
ско-подрињског кантона Горажде ће 
формирати интерресорне радне групе 
за припрему, провођење и надгледање 
имплементације реформи. 
 

Провођење приоритетних реф-
орми ће се заснивати на усвојеним стр-
атегијама на нивоу Босне и Херцегови-
не, Федерације БиХ и у складу са одре-
дбама овог Програма. 
 

7.) 
 

У активностима на имплемент-
ацији приоритетних програма равноп-
равно у складу са својим капацитети-
ма, самостално или у партнерству, мо-
же учествовати приватни и цивилни 
сектор кроз провођење властитих прој-
еката у складу са критеријима програ-
ма. 

 

Одабрани пројекти приватног 
и цивилног сектора који испуњавају 
критерије приоритетних програма ће 
бити финансирани из Буџета Босанс-
ко-подрињског кантона Горажде. 
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8.) 
 

Влада Босанско-подрињског ка-
нтона ће одредити носиоце имплемен-
тације приоритетних пројеката. 

 

У складу са критеријима које ће 
донијети Влада, имплементација при-
оритетних пројеката може се повјери-
ти приватном и цивилном сектору.   
 

9.) 
 

Влада Босанско-подрињског ка-
нтона ће обезбиједити услове за кан-
дидовање и других пројеката од стра-
не општина у саставу кантона, јавних 
установа и предузећа, приватног и ци-
вилног сектора у складу са одредбама 
овог програма у секторима образова-
ња, здравља, водоснабдијевања и ко-
муналија, јавне администрације и ци-
вилног друштва, социјалне инфрастр-
уктуре и услуга, пољопривреде, туриз-
ма, заштите околиша, урбаног развоја 
и руралног развоја.  
  
VII. ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА 
 

1.) 
 

У циљу ефикасне имплемента-
ције Програма развоја, у области имп-
лементације Програма дефинисани су: 

 

1. Учесници у имплементацији Прог-
рама, 

2. Начин израде Акционог плана им-
плементације Развојног програма. 

 
2.) 

 
Надлежност за учествовање у 

имплементацији програма развоја им-
ају: 
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- Скупштина Босанско-подрињског 

кантона,  
 

- Заједнички скупштински одбор, 
 

- Влада Босанско-подрињског канто-
на, 

 

- Јавне установе и јавна предузећа ос-
нована од стране Кантона или које 
се већински финансирају из извора 
који су у надлежности Кантона. 

 
3.) 

 
Заједнички скупштински одбор 

чине чланови Комисије за привреду и 
економску политику и Комисије за 
рад, здравство и социјалну заштиту, те 
по 1 (један) члан из осталих сталних 
радних тијела Скупштине. 
 

4.) 
 

У имплементацији Програма 
развоја у складу са Законом о локалној 
самоуправи и критеријима за укључи-
вање не-државних актера, добровољно 
учествују: 

 

1. Општинска администрација,  
 

2. Јавна комунална предузећа и опш-
тинске јавне установе, 
 

3. Приватни сектор, 
 

4. Организације цивилног друштва, 
 

5. Мјесне заједнице, 
 

6. Грађани Босанско-подрињског ка-
нтона. 
 

Укључивање недржавних акте-
ра као учесника у процесу имплемен-
тације и/или корисника Програма ће 
се одређивати на основу њховог: 

 

1. Положаја у одређеном сектору, 
 

2. Интереса за развој у складу са Про-
грамом, 
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3. Капацитета за учествовање у импл- 
ементацији као носиоца активнос-
ти или партнера, 
 

4. Људских, организацијских и фина-
нсијских капацитета, 
 

5. Могућег доприноса у остваривању 
очекиваних резултата Програма. 

 
5.) 

 
Надлежност Скупштине Босан-

ско-подрињског кантона у имплемен-
тацији програма је да: 

 

- Доноси измјене и допуне Програ-
ма развоја,  
 

- Доноси Акционони план имплеме-
нтације Програма развоја, 

 

- Усваја полугодишњи и годишњи 
Извјештај о напретку Програма ра-
звоја, који садржи извјештај о имп-
лементацији Програма у складу са 
Акционим планом, финансијски 
извјештај и извјештај о проведеном 
мониторингу и евалуацији, 

 

- Проводи расправу о имплементац-
ији Програма развоја на основу пр-
иједлога или захтјева Заједничког 
одбора. 

 
6.) 

 
Надлежности заједничког скуп-

штинског одбора су: 
 

- Даје мишљење на полугодишње и 
годишње извјештаје о напретку, 
 

- Прати напредак у имплементацији 
Развојног програма и у складу са по-
требом усмено и писмено информ-
ише Скупштину, 

 

- Иницира и даје приједлоге Скупш-
тини за промјене и усклађивање 
Програма развоја, 
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- Прати имплементацију закона, ст-

ратегија, одлука и закључака Скуп-
штине у вези са Програмом развоја, 
 

- Разматра приједлоге, сугестије и кр-
итике цивилног друштва и грађана. 

 
7.) 

 
Влада Босанско-подрињског ка-

нтона је надлежна за: 
 

- предлагање доношења прописа из 
надлежности Скупштине у складу 
са одредбама овог Програма, 
 

- предлагање буџета кантона и ин-
струмената за његово извршавање 
у складу са одредбама програма 
развоја, 

 

- управљање процесом имплемента-
ције Програма развоја и доношење 
одлука о носиоцима активности на 
имплементацији појединих компо-
ненти Програма, 

 

- израду приједлога акционог плана 
за имплементацију Програма разв-
оја и дефинисање годишњих прио-
ритета, очекиваних резултата и по-
требних ресурса, 

 

- доношење извршних одлука у им-
плементацији Програма развоја, 

 

- утврђивање надлежности органа 
управе, јавних установа и јавних 
предузећа у имплементацији Про-
грама развоја. 

 
8.) 

 
Акциони план имплементације 

садржи хијерахијски преглед задатака, 
активности, надлежности одговорних 
страна, информације о временском ок-
виру имплементације, преглед ресурса  
укључујући неопходне финансије те  
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информације о очекиваном утицају и 
кључним очекиваним резултатима по-
јединачних активности које се проводе 
у имплементацији Развојног плана. 

 

Акциони план садржи инфор-
мације о свим програмима, пројектима 
и мјерама које су идентификоване као 
приоритетне за текућу годину импле-
ментације Развојног програма у којем 
се обавезно налазе сљедеће информа-
ције: 

 

- назив реформе, програма, пројекта 
активности и мјере (активност), 
 

- кратак опис реформе, програма, 
пројекта активности и мјере, 

 

- процијењени укупни трошкови им-
плементације акције у КМ, 

 

- извори средстава за финансирање 
реформе, програма, пројекта акти-
вности и мјере (Буџет Кантона, ост-
али јавни извори и приходи по ос-
нову учешћа не-државних актера, 
приходи по основу донације и др-
уго),  

 

- назив носиоца активности, име од-
говорног лица и надлежности нос-
иоца активности, 

 

- назив партнера и других учесника 
у имплементацији,  

 

- вријеме трајања имплементације у 
мјесецима, 

 

- планирани почетак и завршетак 
имплементације појединачних акт-
ивности,  

 

- информације о стратешком и спе-
цифичном циљу чијем остварива-
њу ће допринијети планирана ак-
тивност у складу са програмом, 

 

- циљана група или групе које ће 
имати директне користи од импле-
ментиране активности, 
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- очекивани кључни ефекти или ре-

зултати након завршетка планира-
не акције. 

 
9.) 

 
Свака приоритетна реформа, 

програм и пројекат који је предвиђен 
Програмом развоја чија имплемента-
ција је предвиђена Акционим планом 
(акција), биће детаљно припремљена, 
на начин да садржи основне информа-
ције о: 

 

- Начину доприноса акције импле-
ментацији специфичних и страте-
шких циљева из Развојног програма; 
 

- Идентификованим критичним пи-
тањима и анализи стања релеван-
тних подручја, тема или питања и 
утицаја на циљане групе; 

 

- Проведеном процесу приоритиза-
ције свих кључних активности у 
оквиру акције; 

 

- Дефинисаним циљевима у складу 
са Програмом развоја и специфич-
ним задацима акције; 

 

- Листи специфичних активности ко-
је ће се провести у току имплемент-
ације акције; 

 

- Неопходним ресурсима за имплем-
ентацију акције у новцу и средств-
има, људским и кадровским ресур-
сима те другим неопходним ресур-
сима као што су зграде или земљи-
ште који су неопходни; 

 

- Опис дирекних резултата који ће 
провођењем акције бити постигну-
ти; 

 

- Опис дугорочних резултата, однос-
но ефеката и утицаја акције на ци-
љеве и задатке Програма развоја; 
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- Менаџменту акције, дефинисању 
одговорности за имплементацију ак-
ције и начину остваривања сарад-
ње са партнерима и корисницима. 

 
10.) 

 
За осигурање успјешне импле-

ментације Влада Босанско-подрињског 
кантона ће приликом израде годиш-
њег плана рада и приједлога буџета 
Босанско-подрињског кантона усагла-
сити приоритете на провођењу канто-
налне политике са приоритетима Про-
грама развоја.  
 

11.) 
 

Ресорна министарства, јавне ус-
танове и институције у надлежности 
кантона ће приликом израде програма 
рада за 2011. годину уврстити релеван-
тне циљеве и задатке из Програма ра-
звоја, што је обавезно за министарства 
и органе који су директно надлежни за 
послове који су предвиђени овим про-
грамом.  
 

12.) 
 

Министарство за привреду ће 
за потребе имплементације Програма 
развоја посебну пажњу дати својим на-
длежностима из области: 

 

- унапређења производње, 
 

- кориштења природних богатстава, 
 

- развоја пољопривреде,  
 

- кориштења вода у енергетске и ре-
креативне сврхе, 
 

- покренути питање стављања у фу-
нкцију јавног водног добра у влас-
ништву Федерације БиХ у приоба- 
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љу ријеке Дрине, као водотока пр-
ве категорије, 
 

- осигуравања услова за развој тржи-
шних и економских односа,  

 

- контроле цијена производа и услуга, 
 

- политике туризама, развоја турист-
ичких ресурса и туристичко-пром-
отивне дјелатности,  

 

- креирање политике и развоја рек-
реативних, рехабилитационих и др-
угих центара,  

 

- регулисања и обезбјеђивања саобр-
аћаја, комуникација и транспортне 
инфраструктуре, 

 

- обезбјеђивања услова за развој јавн-
ог саобраћаја и система комуника-
ционих веза на нивоу Кантона,  

 

- утврђивања програма и обезбјеђи-
вање услова за изградњу, обнову и 
одржавање кантоналних саобраћај-
ница,  

 

- подузетништва. 
 

13.) 
 

Министарство за правосуђе, уп-
раву и радне односе ће за потребе им-
плементације Програма развоја посеб-
ну пажњу дати својим надлежностима 
из области: 

 

- организације и начина рада органа 
управе и унапређења рада у орга-
низацији органа управе,  

- стручног образовања и усавршава-
ња службеника у кантоналним ми-
нистарствима и другим тијелима 
управе,  

- припремања нацрта закона и дру-
гих прописа којима се уређује сист-
ем управе, 

- провођења политике запошљавања 
на подручју Кантона, 
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- регулисања услова заштите на раду,  
 

- радних односа и права из радних 
односа.  

 
14.) 

 
Министарство за социјалну по-

литику, здравство, расељена лица и из-
бјеглице ће за потребе имплементаци-
је Програма развоја посебну пажњу да-
ти својим надлежностима из области: 

 

- регулисања функционисања и раз-
воја система социјалне заштите, 
 

- остваривања права на социјалну за-
штиту и социјалну сигурност,  

 

- утврђивања права на субвенциони-
сање трошкова социјалне заштите,  

 

- успоставу и функционисање систе-
ма дјечије заштите,  

 

- утврђивање услова, мјерила и кри-
терија за остваривање права старих 
и изнемоглих лица у објектима со-
цијалне заштите за старе и изнемо-
гле,  

 

- провођења политике здравствене за-
штите становништва на подручју ка-
нтона,  

 

- стварања услова за рад секундарне 
здравствене заштите становништва, 

 

- осигуравања примарне и превент-
ивне здраствене заштите и праћење 
здравственог стања становништва,  

 

- предузимање мјера за повратак,  и 
координацију програма помоћи за 
расељена лица и избјеглице,  

 

- надзор над радом јавних установа 
из области здравства, социјалне и 
дјечије заштите. 

 
15.) 

 
Министарство за борачка пита- 



04.јул/српањ 2011 
 
 
ња ће за потребе имплементације Про-
грама развоја посебну пажњу дати св-
ојим надлежностима из области: 

 

- утврђивања права бораца и члано-
ва њихових породица на подручју 
кантона; 
 

- утврђивања политике и доношења 
прописа Кантона којима се дефи-
нишу услови за остваривање права 
бораца, ратних војних инвалида и 
чланова породица шехида и поги-
нулих бораца; 

 

- заштите ратних и мирнодопских 
војих инвалида, чланова породица 
шехида, погинулих, несталих и ум-
рлих бораца, као и умрлих ратних 
и мирнодопских војних инвалида; 

 

- изградње, уређења и одржавања 
спомен-обиљежја и мезарја бораца; 

 

- сурадње и координације рада са 
кантоналним Министарством здра-
вља и другим министарствима у 
вршењу послова из своје надлежно-
сти; 

 

- осигурања средстава и других об-
лика помоћи борцима; 

 

- координације дјеловања (удруже-
ња породица шехида, ратних војн-
их инвалида и демобилисаних бо-
раца). 

 
16.) 

 
Министарство за образовање, 

науку, културу и спорт ће за потребе 
имплементације Програма развоја по-
себну пажњу дати својим надлежнос-
тима из области: 

 

- обезбјеђења услова за образовање,  
 

- обезбјеђења услова за смјештај уче-
ника и студената, 

 

- утврђивања педагошког стандарда  
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- и норматива простора, опреме и 
наставних средстава за предшколс-
ко, основно и средње образовање и 
одгој и високо образовање, 

 

- утврђивања наставног плана и пр-
ограма за основно и средње образ-
овање и одгој и доношење наставн-
их планова и програма универзи-
тетских установа, 

 

- провођења политике у области тех-
ничке културе и иноваторства,  

 

- развоја система информисања у ка-
нтону,  

 

- функционисања јавних предузећа 
у области информисања чији је ос-
нивач Кантон,  

 

- провођења политике развоја култу-
ре и културних дјелатности, 

 

- регулисања и обезбјеђења услова 
за заштиту, ревитализацију и рес-
таурацију културно-историјског и 
градитељског наслијеђа на подру-
чју кантона, 

 

- предлагања и провођења политике 
у области тјелесне културе, спорта, 
одмора и рекреације. 

 
17.) 

 
Министарство за урбанизам, пр-

осторно уређење и заштиту околине 
ће за потребе имплементације Програ-
ма развоја посебну пажњу дати својим 
надлежностима из области: 

 

- изградње и уређења земљишта на 
кантоналном нивоу, 
 

- припремања прогама за доношење 
просторне и урбанистичке докуме-
нтације, 

 

- осигурања просторног планирања 
и урбанистичког уређења припре-
мањем развојних планова (просто- 
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рни план, урбанистички план, ур-
банистички ред), као и проведбен-
их планова (регулациони план, ур-
банистички пројекат) и друге пла-
нске документације и програме за 
њихово провођење,  

 

- уређења и кориштења кантоналн-
ог грађевинског земљишта,  

 

- заштите културно-историјског и пр-
ивредног наслијеђа на кантоналн-
ом нивоу, 

 

- провођења стамбене проблемати-
ке, укључујући и регулисање и об-
езбјеђење становања, 

 

- организовања одржавања стамбен-
их зграда и станова на којима пос-
тоји право власништва Кантона, 

 

- одржавања и изградње стамбених 
објеката,  

 

- регулисања и обезбјеђења услова 
за санацију и обнову порушених и 
оштећених стамбених објеката и 
станова,  

 

- координирања рада са ресорним 
министарствима у Влади кантона 
на изради и утврђивању концепта 
и програма обнове и развоја, 

 

- координације и помоћи општина-
ма у изради програма обнове и ра-
звоја, 

 

- провођења политике која се тиче 
регулисања очувања и унапређења 
околине,  

 

- обезбјеђивања добара у општој уп-
отреби, добара од општег интереса 
(рекреативни, туристички и спорт-
ски центри, паркови),  

 

- екологије (заштите околине – вазд-
уха, тла, воде, заштите од буке, ур-
баног зеленила, шума), 

 

- провођења политике која се тиче  
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регулисања и задовољавања кому-
налних потреба грађана и јавних 
служби,  

 

- утврђивања програма и обезбјеђи-
вања услова за изградњу, реконстр-
укцију, одржавање и функционис-
ање објеката заједничке комуналне 
потрошње у оквиру јавних преду-
зећа,  

 

- задовољавања комуналних потреба 
- програмирање изградње и фун-
кционисање комуналне инфрастр-
уктуре (водовод, канализација, дис-
трибуција електричне енергије, ко-
мунална хигијена, паркови и зеле-
не површине, тржнице и пијаце, 
градска гробља, санитарне депони-
је и др.) од примарног значаја за 
Кантон,  

 

- надзора над радом комуналних пр-
едузећа. 

 
18.) 

 
У активностима на имплемен-

тацији овог програма Влада ће бити 
потпуно отворена за сарадњу са свим 
организацијама цивилног друштва ко-
је ће равноправно, у складу са својим 
техничким могућностима, моћи актив-
но учествовати у имплементацији пре-
двиђених програма и пројеката, одно-
сно које ће бити у могућности предла-
гати и нове пројекте који на ефикасан 
начин могу допринијети остваривању 
циљева овог програма. 
 
VIII. ФИНАНСИРАЊЕ  ПРОГРАМА  
         РАЗВОЈА 
 

1.) 
 

Извори средстава за финанси- 
рање реформи, програма, пројеката, 
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активности и мјера које су предвиђене 
развојним планом су: 

 

1. Буџет Босанско-подрињског канто-
на за 2011, 2012, 2013. и 2014. годину, 
 

2. Буџети општина у саставу Босанс-
ко-подрињског кантона Горажде, 

 

3. Ванбуџетски фонодви у надлежно-
сти Босанско-подрињског кантона 
Горажде, 

 

4. Средства прикупљена на основу 
приватно-јавног партнерства, 

 

5. Средства директних корисника у 
складу са одредбама Програма ра-
звоја, 

 

6. Грантови Федерације БиХ за разво-
јне пројекте и грантови других до-
натора, 

 

7. Кредитна средства.   
 

2.) 
 

Средства за имплементацију Пр-
ограма развоја до 2014. године из Буџе-
та Кантона ће износити минимално 50 
милиона КМ. 

 

Укупна средства за имплемен-
тацију Програма развоја, која ће укљу-
чивати додатна средства из других из-
вора и кредитна средства биће дефи-
нисана од стране Владе Босанско-под-
рињског кантона Акционим планом. 
 

3.) 
 

Средства из Буџета Босанско-по-
дрињског кантона за 2011, 2012, 2013. и 
2014. годину ће се обезбиједити: 

 

- прерасподјелом средстава Минис-
тарства за привреду, Министарства 
за социјалну политике, здравство, 
расељена лица и избјеглице и Ми-
нистарства за борачка питања из  
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категорије текући трансфери, 
 

- оствареним уштедама у осталим 
програмима који се финансирају 
из Буџета Кантона или оствареним 
приходима по основу грантова ви-
ших нивоа власти или других дон-
ација. 
 

Прерасподјелом средстава ресо-
рних министарстава ће се обезбиједи-
ти максимално 60 процената средстава 
потребних за имплементацију Програ-
ма развоја. 
 

Оствареним уштедама, гранто-
вима или донацијама ће се обезбиједи-
ти минимално 40 процената средстава 
потребних за имплементацију Програ-
ма развоја. 
 

4.) 
 

У Буџету Босанско-подрињског 
кантона за 2011. годину ће се обезбије-
дити минимално 5 милиона КМ за им-
плементацију Програма развоја. 

 

Сваке наредне године издваја-
ња за финансирање Програма развоја 
из Буџета Босанско-подрињског канто-
на Горажде ће расти у складу са Фина-
нсијским планом програма развоја до 
2014. године. 

 

За осигурање средстава за фин-
ансирање Развојног програма, Влада 
Босанско-подрињског кантона ће иск-
ористити све расположиве финансијс-
ке могућности.  
 

5.) 
 

Средства из буџета општина у 
саставу Босанско-подрињског кантона 
Горажде ће се обезбиједити у складу са 
усвојеним локалним економским пла-
ном у којем ће се дефинисати приори- 
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тетни пројекти за локални развој опш-
тина за чије суфинансирање се плани-
рају средства из Буџета Босанско-под-
рињског кантона. 

 

Издвајањем средстава која ће се 
обезбјеђивати из Буџета Босанско-под-
рињског кантона Горажде као и сред-
ства која ће се издвајати из Буџета Оп-
штина Босанско-подрињског кантона 
Горажде, а приликом реализације раз-
војних пројеката планираних у овом 
програму не смије се угрозити нити 
може доћи у питање функционисање 
локалних заједница у саставу Босанс-
ко-подрињског кантона Горажде. 
 

6.) 
 

Средства из ванбуџетских фон-
дова ће се обезбиједити из средстава 
Кантоналног завода здравственог оси-
гурања и Кантоналне службе за запо-
шљавање, на начин да ће се приликом 
усвајања Програма рада и Финансијс-
ког плана приоритети утврђивати у 
складу са законом и у складу са одре-
дбама Програма развоја. 
 

7.) 
 

Средства по основу приватно-
јавног партнерства ће се обезбиједити 
на начин да ће у имплементацији пре-
двиђених пројеката приватно-јавног 
партнерства већи дио средстава неоп-
ходних за имплементацију бити обез-
бијеђен из приватних извора, док ће 
мањи дио средстава бити обезбијеђен 
из Буџета Кантона или буџета других 
нивоа власти. 
 

Средства по основу директног 
учешћа корисника ће се обезбиједити 
на начин да ће у имплементацији свих 
предвиђених пројеката учешће у фи- 
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нансирању осигурати и директни ко-
рисници пројекта, изузев за пројекте 
чији су директни корисници социјал-
но рањиве категорије које немају мо-
гућности за осигурањем властитог уч-
ешћа. 
 

Под дирекним учешћем подра-
зумијева се учешће у раду, стварима, 
правима и новцу, с тим да је учешће 
директних корисника у новцу обавез-
но, а у стварима, правима и раду доб-
ровољно. 
 

8.) 
 

Средства по основу грантова Фе-
дерације БиХ за развојне пројекте и гр-
антови других донатора ће се обезби-
једити на основу финансирања и суф-
инансирања програма и пројеката пр-
едвиђених Програмом развоја из тих 
извора. 
 

9.) 
 

Кредитна средства ће се корис-
тити за финансирање програма и про-
јеката из Плана развоја за чије финан-
сирање је добивена претходна саглас-
ност Скупштине Босанско-подрињск-
ог кантона да се као извори средстава 
могу користити кредитна средства у 
складу са законом.   

 
IX. ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТИ 
 

Кључни очекивани резултати 
Програма развоја Босанско-подрињск-
ог кантона су: 

 

- Повећање броја регистрованих за-
послених, посебно у прерађивачкој 
индустрији, пољопривреди и тури-
зму; 
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- Повећање обима индустријске про- 

изводње; 
 

- Повећање извоза; 
 

- Повећање броја доласка туриста; 
 

- Значајно смањење броја регистро-
ваних незапослених; 

 

- Повећање степена економске акти-
вности становништва; 

 

- Повећање просјечних плата у при-
ватном сектору; 

 

- Осигурано препознатљиво пошти-
вање права радника; 

 

- Повећање броја запослених жена; 
 

- Успостављена ефикасна, функцио-
нална и транспарентна јавна упра-
ва у кантону која има обезбијеђене 
ресурсе неопходне за пружање ус-
луга из своје надлежности и прове-
дене реформе које осигуравају еф-
икасно функционисање економск-
их и социјалних закона и програ-
ма;  

 

- Осигурање заштите права најрањ-
ивијим категоријама.  

 

- Осигурано значајно побољшање 
културног живота; 

 

- Приоритетне реформе, програми, 
пројекти и мјере предвиђене Прог-
рамом успјешно проведене. 

 
X. МОНИТОРИНГ И ЕВАЛУАЦИЈА 
 

1.) 
 

Влада Босанско-подрињског ка-
нтона ће успоставити систем монито-
ринга и евалуације (М&Е) Програма 
развоја за откривање евентуалних не-
достатака у процесу имплементације и 
за подузмање активности за њихово 
исправљање. 

 

Број 10 – страна 1245 
 

 
2.) 

 
Провођење мониторинга ће се 

вршити редовно, кроз систематично 
прикупљање и анализу информација 
неопходних за праћење напретка им-
плементације Програма. 
 

3.) 
 

Циљеви мониторинга су: 
 

1. Осигурање да се све активности 
проводе правилно и на вријеме, 

2. Утврђивање да ли се уложени ресу-
рси правилно користе, 

3. Идентификовање проблема у про-
цесу имплементације Прогрма и пр-
едлагање рјешења. 

 
4.) 

 
На основу резултата евалуаци-

је, Влада Босанско-подрињског канто-
на може одредити да ли је потребно 
направити промјену у Развојном пла-
ну или начину његове имплементације. 
 

5.) 
 

На основу резултата евауације 
обезбиједиће се информације о томе: 

 

- Да ли се резултати остварују према 
плану и да ли су релевантни за рје-
шавање проблема, 

- Да ли остварени резултати дају еф-
ективан допринос остваривању ци-
љева Развојног програма, 

- Да ли се планирани ресурси обез-
бјеђују на вријеме и у складу са Ак-
ионим планом. 

 
6.) 

 
Приликом дефинисања инди- 
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катора у Акционом плану користиће 
се објективно провјерљиви индикато-
ри који ће омогућити описивање резу-
лтата мониторинга и евалуације на мј-
ерљив начин.  
 

7.) 
 

Влада Босанско-подрињског ка-
нтона доноси одлуку о активностима 
на провођењу мониторинга и евалуа-
ције о чему најмање полугодишње об-
авјештава Заједнички одбор доставља-
њем евалуационог извјештаја. 

 
8.) 

 
Влада, уз мишљење Заједничког 

одбора, доставља Скупштини Босанс-
ко-подрињског кантона годишњи из-
вјештај о напретку имплементације Ра-
звојног плана у складу са резултатима 
мониторинга и евалуације, који ће са-
државати информације о релевантнос-
ти, ефективности, ефикасности, утиц-
ају и одрживости остварених резулта-
та у имплементацији Програма.  
 
XI. ОТВОРЕНА ПИТАЊА  
 

1.) 
 

Отворена питања су питања ко-
ја имају стратешки значај за развој Бо-
санско-подрињског кантона Горажде, 
која су повезана са активностима Вла-
де Федерације или активностима друг-
их приватних или јавних лица која су 
иницирана од стране владе кантона у 
претходном периоду и за чије увршта-
вање у Програм развоја је неопходно 
доношење претходне политичке одлуке. 

 

Отворена питања за која је нео-
пходно донијети политичку одлуку су: 

04.јул/српањ 2011 
 
 

1. Изградња хидроелектране у Усти-
колини, 
 

2. Власништво над државним капи-
талом у дионичарским друштвима 
на подручју кантона, 

 

3. Изградња брзе цесте Горажде – Са-
рајево, 

 

4. Изградња градске заобилазнице у 
општини Горажде, 

 

5. Просторни план Босанско-подри-
њског кантона Горажде до 2028. го-
дине, 
 

6. Реконструкција мостова на Дрини 
који су у надлежности Федералне 
дирекције цеста, 

 

7. Осигурање равноправности у Фед-
ерацији БиХ у складу са Деклара-
цијом Скупштине Босанско-подри-
њског кантона.  

 
2.) 

 
Приликом рјешавања отворен-

их питања, сви носиоци-дужности у 
кантону су дужни поштовати одредбе 
Програма развоја.  
 
XII.  ОДГОВОРНОСТ, САРАДЊА  
        И КООРДИНАЦИЈА 
 

1.) 
 

Одговорност за постизање ци-
љева и резултата је на Влади Босанско-
подрињског кантона, која ће на импле-
ментацији активно сарађивати са Фе-
дерацијом БиХ, општинама у саставу 
кантона, међународним институција-
ма, актерима цивилног друштва и пре-
дставницима приватног сектора. 
 

2.) 
 

У свом раду Влада Босанско-по- 
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дрињског кантона ће осигурати сна-
жну сарадњу са општинама у саставу 
кантона у имплементацији приорите-
тних програма, пројеката и мјера. 

 

Посебна пажња ће се посветити 
јачању институционалних капацитета 
јединица локалних самоуправа, посеб-
но у општинама Устиколина и Прача 
са посебним акцентом на осигурање 
висококвалитетних јавних услуга уз 
пружање подршке у остваривању ци-
љева локалног развоја. 

 
3.) 

 
Влада Босанско-подрињског ка-

нтона и јавне установе и предузећа ће 
успоставити што боље односе са сусје-
дним општинама у Републици Српск-
ој, у областима као што су повратак и 
рјешавање питања расељених лица, 
збрињавања комуналног отпада, тури-
зма и свим другим областима које мо-
гу допринијети стварању повољних 
услова за развој Горњедринске регије.  
Сарадња на економском, друштвеном 
и културном пољу, у складу са одред-
бама Споразума о стабилизацији и пр-
идруживању о прекограничној сарад-
њи и околишу, биће унапријеђена и са 
сусједним државама. 
 

4.) 
 

У циљу осигурања што бољег 
нивоа сарадње са Федерацијом БиХ, 
Влада Босанско-подрињског кантона 
ће осигурати договор о имплементац-
ији Програма развоја са Владом Феде-
рације Босне и Херцеговине у области-
ма које представљају заједничке над-
лежности. 
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5.) 
 

У циљу дизајнирања и импле- 
ментације активности  на дјелотворан, 
трошковно-ефикасан и свеобухватан 
начин, у случајевима када органи уп-
раве немају неопходно искуство у про-
вођењу корјенитих реформи, увођењу 
нових процедура, правила и прописа 
или немају искустава у имплементаци-
ји планираних активности, Влада кан-
тона ће обезбиједити неопходне ресу-
рсе за вањску висококвалитетну и про-
фесионалну, референтну и програмс-
ки орјентисану техничку подршку. 
 

6.) 
 

У циљу обезбјеђења адекватне 
техничке и финансијске подршке, Вл-
ада Босанско-подрињског кантона ће 
осигурати потребну техничку помоћ: 

 

- кроз сарадњу са међународним ин-
ституцијама у процесу планирања 
и провођења приоритетних рефо-
рми, 
 

- кроз позиве за пројекте којима ће се 
обезбиједити мобилизација потре-
бних ресурса цивилног друштва за 
имплементацију Програма развоја, 

 

- кроз сарадњу са професионалним 
организацијама у циљу обезбјеђе-
ња недостајућих стручних и техни-
чких ресурса кроз позиве за услуге. 

 
ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

1.) 
 

Импелемтација Програма разв-
оја почиње 01. јануара 2011. године и 
траје до 31. децембра 2014. године. 
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2.) 
 

Програм развоја ће се објавити 
у „Службеним новинама Босанско-по-
дрињског кантона Горажде“. 
 
Број:01-14-494 /11       ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ  
20. мај 2011. године          СКУПШТИНЕ 
     Г о р а ж д е                Назиф Уручи,с.р. 
 

430 
 

На основу члана 33.а Устава  Бо-
санско-подрињског кантона Горажде 
(“Службене новине Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде, број:8/98, 10/00 
и 5/03), д о н о с и м: 
 
 

У   К   А   З 
О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА  
О СРЕДЊЕМ ОБРАЗОВАЊУ  

И ОДГОЈУ 
 
I  
 

   Проглашава се Закон о средњ-
ем образовању и одгоју, који је дони-
јела Скупштина Босанско-подрињског 
кантона Горажде, на  6. редовној сједн-
ици, одржаној 1. јула  2011. године.  
 
Број: 02-02-327/11                 П Р Е М И Ј Е Р 
1. јула 2011. године         Емир Фрашто,с.р. 
      Г о р а ж д е  
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На основу Поглавља IV Одјељак 
А члана 23. став (б) Устава Босанско-
подрињског кантона Горажде (“Служ-
бене новине Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде”, број: 8/98, 10/00 и 
5/03), члана 106. Пословника Скуп-
штине Босанско – подињског кантона 
Горажде („Службене новине Босанско  
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– подрињског кантона Горажде,“ број: 
10/08), члана 59. став 3. Оквирног Зак-
она о основном и средњем образовању 
у Босни и Херцеговини („Службени 
гласник БиХ“, број 18/03), и члана 24. 
Оквирног Закона о средњем стручном 
образовању и обуци у Босни и Хер-
цеговини („Службени гласник БиХ“, 
број: 63/08), Скупштина Босанско-под-
рињског кантона Горажде на 6. Редов-
ној сједници, одржаној 1. јула 2011. го-
дине, д о н о с и:  

 
 

З А К О Н 
О СРЕДЊЕМ  ОБРАЗОВАЊУ  

И ОДГОЈУ 
 
I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

 
Члан 1. 

(Предмет закона) 
 

(1) Овим Законом уређује се оба-
вљање дјелатности општег средњег об-
разовања и одгоја, средњег стручног 
образовања и обуке, оснивање, орган-
изација и финансирање рада средње 
школе, права и обавезе родитеља, аут-
ономија средње школе, улога и обавезе 
средње школе, организовање и извође-
ње образовно-одгојног рада у средњој 
школи, основна питања наставних пл-
анова и програма, стандарди оцјењи-
вања и испити, начин именовања и 
надлежност органа средње школе, ста-
тус наставника, стручних сарадника и 
сарадника, статус ученика и друга пи-
тања у вези са обављањем дјелатности 
средњег образовања, образовање одра-
слих и друга питања у области средњ-
ег одгоја и образовања. 
          (2) Изрази који се у овом закону 
користе за лица у мушком роду су не- 



04.јул/српањ 2011 
 
 
утрални и односе се на мушка и женс-
ка лица.                                                     

 
Члан 2. 

(Сврха образовања и одгоја) 
 

(1) Средње образовање и одгој је 
дјелатност од посебног друштвеног 
интереса. 

(2) Сврха средњег образовања је 
да кроз интелектуални, физички, мо-
рални и друштвени развој појединца, 
у складу с његовим могућностима и 
способностима, допринесе стварању 
друштва заснованог на владавини за-
кона и поштивању људских права те 
допринесе његовом друштвено-еконо-
мском развоју који ће допринијети ун-
апређењу животног стандарда грађа-
на. 
 

Члан 3. 
(Општи циљеви образовања) 

 
(1) Општи циљеви образовања 

произилазе из универзалних вриједно-
сти демократског друштва те власти-
тих вриједности система заснованог на 
специфичностима националне, истор-
ијске, културне и вјерске традиције на-
рода и националних мањина које живе 
на подручју Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде (у даљем тексту: Кан-
тон). 

(2) Општи циљеви образовања 
су: 

 

а) омогућавање приступа извори-
ма знања као основи за разуми-
јевање себе, другога и свијета у 
којем се живи; 

б) осигуравање оптималног разво-
ја за свако лице, укључујући и 
оне са посебним потребама, у 
складу с њиховим узрастом, мо- 
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гућностима и менталним и фи-
зичким способностима; 

в) промоција поштивања људских 
права и основних слобода и пр-
ипрема сваког лица за живот у 
друштву које поштује принци-
пе демократије и владавине за-
кона; 

г) развијање свијести о припадно-
сти држави Босни и Херцегови-
ни, властитом културном иден-
титету, језику и традицији на 
начин примјерен цивилизациј-
ским тековинама, упознајући и 
уважавајући друге и другачије, 
поштујући различитости и ње-
гујући међусобно разумијевање, 
толеранцију и солидарност ме-
ђу свим људима, народима и за-
једницама; 

д) осигурање једнаких могућнос-
ти за образовање и могућности 
избора на свим нивоима образ-
овања, без обзира на спол, расу, 
националну припадност, социј-
ално и културно поријекло и 
статус, породични статус, вјеро-
исповијест, психофизичке и др-
уге личне особине; 

е) постизање стандарда знања ко-
ји се могу компарирати на међ-
ународном, односно европском 
нивоу, који омогућавају укључ-
ивање и наставак школовања у 
земљама Европе; 

ж) подстицање цјеложивотног уче-
ња; 

з) промоција економског развоја; 
и) укључивање у процес европск-

их интеграција; 
ј)   осигуравање под једнаким усло-  
     вима ученику право на средње  
     стручно образовање и обуку у  
     складу с властитим интересом и  
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      способностима, 
к) пружање подршке ученику у 

избору одговарајућег занимања 
и интегрисања у друштвени 
живот, 

л) развијање свијести ученика о 
потреби за даљњим образова-
њем и обуком, 

м) осигуравање услова за развој и 
промоцију традиционалних за-
ната, 

н) усклађивање потреба са захтје-
вима и кретањима на тржишту 
рада, 

о) довођење стручног образовања 
и обуке на ниво образовања као 
у земљама чланицама Европске 
уније. 

 
Члан 4. 

(Стицање стручне спреме) 
 

             (1)    Средња стручна спрема се 
стиче успјешним окончањем средњег 
образовања у трогодишњем или чет-
верогодишњем трајању у средњој шк-
оли која може бити организована као 
самостална установа или као школски, 
односно средњошколски центар.  

(2)    Средња стручна спрема ст-
иче се у средњој школи, јавној или пр-
иватној установи која је регистрована 
као:   

 

а)    гимназија,   
б)    средња школа за стручно  
        образовање и обуку и то:   
 

1) средња умјетничка школа,   
2) средња техничка школа и   
3) средња стручна школа   
4) мјешовита средња школа, 
в) средња вјерска школа,   
г)  средња школа за ученике са  
     посебним образовним потре- 
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       бама,   
д)    средњошколски центар сас- 
       тављен од двије или више  
       врста школа    

                                                                
Члан 5. 

(Трајање средњег образовања) 
 

(1)    Школовање редовних уче-
ника у средњој школи траје три или 
четири године, након чега се стиче 
средња стручна спрема III (трећег) или 
IV (четвртог) степена.   
 

(2)    У средњој школи, осим ре-
ализовања програма општег образов-
ног и одговарајућег стручног дијела, 
могу се реализовати и програми до-
пунског образовања одраслих и стру-
чног усавршавања, као и програми пр-
еквалификације и програми пермане-
нтног образовања - цјеложивотно уче-
ње.   
 

(3)    У средњој школи могу се 
реализовати и одговарајући програми 
стручног образовања I (првог) и II (др-
угог) степена стручне спреме, као и ст-
ручно оспособљавање и обука за одра-
сле путем курсева.   
 

(4)    Стицањем образовања из 
става (3) овог члана не стиче се средња 
стручна спрема.   
 

(5)    Програме допунског обра-
зовања одраслих и стручног усаврша-
вања, програме перманентног образо-
вања и програме из става (3) овог чла-
на доноси школски одбор у сарадњи 
са заинтересованим субјектима инфр-
аструктуре, уз сагласност Министар-
ства за образовање, науку, културу и 
спорт Босанско – подрињског кантона  
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Горажде (у даљем тексту: Министар-
ство).   
 

(6)    Трошкове реализовања пр-
ограма из ставова (2) и (3) овог члана 
сносе полазници овог вида образова-
ња, а висина ових трошкова утврђује 
се посебним актом који доноси школ-
ски одбор уз сагласност Министарс-
тва.   
 

(7)    Став (6) овог члана не при-
мјењује се на ученике из члана 175. Ов-
ог Закона.   

 
Члан 6. 

(Дефинисање појмова) 
 

 (1) Средња школа (у даљем те-
ксту: школа) је установа у којој се врши 
средње образовање и одгој ученика 
који су претходно завршили основну 
школу. Школе, зависно од врсте обра-
зовног програма, су: гимназија, умјет-
ничка школа, техничка школа, струч-
на школа, вјерска школа и школа за 
образовање ученика са потешкоћама у 
развоју. 

(2) Агенција за наставне пла-
нове и програме је институција уста-
новљена за имплементацију заједнич-
ког језгра наставних планова и програ-
ма на свим нивоима образовања у Бо-
сни и Херцеговини.  

(3) Агенција за стандарде и оц-
јењивање је институција за установ-
љење стандарда успјеха ученика и оц-
јењивање постигнутих резултата у ск-
ладу са чланом 47. Оквирног закона о 
основном и средњем образовању у Бо-
сни и Херцеговини („Службени глас-
ник Босне и Херцеговине“, број:18/03). 

(4) Средње стручно образова-
ње и обука представља интегрални  
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дио образовног система у Босни и Хе-
рцеговини, које осигурава стицање вј-
ештина и знања из одређених занима-
ња и основу континуиране обуке с ци-
љем активног укључивања у процес 
рада или наставка даљег образовања, а 
подразумијева различите врсте и обл-
ике образовања и одгоја, оспособљава-
ња и усавршавња кроз почетно конти-
нуирано, редовно или ванредно обра-
зовње и обављање праксе, а обухвата и 
стручну обуку дјеце и одраслих. 

(5) Школа је  институција сред-
њег образовања и обуке организована 
као гимназија, техничка школа, струч-
на школа, умјетничка школа, школа 
посебне намјене, школа за ученике са 
потешкоћама у развоју, мјешовита сре-
дња школа, средње вјерска школа и 
друге врсте школа које испуњавају ус-
лове за обављање дјелатности образо-
ваја у складу с овим и другим закони-
ма. 

 (6)  Класификација занимања 
за средње стручно образовање и обуку 
је акт којим се утврђују породице за-
нимања, дужина школовања, ниво и 
облик образовања и врста школе. Кла-
сификација се, према потреби, струк-
турира у складу са кретањима на трж-
ишту рада и усаглашава са европском 
праксом и европским класификацијс-
ким оквиром за цјеложивотно учење. 

(7) Инклузија подразумијева 
свеобухватно укључивање лица са те-
шкоћама у развоју, тешкоћама у учењу 
и уопште тешкоћама социјалне интег-
рације, не само у одгојно-образовни 
систем, већ и у свакодневни живот и 
друштвену стварност. 

 (8) Полазник је лице старије од 
18 година које се похађањем наставе за 
одрасле или полагањем испита оспос-
обљава у установи за образовање одра- 
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слих за стицање одређених звања или 
занимања или се стручно усавршава. 

(9) Приправник је лице које пр-
ви пут заснива радни однос у школи у 
занимању за које се школовало, ради 
стручног оспособљавања за самостал-
ан рад. 

(10) Педагошки завод је управ-
на организација у саставу Министар-
ства за образовање, науку, културу и 
спорт (у даљем тексту: Министарство) 
за обављање стручних и других посло-
ва у области предшколског, основног 
и средњег образовања.  

(11) Везани обрт је самостално 
обављање допуштених и регистрован-
их привредних дјелатности у основн-
ом и допунском занимању од физичк-
их лица с циљем постизања добити. 
Образовање за везане обрте се реали-
зује по наставном плану и програму 
структуираном комбинацијом више 
сродних занимања.  

(12 ) Модул је заокружен (само-
сталан) сет јединица једне тематске цј-
елине. Модул има јасно дефинисане 
резултате, односно исходе учења за 
ученике као и технике оцјењивања ко-
јим се то доказује.  

 
Члан 7. 

(Поштивање људских права, 
основних слобода и  обавеза 

извођења наставе на службеним 
језицима Босне и Херцеговине) 

 
 (1) Школа је надлежна и одго-

ворна да, у школи и у средини у којој 
дјелује, допринесе стварању такве кул-
туре која поштује људска права и осн-
овне слободе свих грађана, како је то 
утемељено Уставом и осталим међуна-
родним документима из области људс-
ких права које је потписала Босна и Хе- 
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рцеговина.                                                         

 (2) У школи се настава изводи 
на службеним језицима Босне и Херце-
говине: босанском, хрватском и српск-
ом језику, уз употребу оба службена 
писма (латиница и ћирилица), а у зав-
исности од потреба ученика, у употре-
би је и знаковно писмо. 

(3) Језик и култура сваке мањи-
не која живи на подручју Кантона по-
штиваће се и уклапати у школу у нај-
већој мјери, у којој је то изводљиво у 
складу с Оквирном конвенцијом о за-
штити права националних мањина и 
овим Законом. 

(4) Не може се вршити дискри-
минација: 

 

а) наставника или другог запо-
сленика при избору, запос-
лењу, обављању послова ра-
дног мјеста или напредова-
ња на основу тога што у шк-
оли, у усменом или писмен-
ом изражавању, користи би-
ло који од службених језика 
Босне и Херцеговине; 

б) ученика при пријему, учеш-
ћу у активностима школе или 
у било којој другој активнос-
ти везаној за тог ученика, на 
основу тога што у школи, у 
усменом или писменом изр-
ажавању, користи било који 
од службених језика или сл-
ужбених писама Босне и Хе-
рцеговине. 

(5) Наставник се посебно оспо-
собљава да препозна и тумачи разлике 
између три службена језика Босне и 
Херцеговине, у мјери у којој је то бит-
но за предмете које предају. 

(6) Уџбеници који су у употре-
би у школама, морају у потпуности 
поштовати разлике између три служб-
ена језика Босне и Херцеговине. 
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(7) Наставу босанскога језика, 
хрватскога језика и српскога језика ре-
ализују наставници који имају одгова-
рајући профил и стручну спрему утв-
рђену наставним планом и програм-
ом. 
 (8) Изузетно, међународне и пр-
иватне школе могу наставу изводити 
на страном језику уз обавезно изучава-
ње језика из става (2) овог члана. 
                                                                        

Члан 8. 
(Настава матерњег језика за 

припаднике националних мањина) 
 

(1) Ученику, држављанину Бос-
не и Херцеговине, који се изјашњава 
припадником националне мањине, би-
ће осигурана настава матерњег језика 
у школи у коју је уписан. 

(2) Ученик, из става (1) овог чла-
на, који жели похађати наставу из мат-
ерњег језика, при упису ће обавијести-
ти школу да је припадник националне 
мањине и школа ће то прихватити као 
чињеницу без даљих провјера или до-
каза. 

(3) Настава матерњег језика из 
става (2) овог члана може се одвијати у 
разреду, засебном разреду, групи или 
појединачно, уколико се за ту наставу 
пријави најмање десет ученика из свих 
одјељења једног разреда. Настава може 
бити организована у матичној школи, 
а ако то није могуће настава се органи-
зује за више школа или за ниво Канто-
на на за то подесном мјесту.   

(4) Наставник који реализује на-
ставу матерњег језика ученика припа-
дника националне мањине, мора има-
ти одговарајућу стручну спрему којом 
се осигурава да предмет може преда-
вати уз одговарајући стандард. 

(5) Наставни план и програм за  
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наставу матерњег језика мањина доно-
си Министарство и осигурава наставна 
средства за образовање мањина, уз оц-
јену и мишљење удружења национал-
них мањина на подручју Кантона.  

(6) Наставна средства треба да 
одговарају потребама националне ма-
њине и укључују књижевност, хисто-
рију, географију и културу те мањине. 

(7) У школи у којој се образују 
ученици само једне националне ма-
њине, цјелокупна настава се реализује 
на језику мањине, уз обавезно изучава-
ње језика из члана 7. став (2) овог Зако-
на. 

(8) У школи  у којој се образују 
ученици припадници конститутивних 
народа и националних мањина наста-
вни програми укључују факултативну 
наставу из књижевности, хисторије, ге-
ографије и културе за припаднике св-
аке националне мањине, у зависности 
исказаног интереса ученика и од кад-
ровских и материјалних могућности 
школе.  
 (9) Ближи пропис о одгоју и об-
разовању дјеце припадника национа-
лних мањина доноси Министарство уз 
претходну сагласност Владе Босанско-
подрињског кантона Горажде (у даљ-
ем тексту: Влада Кантона). 
                                                                    

Члан 9. 
(Вјерске слободе, толеранција 

 и култура дијалога) 
 

(1) Школа ће унапређивати и 
штитити вјерске слободе, толеранцију 
и културу дијалога. 

(2) Имајући у виду различитост 
и слободу вјерских убјеђења у Босни и 
Херцеговини, ученици ће похађати ча-
сове вјеронауке  само ако су  у складу с 
њиховим убјеђењем и опредјељењем  
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или убјеђењем и опредјељењем њихо-
вих родитеља. 

(3) Школа не може предузимати 
мјере и активности којима би се огра-
ничавала слобода изражавања сопстве-
них и упознавања других и другачијих 
вјерских увјерења. 

(4) Ученици који не желе поха-
ђати вјеронауку неће ни на који начин 
бити доведени у неповољан положај у 
односу на друге ученике, а школа је 
обавезна за те ученике организовати 
неку другу наставу или изваннаставну 
активност у времену трајања наставе 
вјеронауке.  

                                                       
Члан 10. 

(Забрана кориштења увредљивих 
дидактичких и других материјала) 

 
У наставним и другим активно-

стима у школи се не могу употребља-
вати или излагати дидактички и други 
материјали нити давати изјаве од стра-
не наставника и другог школског особ-
ља, чији садржај би се оправдано мог-
ао сматрати увредљивим за језик, кул-
туру и религију ученика који припада-
ју било којој националној, односно ет-
ничкој групи или религији. 
 

Члан 11. 
(Право на образовање страних 
држављана и других лица) 

 
Страни држављани, лица без 

држављанства и лица којима је призн-
ата међународна заштита у БиХ имају 
право на стицање образовања у складу 
са овим законом и важећим прописи-
ма, у складу са конвенцијама и спора-
зумима које је Босна и Херцеговина за-
кључила са другим земљама или међу-
народним организацијама, са Правил- 
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ником о начину остваривања права на  
образовање лица којима је призната 
међународна заштита у БиХ, онда ка-
да се може основано закључити да ће 
такво лице у Босни и Херцеговини бо-
равити дуже од три мјесеца.   

 
Члан 12. 

(Дугорочни програм развоја средњег 
образовања и одгоја) 

 
(1) Развој дјелатности средњег 

образовања и одгоја утврђује се дуго-
рочним програмом развоја средњег 
образовања и одгоја (у даљем тексту: 
дугорочни програм) који доноси Ску-
пштина Босанско-подрињског кантона 
Горажде (у даљем тексту: Скупштина 
Кантона). 

(2) Дугорочним програмом, из 
става (1) овог члана, нарочито се утвр-
ђује обим потреба за образовањем и 
одгојем одређеног профила кадрова, 
као и врста и број установа средњег 
образовања и одгоја. 
 
II. ОСНИВАЊЕ, РАД И ПРЕСТАНАК  
     РАДА ШКОЛЕ 
 

Члан 13. 
(Оснивање школе) 

 
(1) Дјелатност средњег образо-

вања и одгоја, у складу са овим закон-
ом, обавља школа. 

(2) Школу може основати дома-
ће и страно правно и физичко лице, у 
свим облицима својине, у складу са ов-
им законом и дугорочним програмом. 

(3) Вјерску школу може основа-
ти вјерска заједница. 

(4) Школу, као јавну установу, 
оснива Скупштина Кантона, или опш-
тинско вијеће, када осигура средства за  
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оснивање и рад школе, односно Ску-
пштина Кантона и општинско вијеће у 
својству суоснивача. 

(5) Изузетно, школу као јавну 
установу, може основати вјерска зајед-
ница, самостално или са другим прав-
ним или физичким лицем када Скуп-
штина Кантона оцијени да за оснива-
ње школе постоји јавни интерес. 

(6) Међусобна права и обавезе 
оснивача и школе уређују се уговором. 

(7) Школу могу основати два 
или више оснивача. 
            (8) Ако школу оснивају два или 
више оснивача, њихова међусобна пр-
ава, обавезе и одговорности уређују се 
уговором. 

  (9) Приватна школа може поче-
ти са радом када Министарство да саг-
ласност за примјену одговарајућег нас-
тавног плана и програма и када, у скл-
аду с важећим прописима, осигура и 
друге стандарде и услове који гаран-
тују да ће ученици добити одговара-
јуће образовање у складу са специфич-
ностима школе која се оснива. 

 (10) Међународна приватна шк-
ола може имати наставне планове и 
програме који у потпуности не покри-
вају заједничко језгро наставних план-
ова и програма и изводити их на стра-
ном језику. 

(11) Школа не може се оснивати у 
сврху промовисања расних, национал-
них, вјерских, сполних и других пред-
расуда, нити своје функције смије вр-
шити на начин противан закону, одн-
осно на начин којим се наведене пред-
расуде промовишу. 
 

Члан 14. 
(Умјетничка школа) 

 
Умјетничка школа може се орг- 
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анизовати као правно лице које реали-
зује програме  средњег образовања. 
 

Члан 15. 
(Акт о оснивању школе) 

 
(1) Актом о оснивању школе 

утврђује се назив, сједиште, дјелокруг 
рада и друга питања од значаја за рад 
школе. 

(2) Прије доношења акта о осн-
ивању школе која нема статус јавне ус-
танове, оснивач мора прибавити саг-
ласност Министарства. 

 
Члан 16. 

(Педагошки стандарди и Нормативи) 
 

(1) Школа на подручју Кантона 
оснива се и ради у складу са Педагош-
ким стандардима за средње образова-
ње и одгој (у даљем тексту: Педагошки 
стандарди) и Нормативима школског 
простора, опреме и наставних средста-
ва (у даљем тексту: Нормативи). 

(2) Педагошке стандарде и Нор-
мативе, из става (1) овог члана, након 
претходно проведене јавне расправе у 
којој је обавезно учешће синдиката, 
доноси Министарство. 

(3) Оснивач школе осигурава фи-
нансирање плата и накнада наставни-
ка, стручних сарадника, сарадника и 
других запосленика, њихово усаврша-
вање и обуку, образовање дјеце са пот-
ешкоћама у развоју, опремање радион-
ица, рад експерименталне школе, одр-
жавање школских такмичења, просто-
ра школе, набавку школске опреме и 
учила у складу са Педагошким станда-
рдима и Нормативима. 
    

Члан 17. 
(Елаборат) 

 
(1) Прије доношења акта о ос- 



Број 10 – страна 1256 
 
 
нивању школе, оснивач усваја елабор-
ат о друштвено-економској оправдано-
сти оснивања школе (у даљем тексту: 
елаборат). 

(2) Елаборат обавезно садржи: 
потребе друштва за образовањем уче-
ника за стицање одређеног стручног 
звања или занимања, дужину трајања 
образовања, профил и степен стручне 
спреме који се стиче по завршетку об-
разовања, опште и посебне услове по 
Педагошким стандардима и одговара-
јућим нормативима и средства потре-
бна за оснивање и рад школе. 
                                                            

Члан 18. 
(Комисија за припреме и почетак 

рада школе) 
 

(1) Оснивач је дужан да прили-
ком оснивања школе формира комис-
ију и друга радна тјела која ће, у скла-
ду са овим Законом, извршити припр-
еме за почетак рада школе. 

(2) Код оснивања школе као ја-
вне установе, комисију из става (1) овог 
члана у име оснивача именује Минис-
тарство. 

 (3) Задатак комисије из става (1) 
овог члана је: 

 

а) израдити приједлоге  настав- 
    них планова и програма,  
б) објавити конкурс и провести  
     процедуру  избора наставни- 
    ка и стручних сарадника и  
    сарадника, 
ц) предложити минимални број  
    ученика за упис. 
 

      (4) Ближи пропис о раду коми-
сије из става (1) овог члана  доноси 
Министарство. 
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Члан 19. 
(Услови за оснивање школе) 

 
(1) Школа се може основати ако 

има: 
 

а) довољан број одјељења у скл-    
    аду са Педагошким стандар- 
    дима; 
б) одговарајући стручни наста-

вни кадар у складу са наставним пла-
новима и програмима; 

в) средства за остваривање одг-
оварајућег наставног плана и програ-
ма; 

г) школске просторије, опрему 
и наставна средства у складу са одгова-
рајућим нормативима. 

 

(2) Број ученика у одјељењима 
и групама у оквиру којих се остварује 
образовање и одгој у школи утврђује 
се Педагошким стандардима. 
 

Члан 20. 
(Провјеравање услова за почетак  

и рад школе) 
 

(1) Школа може почети са ра-
дом када Министарство утврди да су 
испуњени услови предвиђени одред-
бама члана 19. овог Закона и Педагош-
ким стандардима. 
          (2) Провјеравање услова из става 
(1) овог члана врши Министарство. 

 (3) Провођење поступка и утвр-
ђивање чињеничног стања, везаног за 
испуњавање услова из члана 19. овог 
Закона, врши се у складу са одредбама 
Закона о управном поступку. 

(4) Новооснована школа почиње 
са радом почетком школске године. 

(5) Увођење новог наставног пла-
на и програма, односно проширивање 
дјелатности или промјена образовања  
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и одгоја у оквиру рада школе, захти-
јева утврђивање одговарајућих услова 
рада у складу са чланом 19. став (1) ов-
ог Закона. 
   

Члан 21. 
(Упис у судски регистар  и Регистар 

средњих школа) 
 

(1) Поред уписа у судски регис-
тар, школа која испуњава услове за 
рад, уписује се у Регистар средњих шк-
ола, који води Министарство. 

(2) Школа, након уписа у Регис-
тар средњих школа, издаје свједоџбе и 
друге јавне исправе о  завршетку обра-
зовања, о завршетку појединих разре-
да и облика организовања. 

(3) Школа се брише из Регистра 
средњих школа када престане испуња-
вати услове прописане овим Законом. 

(4) Списак верификованих сре-
дњих школа објављује се у “Службен-
им новинама Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде“. 

(5) Ближе прописе о поступку 
утврђивања услова рада и о садржају и 
начину вођења Регистра средњих шк-
ола доноси Министарство. 
                                                                

Члан 22. 
                                     

 (1) Школа може проширити 
или промијенити дјелатности, као и 
вршити статусне промјене: спајање, 
припајање, подјелу и издвајање. 

(2) Одлуку о статусним пром-
јенама доноси оснивач након усвајања 
елабората. 

(3) Проширивање или промјена 
дјелатности, као и статусне промјене 
школе које се односе на образовно-од-
гојни рад, важе од почетка наредне 
школске године. 
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Члан 23. 

(Организација образовно-одгојног 
рада изван сједишта школе) 

 
(1) Школа може организовати 

образовно-одгојни рад по одговарају-
ћем програму школе и изван свог сје-
дишта уколико у том мјесту нема шко-
ле такве врсте, а постоје друштвене по-
требе и услови за образовањем ученика. 

  (2) Школа је дужна за организо-
вање образовно-одгојног рада из става 
(1) овог члана претходно прибавити 
сагласност Министарства. 

 (3) Образовно-одгојни рад из ст-
ава (1) овог члана може отпочети када 
Министарство утврди да су испуњени 
услови за рад у складу са овим Закон-
ом. 
 

Члан 24. 
(Организација рада одјељења школе 

другог кантона) 
 

(1) Други кантон може организ-
овати рад одјељења средњег образова-
ња и одгоја на територији Кантона у 
складу са овим Законом. 

 (2) Рад одјељења школе из прет-
ходног става, организује се уз претход-
ну сагласност Министарства, по наст-
авним плановима и програмима које 
су донијели органи другог кантона 
надлежни за послове образовања. 

 (3) Одјељења која организују шк-
оле из других кантона могу почети са 
радом тек када Министарство утврди 
да су испуњени услови прописани ов-
им Законом. 
 

Члан 25. 
(Јавност рада школе, печат  

и натписна плоча) 
 

(1) Рад школе је јаван. 
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(2) Школа има печат у складу са 
актом о оснивању школе. 

(3) Школа је обавезна на видном 
мјесту при улазу у школски објекат ис-
такнути натписну плочу која садржи 
назив и сједиште школе, а натписна 
плоча школе која има статус јавне уст-
анове, осим назива и сједишта, садржи 
и грб Кантона. 

(4) Натписна плоча школе чији 
је оснивач општина, вјерска заједница 
или дуго правно или физичко лице, 
осим назива и сједишта садржи и знак 
оснивача.  

(5)  Школа има својство правног 
лица. 
                

Члан 26. 
(Престанак рада школе) 

 
а) Школа престаје са радом: 
б)  ако је школи изречена мјера за-

бране обављања дјелатности зб-
ог тога што не испуњава услове 
потребне за рад, прописане ов-
им Законом, и задатке ради кој-
их је основана, или ако не пост-
оји потреба за њеним даљим 
радом, 

в) ако се правоснажном одлуком 
суда утврди ништавност уписа 
у судски регистар, 

г) ако није у могућности да испу-
њава законом прописане обаве-
зе, а актом о оснивању није утв-
рђена одговорност оснивача за 
те обавезе, 

д) ако се припоји другој школи 
или споји  са другом установом, 

е) ако се организује у привредно 
друштво, 

ж) у другим случајевима одређен-
им законом или актом о оснива-
њу. 
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(2) Акт о престанку рада школе 
доноси оснивач. 

(3) Када Министарство утврди 
да школа не испуњава услове који су 
прописани овим законом, одредиће 
рок у којем оснивач мора отклонити 
утврђене недостатке. 

(4) Уколико недостаци не буду 
отклоњени у одређеном року, Минис-
тарство ће предложити оснивачу да 
донесе акт о престанку рада школе. 

(5) Ако оснивач школе, у року 
од три мјесеца од дана подношења пр-
иједлога из става 4. овог члана, не дон-
есе акт о престанку рада школе, Мини-
старство доноси рјешење о престанку 
рада школе и проводи поступак бриса-
ња те школе из Регистра средњих шк-
ола. 

(6) Ако се Скупштина Кантона, 
за школе чији је оснивач, не изјасни о 
приједлогу из става (4) овог члана у ро-
ку од три мјесеца, Министарство доно-
си акт о прекиду рада у школи који је 
привременог карактера и важи до кон-
ачне одлуке Скупштине Кантона. 

(7) Актом о престанку, односно 
прекиду рада школе, одредиће се рок 
престанка односно прекида рада шко-
ле, који не може бити краћи од рока 
предвиђеног за завршетак текуће шко-
лске године. 

(8) У случају престанка, однос-
но прекида рада школе, оснивач је ду-
жан да ученицима омогући наставак и 
завршавање започетог образовања у 
трајању најдуже двије године по око-
нчању образовања посљедње генера-
ције редовних ученика. 

(9) Начин на који ће бити омо-
гућен наставак и завршетак започетог 
образовања из става (8) овог члана бл-
иже се уређује актом о престанку рада 
школе. 
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(10) Акт о престанку рада шко-
ле објављује се у “Службеним новина-
ма Босанско-подрињског кантона Го-
ражде”. 

 
Члан 27. 

(Примјена прописа о установама) 
 

На оснивање, рад и престанак 
рада школе примјењују се општи про-
писи о установама, уколико овим За-
коном није другачије прописано. 
                           

Члан 28. 
(Усаглашавање потреба  
са тржиштем рада) 

 
(1) Министарство  осигурава да 

се потребе и захтјеви тржишта рада ус-
аглашавају с потребом оснивања и ор-
ганизацијом рада школа за средње ст-
ручно образовање, преко служби запо-
шљавања, професионалног усмјерава-
ња и информисања о избору занима-
ња. 

(2) Да би се осигурале везе изме-
ђу средњег стручног образовања и об-
уке и тржишта рада на нивоу Канто-
на, оснива се трипартитно Савјетодав-
но вијеће, које има девет чланова. 

(3) Састав трипартитног савјето-
давног вијећа чине  три представника 
послодаваца, које предлаже Привред-
на комора Босанско-подрињског кан-
тона Горажде, два представника шко-
ла, један представник синдиката осно-
вног образовања, један представник  
синдиката средњег образовања, један 
представник надлежне службе за запо-
шљавање и један представник Минис-
тарства. 

(4) Трипартитно савјетодавно 
вијеће бира једног представника из ре-
да својих чланова  који ће га заступати  
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при Министарству цивилних послова 
Босне и Херцеговине као координато-
ра заједничких састанака трипартитн-
их вијећа, основаних на нивоу ентите-
та, Дистрикта Брчко и кантона у Бос-
ни и Херцеговини. 

(5) Одлуку о оснивању трипар-
титног савјетодавног вијећа доноси Вл-
ада Кантона на приједлог Министарс-
тва. 

(6) Обављање дужности члана 
трипартитног савјетодавног вијећа је 
добровољно и без накнаде. 
 
III.  ПРАВА И ОБАВЕЗЕ РОДИТЕЉА 
 

Члан 29. 
(Права и обавезе родитеља) 

 
(1) Родитељ има право и обаве-

зу старати се о образовању своје дјеце.  
(2) Право је родитеља да, у скла-

ду с њиховим увјерењима о томе шта 
је у најбољем интересу њихове дјеце, 
колико је то доступно, одаберу врсту 
образовања коју ће њихова дјеца сти-
цати, под условом да је таквим избор-
ом остварено право дјетета на одгова-
рајуће образовање.  

(3) Родитељи имају право ода-
брати да своју дјецу образују у јавној 
или приватној школи.  
 

Члан 30. 
(Ограничење права родитеља) 

 
(1) У остваривању својих права, 

родитељ не може ограничити права 
своје дјеце да имају приступ и да ужи-
вају корист од образовања примјерен-
ог њиховом узрасту и способностима. 

(2) Своје право на избор образо-
вања дјеце родитељ не може оствари-
вати на начин којим се испољавају  



Број 10 – страна 1260 
 
 
предрасуде на расној, сполној, нацио-
налној, језичкој, вјерској и свакој другој 
основи, као и на начин противан овом 
Закону. 
                                                                    

Члан 31. 
(Право на информисање и праћење 

образовног напретка дјетета) 
 

(1) Право и обавеза родитеља је 
редовно информисање, консултовање 
и праћење образовног напретка своје 
дјеце, као и право праћења рада дире-
ктора, наставника и другог школског 
особља, те квалитета рада школе у цје-
лини. 

(2) Родитељ има право и обаве-
зу, у интересу своје дјеце и путем свој-
их представника у школским органи-
ма и тијелима или путем својих асоци-
јација, учествовати у одлучивању о пи-
тањима од значаја за рад школе и фун-
кционисање образовног система уоп-
ште. 
 
IV. УЛОГА И ОБАВЕЗЕ ШКОЛЕ 
 

Члан 32. 
(Улога и обавезе школе) 

 
Школа своју улогу и обавезе ст-

вара у окружењу које развија мотива-
цију за стицање знања које поштује и 
подржава индивидуалност сваког уче-
ника, као и његов културни и национ-
ални идентитет, језик и вјероисповије-
ст, које је сигурно, и у којем не постоји 
било какав облик застрашивања, злос-
тављања, физичког кажњавања, врије-
ђања, понижавања, деградирања или 
штете по здравље, укључујући и штету 
изазвану пушењем или употребом др-
угих опојних и законом забрањених 
средстава. 
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Члан 33. 

(Забрана дискриминације) 
 

(1)  Дјелатност средњег образо-
вања је усмјерена ка свестраном разво-
ју људске личности, поштивању људс-
ких права, грађанских и других демо-
кратских, професионалних, законских 
и других начела.   

(2) У средњим школама забрањ-
ена је свака врста дискриминације за-
сноване на сполу, раси, сексуалној ор-
ијентацији, физичком или другом не-
достатку, брачном стању, боји коже, је-
зику, религији или вјеровању, услови-
ма упошљавања, напредовању, полит-
ичким или другим увјерењима, нацио-
налном, етничком или социјалном по-
ријеклу, вези с неком националном за-
једницом, имовини, рођењу или на не-
ком другом сатусу.   

(3) Забрањена је дискриминац-
ија заснована на употреби званичних 
језика БиХ у усменом и писаном изра-
жавању ученика, у складу са чланом 7. 
овог Закона.   

(4)  У средњим школама забра-
њено је физичко кажњавање, омалова-
жавање и вријеђање личности ученика 
и запосленика.   

 
Члан 34. 

(Промовисање једнаких могућности) 
 

Школа промовише једнаке мог-
ућности за све своје ученике, наставни-
ке и остале запосленике, уважавајући и 
промовишући истовремено и право на 
различитости међу њима. У том циљу 
школа, уз сагласност Министарства, 
утврђује и проводи властите програме 
који подржавају и његују различите 
културе, језике и вјерска увјерења  сво-
јих ученика и запосленика. 
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Члан 35. 
(Партнерство школе, родитеља  

и локалне заједнице) 
 

(1) Школа промовише и развија 
стално и динамично партнерство шко-
ле, родитеља и локалне заједнице у 
свим питањима од значаја и интереса 
за остваривање функције школе и по-
треба ученика. 

(2) Школа, родитељи, ученици 
и локална заједница, нарочито промо-
вишу и проводе програме заједничког 
и организованог дјеловања и сарадње 
у борби против злостављања и злоупо-
требе дјеце и младих, борби против 
дроге, алкохолизма и других токсико-
манија, пушења и малољетничке дели-
квенције, те свих других појава које уг-
рожавају здравље и живот ученика. 
  
V.  АУТОНОМИЈА ШКОЛЕ 
 

Члан 36. 
(Аутономија школе) 

 
(1) Школа има одговарајући ст-

епен аутономије, у складу са важећим 
прописима, а нарочито у погледу зап-
ошљавања наставног, стручног и дру-
гог кадра, те слободе рада наставника. 

(2) Школа поштује слободу на-
ставника да изводе наставу на начин 
који сматрају одговарајућим, при чему 
школа мора водити рачуна о стандар-
дима и одрживости постојећих и при-
мјени нових облика и метода у настав-
ном процесу. 

(3) Школа  пружа наставницима 
оптималну подршку при остваривању 
професионалних стандарда у извође-
њу наставе. 
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Члан 37. 

 
(Забрањене активности у школи) 

 
(1) У школи је забрањено поли-

тичко организовање и дјеловање поли-
тичких странака и њихових подмлад-
ака. 

(2) Симболи који се не могу ист-
ицати у просторијама школе су: 

а) симболи других држава (зас-
таве, грбови страних држава и сл.), 

б) било какви симболи, фотогр-
афије или објекти који се односе на 
политичке странке, покрете лидере, вј-
ерске симболе и сл., 

в) симболи, фотографије или 
објекти који се односе на било који 
рат, осим учила у кабинетима који су 
нужни за изучавање програмских са-
држаја, 

г) ратне спомен-плоче и споме-
ници који садрже детаље, интерпрета-
ције, квалификације или величају рат, 
као и у другим случајевима предвиђе-
ним критеријима за школске називе и 
симболе. 

(3) Наоружаним лицима забра-
њен је приступ и боравак у простори-
јама школе, без претходне сагласности 
директора школе. 
 
VI.  ОБРАЗОВНО-ОДГОЈНИ  
        РАД ШКОЛЕ 
 

Члан 38. 
(Лица која се образују у школи) 

 
У школи се образују: 
а) редовни ученици, надарени 

ученици и ученици са потешкоћама у 
развоју; 

б) ванредни ученици; 
 



Број 10 – страна 1262 
 
 

ц) лица која желе да се стручно 
усавршавају, допунски образују и стр-
учно оспособљавају разним облицима 
образовања. 

 
Члан 39. 

(Наставни план и програм) 
 

(1) Наставним планом и прог-
рамом одговарајуће школе (у даљем 
тексту: наставни план и програм), ут-
врђује се сврха, циљеви и задаци про-
грама, наставни предмети, садржај тр-
ајање и основни облици извођења про-
грама, годишњи и седмични број часо-
ва наставе, практичне обуке, број часо-
ва за сваки предмет, дидактички и др-
уги услови за извођење програма, исх-
оди знања те профил и стручна спре-
ма наставника за реализацију плана и 
програма. 

(2) Наставни план и програм 
може имати модуларну структуру.    

 
Члан 40. 

(Однос теоријске, практичне  
и факултативне наставе) 

 
(1) Наставним планом и прог-

рамом, за сваку врсту школе, утврђују 
се, у зависности од врсте образовања, 
однос општеобразовног, стручно-тео-
ријског и практичног дијела програма, 
наставни предмети, седмични број ча-
сова за сваки предмет и разред и број 
часова факултативне наставе са ван-
наставним активностима. 

(2) Ученик на почетку школске 
године, са листе коју утврђује Минист-
арство за сваку врсту школе, бира фа-
култативни предмет. 

(3) По изјашњавању ученика о 
одабиру факултативног предмета, фа-
култативни предмет постаје обавезан  
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за ученика и оцјена из тог предмета ул-
ази у просјечну оцјену општег успјеха. 

(4) Наставним планом и програ-
мом утврђује се и фонд наставних час-
ова и одговарајући програмски садр-
жаји додатног образовања за надарене 
ученике. 
 

Члан 41. 
(Специфични садржаји наставног 

плана и програма) 
 

(1) Саставни дио наставног пл-
ана и програма средњег образовања и 
одгоја за сваку врсту школе, групу нас-
тавних предмета односно предмет, чи-
не и специфични садржаји чији обим 
не може бити већи од 25% у односу на 
утврђени наставни план и програм. 

(2) Приликом креирања специ-
фичних садржаја наставног плана и 
програма, узимају се у обзир потребе 
локалног тржишта рада. 

(3) Специфичне садржаје из ст-
ава (1) овог члана, утврђује наставнич-
ко вијеће школе, на приједлог школс-
ког одбора, савјетодавног трипартитн-
ог вијећа, вијећа родитеља, вијећа уче-
ника и удружења грађана, а након пр-
ибављеног мишљења Педагошког зав-
ода Босанско–подрињског кантона Го-
ражде (у даљем тексту: Педагошки за-
вод) и уз сагласност Министарства. 

(4) Изузетно, у вјерским школа-
ма, специфични садржаји из става (1) 
овог члана могу бити и већи од 25% у 
односу на утврђени наставни план и 
програм, али не већи од 35%. 
                                                             

Члан 42. 
(Заједничко језгро наставних 

планова и програма) 
 

(1) Наставни план и програм до- 
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носи Министарство, у складу са заједн-
ичким језгром наставних планова и 
програма у Босни и Херцеговини, на 
приједлог Педагошког завода и након 
проведене јавне расправе.  

 (2) Заједничко језгро наставних 
планова и програма: 

 

а) осигурава да се у одгојно-об-
разовном процесу развија од-
нос и осјећај припадности Бо-
сни и Херцеговини; 

б) гарантује и осигурава квали-
тетно образовање и достиза-
ње задовољавајућег стандар-
да знања, вјештина и спосо-
бности за сву дјецу; 

в) осигурава досљедност квал-
итета стандарда образовања 
у свим школама; 

г) осигурава задовољавајућу ус-
клађеност наставних плано-
ва и програма као и њихову 
прилагодљивост у складу са 
специфичним потребама шк-
оле и локалне заједнице; 

д) осигурава примјену настав-
них планова и програма ко-
ји одговарају образовним по-
требама дјеце на коју се одн-
осе те њиховом узрасту и по-
себним интересима са акце-
нтом на промоцију здравог 
начина живота као највећег 
интереса ученика, родитеља, 
наставног особља и друштва; 

е) осигурава слободу кретања 
и једнак приступ образова-
њу; 

ж) гарантује економичност и 
ефикасност у финансирању 
и раду школе. 

 

(3) Праћење, евалуацију и побо-
љшање заједничког језгра наставних  
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планова и програма за средње образо-
вање и одгој и средње стручно образо-
вање и обуку и предлагање модуларн-
их наставних планова и програма за 
стручне предмете, врши Агенција за 
наставне планове и програме. 

 
Члан 43. 

(Трајање наставе у току  
школске године) 

 
(1) Школска година траје од 1. 

септембра текуће до 31. аугуста наре-
дне календарске године. 

(2) Настава се остварује по полу-
годиштима и траје 37 радних седмица, 
с тим да се програмски садржај реали-
зује у оквиру 35 наставних седмица. 

(3) Настава у завршном разреду 
средње школе траје 32 радне седмице, 
с тим да се програмски садржај реали-
зује у оквиру 30 наставних седмица. 

(4) Разлика у броју радних и нас-
тавних седмица користи се за реализа-
цију посебних програмских садржаја, 
обиљежавање међународних, државн-
их и вјерских празника, за културну и 
спортску дјелатност школе планирану 
годишњим програмом рада и школс-
ким календаром. 

(5) Школски календар за сваку шк-
олску годину доноси Министарство дес-
ет дана прије почетка школске године 

(6) Школа може одступити од шк-
олског календара само уз претходну 
сагласност Министарства. 

(7) Школски календар се објављ-
ује у “Службеним новинама Босанско-
подрињског кантона Горажде“ . 
 

Члан 44. 
(Почетак и организација наставе) 

 
(1) Настава у првом полугоди-

шту почиње првог понедељка у септе- 
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мбру.  
(2) Настава у првом полугоди-

шту се завршава тридесет првог деце-
мбра. 

(3) Зимски одмор, у складу са 
школским календаром, за ученике тра-
је четири седмице, након завршетка 
првог полугодишта, а љетни одмор тр-
аје од завршетка другог полугодишта 
до почетка наредне школске године. 

(4) Изузетно од ставова (1), (2) и 
(3) овог члана, министар може, из опр-
авданих разлога, донијети другачију 
одлуку о организацији наставе и одмо-
ру ученика.   

(5) Школа може, ради обиљежа-
вања вјерских празника, одредити да 
се дио зимског одмора за ученике кор-
исти у току првог или другог полугод-
ишта. 

(6) Школа организује наставу у 
петодневној радној седмици. 

(7) Школа може у току мјесеца 
организовати једне суботе само додат-
ну и допунску наставу, рад секција и 
ученичких организација. 
 

Члан 45. 
(Трајање часа) 

 
(1) Наставни час општеобразов-

не, стручно-теоријске и практичне на-
ставе у школи траје 45 минута, а наста-
вни час практичне наставе у привред-
ним друштвима и другим правним ли-
цима траје 60 минута. 

(2) Изузетно, у школама и уста-
новама за ученике са потешкоћама у 
развоју, наставни час траје 40 минута. 
    

Члан 46. 
(Оптерећење ученика) 

 
Школа је дужна обезбиједити да 

укупно оптерећење ученика наставом  
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и осталим видовима непосредног од-
гојно-образовног рада не може износи-
ти више од 35 часова седмично, с тим 
што, у току дана ученик не може има-
ти више од 7 часова наставе. 
 

Члан 47. 
(Годишњи фонд наставних часова) 

 
(1) Школа је дужна остварити 

годишњи фонд наставних часова и пр-
ограмске садржаје предвиђене настав-
ним планом и програмом. 

   (2) Ако се утврди да школа није 
остварила годишњи фонд наставних 
часова и програмске садржаје у оквиру 
предвиђеног броја наставних дана, пр-
одужиће наставу док се не оствари го-
дишњи фонд наставних часова. 

   (3) Школа која не оствари пред-
виђени годишњи фонд наставних час-
ова, не може издати свједоџбу о заврш-
еном разреду, односно образовању. 
 

Члан 48. 
(Прекид рада у току школске године) 
 

Школа може образовно-одгојни 
рад прекидати у току полугодишта од-
носно школске године, из разлога утв-
рђених чланом 44. став (5) овог Закона 
или због елементарних непогода, епи-
демије и других, нарочито оправданих 
разлога, а по одлуци Министарства. 
 

Члан 49. 
(Зимски одмор ученика) 

 
(1) Министарство може одобри-

ти, зависно од климатских и других 
услова, ранији почетак или продужет-
ак зимског одмора, с тим да у току шк-
олске године буде остварен годишњи 
фонд наставних часова и садржаји пр-
едвиђени наставним планом и програ-
мом. 
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(2) Завршетак првог полугоди-

шта и трајање зимског одмора за уче-
нике средњих школа на подручју Кан-
тона регулишу се школским календа-
ром. 
                                          

Члан 50. 
(Годишњи програм рада школе) 

 
(1) Рад школе у току школске 

године утврђује се годишњим програ-
мом рада, који садржи облике и распо-
ред образовно-одгојног рада, обим и 
садржај рада, обавезе наставника, стр-
учних сарадника и сарадника, струч-
но усмјеравање ученика, слободне акт-
ивности ученика као и друге активно-
сти. 

(2) Методологију израде годиш-
њег програма рада за сваку врсту шко-
ле утврђује Педагошки завод. 

(3) Приједлог годишњег прогр-
ама рада школе који утврђује наставн-
ичко вијеће, а доноси школски одбор, 
школа је обавезна доставити Министа-
рству и Педагошком заводу најкасније 
до 05. октобра за текућу школску годи-
ну. 

(4) Извјештај о успјеху ученика 
у учењу и владању школа је дужна до-
ставити Педагошком заводу и оснива-
чу на крају квалификације, то јест на 
крају првог полугодишта, на крају на-
ставне године и на крају школске године, 
а извјештај о раду на крају првог полу-
годишта и на крају школске године. 

 (5) Школа је одговорна за бла-
говремено достављање аката из става 
(3) и (4) овог члана и  вјеродостојност 
података. 

(6) Уколико је оснивач школе 
Скупштина Кантона, извјештаји из ст-
ава (4) овог члана достављају се Мини-
старству и Педагошком заводу. 
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Члан 51. 

(Излет, стручна посјета, екскурзија 
 и логоровање) 

 
(1) Школа организује излете, ст-

ручне посјете, екскурзије и логорова-
ња, у складу са годишњим програмом 
рада и начелима о планирању и орга-
низовању излета, екскурзија и логоро-
вања (у даљем тексту: начела). 

(2) Излети, стручне посјете, екс-
курзије и логоровања, предвиђени го-
дишњим програмом рада школе, рач-
унају се у радне дане. 

(3) Стручне посјете и стручне 
екскурзије урачунавају се у наставне 
дане ученицима из предмета из којих 
је реализована стручна посјета, однос-
но стручна екскурзија. 

(4) Начела из става (1) овог чла-
на на приједлог Педагошког завода до-
носи Министарство.    
 

Члан 52. 
(Слободне активности ученика) 

 
(1) У школи, ученицима се у ци-

љу развоја њихових креативних спосо-
бности, навика и вјештина које презен-
тују учествујући у школским и ваншк-
олским културним и јавним манифес-
тацијама, омогућава укључивање у ра-
зличите видове слободних активности. 

(2) Слободне активности учени-
ка остварују се добровољним укључи-
вањем ученика у рад секција, клубова, 
дружина, група, ученичких задруга и 
других облика организовања. 

(3) Задаци и програмски садрж-
аји слободних активности утврђују се 
годишњим програмом рада, у складу 
са Педагошким стандардима и прави-
лима школе. 

(4) Школа може организовати  
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манифестацију која није утврђена год-
ишњим програмом рада, уз доставље-
ни програм манифестације и саглас-
ност Министарства. 
                                                                

Члан 53. 
(Ученичка задруга) 

 
(1) Ученици школе могу, у скла-

ду са Законом о ученичким и студен-
тским задругама, организовати учени-
чку задругу. 

(2) Ученичку задругу може орг-
анизовати најмање 30 ученика школе. 

(3) Средства ученичке задруге и 
средства остварена практичним радом 
ученика у школским радионицама, не 
улазе у укупан приход школе. 
 

Члан 54. 
(Експериментална школа) 

 
(1) Ради увођења нових облика 

и садржаја рада, на основу елабората и 
стручног мишљења Педагошког заво-
да, Министарство може једну или ви-
ше средњих школа, једно или више од-
јељења, прогласити експерименталн-
ом или основати експерименталну шк-
олу. 

(2) Актом о оснивању експерим-
енталне школе или актом о проглаше-
њу школе експерименталном, утврђује 
се евентуално одступање од одредаба 
овог Закона у примјени наставне нор-
ме, дневног и седмичног оптерећења 
ученика наставним часовима, начин 
вредновања и оцјењивања знања уче-
ника, организовање одјељења и примј-
ена наставног плана и програма. 
(3) Оснивање и рад експеримен-талне 
школе и проглашење постојећих 
школа односно одјељења, експеримен-
талним, уређује се ближим прописом 
који доноси Министарство. 
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Члан 55. 

(Средња школа - вјежбаоница) 
 

(1) За континуирану обуку нас-
тавника, стручних сарадника и сара-
дника основних и средњих школа те 
предшколских установа и за извођење 
педагошко-методичке праксе студена-
та, на приједлог Педагошког завода и 
одговарајућих факултета - академија, 
одређују се школе - вјежбаонице. 

(2) Услови обављања педагош-
ко-методичке праксе у вјежбаоници 
уређују се ближим прописом који до-
носи Министарство. 
 

Члан 56. 
(Школски уџбеник, збирка задатака, 
приручник, радна свеска или друга 

литература) 
 

(1) У школи се употребљава шк-
олски уџбеник, збирка задатака, прир-
учник, радна свеска или друга литера-
тура, која је додатак уџбенику, или за-
мјењује уџбеник, израђена у складу са 
концепцијом уџбеника.  

(2) Школи употребу школских 
уџбеника, збирки задатака, приручни-
ка, радних свески и друге литературе, 
која је додатак уџбенику или замјењује 
уџбеник, одобрава Министарство. 

(3) Запослени у Министарству и 
Педагошком заводу, због сукоба инте-
реса, не могу бити аутори наставних 
средстава из става (1) овог члана, која 
се примјењују у школама на подручју 
Кантона. Министарство неће одобри-
ти употребу наставних средстава у на-
стави чији је аутор у сукобу интереса.  

 
Члан 57. 
(Школе) 

 
(1) На подручју Кантона могу се  
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основати сљедеће школе: 
 

а) гимназија у којој се, поред 
општеобразовног програма, 
остварују и посебни програ-
ми према типу гимназије; 

б) средња умјетничка школа у 
којој се, поред одговарајућег 
општеобразовног програма, 
остварује и програм из обла-
сти музичке, балетске и ли-
ковне умјетности; 

в) средња техничка школа у 
којој се, поред одговарајућег 
општеобразовног програма, 
остварују програми за сти-
цање одговарајућих звања 
IV степена стручне спреме; 

г) средња стручна школа у ко-
јој се, поред одговарајућег 
општеобразовног програма, 
остварује стручни програм 
III и IV степена стручне спр-
еме, те стичу занимања одг-
оварајуће струке; 

д) школа за ученике са потеш-
коћама у развоју, у којој се 
остварују стручни програми 
прилагођени за образовање 
ученика са потешкоћама у 
развоју, 

е) средња вјерска школа у којој 
се, поред одговарајућег опш-
теобразовног програма, ост-
варује и посебан програм за 
образовање вјерских службе-
ника; 

ж) мјешовита средња школа у 
којој се, поред одговарајућег 
општеобразовног програма, 
остварује и програм гимна-
зије, средње техничке школе 
и средње стручне школе. 

з) школа посебне намјене (пол- 
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и) ицијска и друга школа), је 
школа у којој се образују уч-
еници за стручно звање или 
занимање, које је од посебн-
ог интереса за  Кантон. 

к) Средњошколски центар  са-
стављен од двије или више 
врста средњих школа.     

 
(2) У школи, поред реализовања 

програма општеобразовног и одговар-
ајућег стручног дијела из става (1) овог 
члана могу се реализовати и програми 
стручног усавршавања наставника, 
допунског образовања, као и стручног 
оспособљавања путем курсева. 

 
VII.  СРЕДЊЕ ОПШТЕ  И СРЕДЊЕ 

СТРУЧНО ОБРАЗОВАЊЕ 
 

Члан 58. 
(Гимназија) 

 
(1) Гимназија је школа савреме-

ног општег четверогодишњег образов-
ања и припремања ученика за наста-
вак школовања на високошколским ус-
тановама. 

(2) У гимназији се образују ред-
овни и ванредни ученици по опште-
образовним програмима и програми-
ма према типу гимназије. 

(3) Гимназија може имати једно 
или више изборних подручја:  

 

а)  друштвено  
б) језичко  
в) природно-математичко  
г) математичко-

информатичко  
д) спортско 
е) педагошко-психолошко  
ж) подручје примијењених 

умјетности. 
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4) У гимназији се не може вр-
шити истовремено образовање по про-
граму друге врсте школе. 
                                                                          

Члан 59. 
(Умјетничка школа) 

 
(1) У умјетничкој школи образу-

ју се ученици по општеобразовном пр-
ограму и посебном програму из музи-
чке, балетске и ликовне умјетности у 
трајању од четири године за стицање 
одговарајућег звања и за наставак обр-
азовања на високошколским установа-
ма. 

(2) Наставним планом и прог-
рамом умјетничке школе утврђује се 
однос општеобразовних садржаја и ди-
јела програмских садржаја за образова-
ње из одређене области умјетности. 
 

Члан 60. 
(Средња техничка школа) 

 
(1) У средњој техничкој школи 

образују се ученици за сложеније зах-
тјеве рада у трајању од четири године 
по општеобразовном и стручном прог-
раму средњег стручног образовања на 
основама савремене и традиционалне 
технологије. 

(2) Наставним планом и прог-
рамом средње техничке школе, за сва-
ки тип школе, утврђује се однос опш-
теобразовног и садржаја стручнотео-
ријског и практичног дијела наставе. 

(3) У средњој техничкој школи 
се стичу одговарајућа стручна звања.  

(4) У оквиру једног стручног зв-
ања може бити више изборних подру-
чја. 

(5) Ученик који заврши средњу 
техничку школу, оспособљен је за рад 
и за наставак образовања. 
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Члан 61. 

(Средња стручна школа) 
 

(1) У средњој стручној школи 
образују се ученици за одговарајућа 
занимања у трогодишњем или четво-
рогодишњем трајању. 

 (2) Наставним планом и про-
грамом утврђује се занимање и траја-
ње образовања, те однос општеобразо-
вних, стручно-теоријских садржаја и 
садржаја практичне наставе. 

(3) У средњој стручној школи 
стичу се одговарајућа стручна занима-
ња. 

 
Члан 62. 

(Мјешовита средња  школа) 
 

1) У мјешовитој средњој школи 
ученици се образују по програму ги-
мназије, по програму средње техничке 
школе и програму средње стручне шк-
оле. 

2 )У мјешовитој средњој школи 
ученици се образују и припремају за 
наставак школовања на високошколс-
ким установама, образују за сложеније 
захтјеве рада у трајању од четири год-
ине по општеобразовном и стручном 
програму средњег стручног образова-
ња те се оспособљавају за одговарајућа 
занимања у трогодишњем трајању. 

 
Члан 63. 

(Средња вјерска школа) 
 

 (1) Средња вјерска школа је шк-
ола у којој се образују редовни учени-
ци у трајању од четири године по пр-
ограму општеобразовних предмета и 
посебном програму за стручно образо-
вање вјерских службеника. 

(2) У средњим вјерским школа- 
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ма, у зависности од типа, ученици сти-
чу звање у складу са наставним план-
ом и програмом. 

 (3) Ученик који заврши средњу 
вјерску школу оспособљен је за рад и 
наставак образовања. 

 (4) У средњој вјерској школи не 
може се вршити истовремено образов-
ање по програму за друге врсте средњ-
их школа. 
                                                                                                                          

Члан 64. 
(Наставак образовања) 

 
(1) Ученик са завршеном средњ-

ом стручном школом у трогодишњем 
или четверогодишњем трајању може 
се уписати на одговарајућу високош-
колску установу, под условом да стек-
не допунско образовање из општеобр-
азовних предмета у средњој техничкој 
школи, по посебном програму који на 
приједлог Педагошког завода утврђује 
Министарство. 

(2) Ученику који прелази из је-
дног образовног програма у други, у 
оквиру исте струке, вријеме образова-
ња у претходном образовном програ-
му признаје се за даљи наставак обра-
зовања на цијелој територији Босне и 
Херцеговине, у складу са наставним 
планом и програмом и другим услови-
ма утврђеним важећим прописима. 

(3) Ученик се уписује у наредни 
разред, а школа је дужна да му омогу-
ћи полагање евентуалне разлике пред-
мета најкасније до 15. априла текуће 
школске године. 

 
Члан 65. 

(Стицање V степена образовања 
 и мајсторских звања за обртничка 

занимања) 
 

(1)    У средњим школама за стр- 
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учно образовање и обуку које испуња-
вају одговарајуће услове могу се даље 
ванредно образовати полазници за V 
степен, за стицање звања мајстора, сп-
ецијалисте, инструктора и пословође.   

(2)    Право на образовање из 
става (1) овог члана имају полазници 
који су стекли средње образовање у ск-
ладу са чланом 5. овог Закона и имају 
најмање двије године радног искуства 
у неком од занимања струке за коју 
желе стећи звање из става (1) овог чла-
на.   

(3)    Одговарајуће звање из ста-
ва (1) овог члана стиче се на основу ус-
пјешног савладавања наставног плана 
и програма који се по правилу реали-
зује у трајању од најмање једне године 
путем обавезног похађања наставе и 
положених испита.   

(4)    Програм из става (3) овог 
члана може се реализовати по принц-
ипу кондензоване наставе путем инс-
труктивне наставе у трајању од најма-
ње ¼ часова предвиђених наставним 
планом и програмом, а уз сагласност 
Министарства.   

(5)    Организовање наставе, на-
чин полагања испита и друга питања 
значајна за стицање мајсторских звања 
за обртничка занимања ће се реализо-
вати у складу са Законом о обрту и ср-
одним дјелатностима и другим актима 
релевантним за ту област.   

(6)    Ближи пропис о условима 
образовања, организовању редовне и 
инструктивне наставе, начин полага-
ња испита за звања из ставова (1) и (5) 
овог члана, доноси Министарство.   

 
Члан 66. 

(Практична настава) 
 

(1) Практична настава у технич- 
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кој школи и стручној школи изводи се 
у складу са наставним плановима и 
програмима у школским радионица-
ма, лабораторијама и кабинетима те 
другим објектима и просторима за на-
ставу, опремљеним у складу са одгова-
рајућим нормативима.  

(2) Практична настава се изво-
ди под стручним надзором школе и у 
установама, привредним друштвима и 
другим правним лицима која имају од-
говарајућу савремену опрему, технич-
ко-технолошка средства и друге одго-
варајуће услове, у складу с наставним 
планом и програмом. 

 (3) Услови, облици, методе и 
поступци извођења практичне наставе 
те вршење стручног надзора, регули-
шу се уговором који су школе обавезне 
закључити  са привредним друштвом, 
установом или лицем које самостално 
обавља дјелатност. 

(4) Изузетно, услове за обавља-
ње практичне обуке за изучавање тра-
диционалних заната који су  од посеб-
ног значаја за Кантон, посебним проп-
исом уређује Министарство. 

 
Члан 67. 

(Феријална пракса ученика) 
 

(1) Наставним планом и прог-
рамом техничке школе, као и стручне 
школе, могу се утврдити обавезе, прог-
рам, вријеме и трајање обављања фер-
ијалне праксе ученика. 

        (2) Услови извођења феријалне 
праксе за ученике школе утврђују се 
уговором са јавним предузећем, прив-
редним друштвом, установом или ли-
цем које самостално обавља дјелатно-
ст, у зависности од тога гдје се она из-
води. 
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Члан 68. 
(Образовање ученика  

са потешкоћама у развоју) 
 

(1) Дјеца и млади са потешко-
ћама у развоју стичу образовање у ре-
довним школама и према програмима 
прилагођеним њиховим могућности-
ма и способностима.  

(2) У случајевима кад је немогу-
ће пружити одговарајуће образовање у 
редовним школама, дјеца и млади са 
озбиљним сметњама и потешкоћама у 
развоју могу се, дјелимично или у цје-
лини, образовати у установама намије-
њеним за образовање и одгој лица са 
потешкоћама у физичком и психичк-
ом развоју. 

(3) Образовање дјеце и младих 
са потешкоћама у развоју је од прио-
ритетног јавног интереса и саставни је 
дио јединственог образовног система. 

(4) Билжи пропис о одгоју и об-
разовању дјеце са потешкоћама у раз-
воју доноси Министарство на пријед-
лог Педагошког завода. 

 
Члан 69. 

(Наставни план и програм  
и трајање образовања) 

 
(1) Наставним плановима и пр-

ограмима за образовање ученика са по-
тешкоћама у развоју утврђује се зани-
мање, трајање образовања, однос опш-
теобразовних, стручно-теоријских и са-
држаја практичне наставе и исходи зн-
ања. 

(2) У школи за ученике са поте-
шкоћама у развоју образовање траје од 
једне до четири године по прилагође-
ним програмима за одговарајуће про-
филе I, II и III и IV степена стручне сп-
реме. 
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(3) У установама за образовање, 
одгој и рехабилитацију ученика оште-
ћеног слуха и говора, образују се редо-
вни ученици и полазници по наставн-
им плановима и програмима I, II, III и 
IV степена стручне спреме средње ст-
ручне школе. 
 
VIII.  СРЕДЊЕ СТРУЧНО  
           ОБРАЗОВАЊЕ И ОБУКА  
           ОДРАСЛИХ   
                                                                      

Члан 70. 
(Образовање и обука одраслих) 

 
(1) Образовање и обуку одрасл-

их могу проводити средње стручне 
школе, центри за образовање одрасл-
их, установе за образовање, смјештај и 
бригу лица с потешкоћама у развоју (у 
даљем тексту: установе за образовање 
и обуку  одраслих).  
  (2) Установе за образовање и об-
уку одраслих могу организовати обра-
зовање и обуку одраслих у оквиру сво-
је регистроване дјелатности ако испу-
њавају просторне, кадровске и матери-
јалне услове прописане стандардима и 
нормативима и овим законом, уз сагл-
асност Министарства. 

(3) Образовање и обука одрасл-
их за стицање занимања одговарајуће 
струке, стручно усавршавање, преква-
лификација, допунско образовање и 
стручно оспособљавање путем курсева 
реализује се у складу са Наставним пл-
ановима и програмима. 

(4) Одговарајућим наставним 
планом и програмом за образовање 
или обуку одраслих утврђује се сврха, 
циљеви и задаци програма, наставни 
предмети, садржај, трајање образова-
ња, фонд сати теоријске и практичне 
наставе, дидактички и други услови за  
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извођење програма те профил и стру- 
чна спрема лица која изводе теоријску 
и практичну наставу. 

(5) Програм се може изводити: 
редовном наставом, консултативно-ин-
структивном наставом, практичном на-
ставом, те на други примјерен начин. 

(6) Програм може имати моду-
ларну структуру. 

 (7) Наставне планове и програ-
ме из става (3) овог члана доноси Мин-
истарство на приједлог Педагошког за-
вода. 

 
Члан 71. 

(Полазници) 
 
 (1) Лице старије од 18 година 
које не похађа редовну школу може 
похађати средње образовање за одрас-
ле у својству полазника. 

(2) Статус полазника стиче се 
уписом у програм. 

(3) Статус полазника престаје 
завршетком програма, исписом из пр-
ограма или на други начин предвиђен 
уговором о образовању, којим полазн-
ик и установа за образовање одраслих 
уређују међусобна права и обавезе.  
 

Члан 72. 
(Видови стручног оспособљавања) 

 
 У установама за образовање  и 
обуку одраслих обавља се стручно ос-
пособљавање за: 
 

а)  завршетак средњег образовања 
и стицање квалификације; 

б) доквалификацију; 
в) преквалификацију; 
г) цертификацију; 
д) стицање звања мајстор одређе-

ног занимања, послије завршет- 
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ка стручне школе (трећег  степ-
ена) и двије године рада у том 
занимању и  

е) стицање звања специјалиста од-
ређеног занимања, послије зав-
ршетка стручне техничке шко-
ле (четвртог степена) и двије го-
дине рада у том занимању. 

 
Члан 73. 

(Стручно оспособљавање 
 путем курсева) 

 
 (1) У установама за образовање 
и обуку одраслих може се вршити и 
оспособљавање одраслих за рад у тра-
јању од шест мјесеци до двије године 
те стручно оспособљавање путем кур-
сева. 
 (2) Стицањем образовања из ст-
ава (1) овог члана не стиче се средња 
стручна спрема. 
 

Члан 74. 
(Трошкови обуке) 

 
   (1) Полазник обуке за одрасле 

или правно лице које упућује полаз-
ника на обуку сноси трошкове обуке и 
полагања испита.  

(2) Висина накнаде за обуку  и 
полагање испита из става (1) овог чла-
на утврђује се правилником о образов-
ању и обуци одраслих.  
 

Члан 75. 
(Правилник  о образовању  

и обуци одраслих) 
 
  Правилником о образовању и 
обуци одраслих, који доноси Минис-
тарство, ближе се уређује: програми 
образовања одраслих, установе за обр-
азовање одраслих, полазници, праће- 
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ње и развој образовања одраслих, фи-
нансирање образовања одраслих, док-
ументација и евиденција о образовању 
одраслих и надзор над стручним рад-
ом установа за образовање одраслих. 
 
IX. УЧЕНИЦИ 

 
Члан 76. 

(Стицање статуса ученика) 
 

(1) Средњошколско образовање 
је свима доступно, у складу са постиг-
нутим успјехом у основној школи, ли-
чним интересом и способностима. 

(2) Статус ученика школе стиче 
се уписом. 

(3) Статус редовног ученика мо-
же се стећи само у једној школи. 

(4) Изузетно, ученик који поха-
ђа редовну школу може стећи статус 
редовног ученика и у умјетничкој шк-
оли. 

 
Члан 77. 

(Упис ученика у школу) 
 

(1) У први разред школе уписује 
се лице као редовни ученик  које је 
завршило основну школу и које није 
старије од 18 година  у моменту уписа. 

(2) Лица која се уписују у школе 
за ученике са потешкоћама у развоју 
могу имати другу старосну границу за 
упис у први разред. 

(3) Упис ученика у I разред шк-
оле врши се на основу конкурса који 
се објављује путем средстава информ-
исања  најмање два мјесеца прије поче-
тка школске године. 

(4) Предност, под једнаким усл-
овима, код натјецања на конкурсу им-
ају дјеца са потешкоћама у развоју (у 
складу са Критеријима за упис у први  
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разред) и дјеца која испуњавају услове 
утврђене Законом о допунским прави-
ма бораца - бранитеља и чланова њих-
ових породица. 

(5) Критерије за упис у I разред 
школе доноси Министарство. 

(6) План уписа у први разред 
средњих школа на подручју Кантона, 
за сваку школску годину, на иниција-
тиву школског одбора и трипартитног 
савјетодавног вијећа, проведене јавне 
расправе те приједлога Министарства, 
доноси Влада Кантона. 

(7) Редовно средњошколско об-
разовање у јавним установама је беспл-
атно. 

(8) Ученици који конкуришу у 
гимназије, техничке и сродне школе и 
умјетничке школе у првом конкурсн-
ом року полажу пријемни испит, који 
није елиминаторан (осим стручног ди-
јела испита – практичног рада у умјет-
ничким школама и теста физичке спо-
собности у гимназији за спортско из-
борно подручје), а чији резултати ула-
зе у укупан број бодова сваког канди-
дата. 

(9) Од полагања пријемног ис-
пита ослобађају се ученици који су им-
али одличан успјех из свих предмета, 
од петог до осмог разреда осмогодиш-
ње основне школе, односно од седмог 
до деветог разреда деветогодишње ос-
новне школе, те примјерно владање, 
као и ученици са потешкоћама у разв-
оју који су похађали основну школу по 
прилагођеном наставном плану и про-
граму. 

(10) Ученици који конкуришу у 
средње стручне школе не полажу при-
јемни испит. 

(11) Ближе прописе о начину 
полагања пријемног испита доноси 
Министарство. 
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Члан 78. 

(Упис ученика у умјетничку школу 
и вјерску школу) 

 
(1) У средњу умјетничку и сре-

дњу вјерску школу могу се уписати уч-
еници који су са успјехом завршили 
редовно основно образовање и одгој и 
ако положе пријемни испит. 

(2) Ближе прописе о начину по-
лагања пријемног испита доноси Мин-
истарство. 
                                                                                                           

Члан 79. 
(Престанак статуса редовног ученика 

школе) 
 

(1) Статус ученика школе преста-
је: 

 

а) завршавањем образовања 
у школи; 

б) губљењем права на даље 
редовно образовање у тој 
школи; 

в) искључивањем из школе; 
г) напуштањем школе и 
д) исписивањем из школе; 

 

(2) Поступак и услови за утврђи-
вање напуштања школе утврђују се 
правилима школе. 
 

Члан 80. 
(Понављање разреда) 

 
(1) Редован ученик који са успје-

хом не заврши разред, има право да 
понови разред. 

(2) У току редовног образовања, 
ученик не може два пута поновити ра-
зред. 

(3) Редован ученик који у току 
образовања заостаје у савладавању на-
ставних садржаја или не заврши разр- 
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ед, може се преусмјерити на образова-
ње по једноставнијем програму. 

(4) Редован ученик који је напу-
стио школу, уколико жели да поново 
настави образовање као ванредан уче-
ник, сноси трошкове свог образовања. 

 
Члан 81. 

(Преусмјеравање ученика) 
 

(1)    Редован ученик који је ток-
ом укупног дотадашњег средњег обра-
зовања у учењу постигао успјех најма-
ње врло добар (4,00) и има примјерно 
владање, има право поднијети захтјев 
за преусмјерење на образовање за зан-
имање које изабере, у истој или другој 
средњој школи.   

(2)  Уколико у току образовања 
ученик заостаје у савладавању настав-
них садржаја или не заврши разред, 
може се, уз његов и пристанак родите-
ља или старатеља, преусмјерити на об-
разовање за занимање са једноставни-
јим програмом.   

(3)    Одлуку за ученике из став-
ова (1) и (2) овог члана доноси настав-
ничко вијеће средње школе, посебно 
узимајући у обзир педагошке стандар-
де и нормативе.   

(4)    Преусмјеравање из ставова 
(1) и (2) овог члана подразумијева оба-
везу ученика да полаже разлику пред-
мета, коју утврђује наставничко вијеће 
средње школе.    
                                                                

Члан 82. 
(Испис ученика из школе) 

 
(1) Редован ученик се може ис-

писати из школе уз сагласност родите-
ља - старатеља: 

а) када из објективних разлога 
мора прекинути образовање; 
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б) када прелази у другу школу. 
(2) Редован ученик се може ис-

писати из школе у случају промјене мј-
еста боравка и наставка образовања у 
другој школи, али најкасније два мје-
сеца прије завршетка наставе у другом 
полугодишту, односно два мјесеца пр-
ије завршетка образовања. 

(3) Школа исписаним ученици-
ма, на захтјев ученика или родитеља, 
издаје увјерење о постигнутом успјеху 
у учењу и владању до момента исписа 
из школе. 
 

Члан 83. 
(Упис на програме у другој школи) 

 
(1) Ученик школе може се исто-

времено уписати и полагати предмете 
другог програма школе у истоврсној 
или другој школи и, као ванредни уче-
ник, стећи и друго образовање. 

(2) Правилима школе утврђују 
се ближи услови стицања образовања 
у смислу става (1)  овог члана. 
 

Члан 84. 
(Ванредни ученик) 

 
(1) Средња школа објављује јав-

ни конкурс за упис ванредних учени-
ка, у дневним новинама и другим еле-
ктронским  и  писаним медијима најм-
ање 15 дана прије почетка школске го-
дине. 

(2) Конкурс и пријем ванредних 
ученика који полажу разред у цјелини, 
мора бити окончан до краја септембра 
текуће школске године. 

(3) Пријем захтјева и ванредних 
ученика за преквалификацију, полага-
ње предметних, допунских и матурск-
их испита ће се вршити најкасније до 
петнаест (15) дана прије почетка свак- 
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ог испитног рока, утврђеног овим Зак-
оном и одговарајућим правилником. 

(4) Статус ванредног ученика 
стиче се уписом у одговарајућу врсту 
средње школе, похађањем инструкти-
вно-консултативне наставе и полагањ-
ем испита. 

(5) Фонд часова инструктивно-
консултативне наставе се утврђује одл-
уком наставничког вијећа у складу са 
релевантношћу предмета за одређену 
врсту звања/занимања и не може бити 
мањи од 15% укупног фонда часова за 
скупину предмета коју кандидат има 
обавезу полагати. 

(6) Средња школа организује, у 
току школске године, три редовна ис-
питна рока (јануарско-фебруарски, ју-
нски и аугустовско-септембарски исп-
итни рок), а по потреби и један ванре-
дни рок који на приједлог Наставнич-
ког вијећа средње школе одобрава и 
утврђује Министарство. 

(7)  У случајевима неправилнос-
ти полагања испита за ванредне уче-
нике, које утврди наставничко вијеће 
или кантонална инспекција за образо-
вање, директор школе поништава исп-
ит. 

(8) Ближе прописе о упису, орг-
анизацији и начину полагања испита 
за ванредне ученике доноси Министа-
рство.     
 

Члан 85. 
(Одсуствовање са наставе по 

одобрењу) 
 

(1) Школа може ученицима, ко-
ји су проглашени перспективним или 
врхунским спортистима, те надареним 
ученицима за поједине наставне обла-
сти који су стекли право учешћа на 
међународним или државним такмич- 

Број 10 – страна 1275 
 

 
ењима, као и у другим случајевима, 
одлуком наставничког вијећа школе, 
одобрити одсуствовање са наставе ра-
ди припремања и учешћа на такмиче-
њима под условима утврђеним прави-
лима школе. 

(2) Школа ће ученицима из ста-
ва (1), овог члана омогућити да, путем 
инструктивне, консултативне наставе 
и полагањем испита у току школске 
године, заврше одговарајући разред. 
 

Члан 86. 
(Праћење и вредновање резултата 

рада ученика) 
 

(1) Школа је дужна да, у току 
образовања, систематски и континуи-
рано  прати развој ученика, њихове ск-
лоности и способности, да вреднује ре-
зултате њиховог рада и усмјерава их у 
складу са потребама тржишта рада и 
програмом професионалне оријента-
ције за избор одговарајућег образова-
ња. 

(2) Програм професионалне ор-
ијентације ученика доноси Педагошки 
завод. 
 

Члан 87. 
(Оцјењивање рада ученика) 

 
(1) Школа је одговорна за редов-

но праћење, вредновање и оцјењивање 
рада и равномјерну оптерећеност уче-
ника у току школске године. 

(2) Оцјењивање резултата рада 
ученика у школи је бројчано. 

(3) Оцјењивање у школи је јавно 
и континуирано. 

(4) Приликом оцјењивања уз 
бројчану оцјену уписује се и датум. 

(5) Бројчане оцјене из предмета 
или области су: 
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одличан (5),  
врло добар (4),  
добар (3),  
довољан (2)  
и недовољан (1). 
Оцјена недовољан (1) није про-

лазна. 
(6) Изузетно, оцјењивање резу-

лтата рада ученика са потешкоћама у 
развоју, уколико ће то боље изразити 
резултате у односу на циљеве из пла-
на, поред бројчаног може бити и опис-
но. 

(7) Ближе прописе о праћењу, 
вредновању и оцјењивању резултата 
рада ученика доноси Министарство. 
                                                                    

Члан 88. 
(Општи успјех ученика) 

 
(1) Општи успјех ученика утвр-

ђује се на основу закључених оцјена на 
крају оба полугодишта, а за ученике 
упућене на поправни испит, послије 
обављених поправних испита. 

(2) За ученике за које се настава 
не изводи по полугодиштима општи 
успјех утврђује се на завршетку обра-
зовања. 

(3) Наставничко вијеће, након 
сваког полугодишта, утврђује резулта-
те рада одјељења, разреда и школе. 
                         

Члан 89. 
(Заључивање оцјена) 

 
(1) Закључну оцјену из поједин-

их наставних предмета утврђује одјељ-
енско вијеће на приједлог предметног 
наставника. 

(2) Ученик, његов родитељ одн-
осно старатељ, имају право приговора 
на закључну оцјену. 

(3) Приговор се подноси наста- 
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вничком вијећу, у року од три дана од 
дана саопштења оцјене. 

 (4) Приговором се може захти-
јевати изузеће предметног наставника 
из комисије за провјеру знања. 

 (5) Наставничко вијеће дужно 
је да у року од три дана донесе одлуку 
о приговору. 

(6) Ако наставничко вијеће ус-
воји приговор, образоваће комисију ко-
ја ће провјерити знање ученика у року 
од два дана.  

(7) Оцјена комисије је коначна. 
  

Члан 90. 
(Начин утврђивања општег успјеха 

ученика) 
 

(1) Општи успјех ученика утвр-
ђује се на основу просјека пролазних 
оцјена из свих наставних предмета. 

(2) Ученик је завршио разред: 
 

а) одличним успјехом ако је 
постигао просјечну оцјену 
најмање 4,50; 

б) врло добрим успјехом ако је 
постигао просјечну оцјену 
најмање 3,50; 

в) добрим успјехом ако је пос-
тигао просјечну оцјену најм-
ање 2,50; 

г) довољним успјехом ако има 
све пролазне оцјене и просј-
ечну оцјену најмање 2,00. 
 

(3) Одјељенско, односно настав-
ничко вијеће, утврђује постигнути усп-
јех ученика на нивоу одјељења, разре-
да и школе. 

(4) Постигнути успјех утврђује 
се на основу просјечне оцјене на двије 
децимале за одјељење, разред и школу. 

(5) На основу постигнутог успј-
еха из става (4) овог члана, на крају за- 
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вршног разреда проглашава се ученик 
генерације школе. 

 
Члан 91. 

(Поправни испит) 
 

(1) Ученик који на крају другог 
полугодишта односно образовања, има 
једну или двије недовољне оцјене упу-
ћује се на поправни испит у августов-
ском испитном року. 

(2) Изузетно, ученик завршног 
разреда који на крају другог полуго-
дишта односно образовања, има једну 
недовољну оцјену, може полагати поп-
равни испит 15 дана након завршетка 
наставне године, уз писмену сагласно-
ст родитеља односно старатеља, укол-
ико није стекао пунољетство. 

(3) Ученик који не положи поп-
равни испит, упућује се да понови раз-
ред. 

(4) Изузетно, ученику који пре-
лази у завршни разред образовања, а 
не положи поправни испит из једног 
предмета у редовном августовском ро-
ку, на приједлог одјељенског вијећа, 
наставничко вијеће може одобрити ус-
лован упис у наредни разред, с тим да 
је обавезан најкасније до краја септем-
бра текуће године положити испит из 
предмета из којег је упућен на попра-
вни испит.  

 (5) У случају да испит из прет-
ходног става овог члана не положи, уч-
еник се враћа у претходни разред да га 
понови. 

 
Члан 92. 

(Завршетак разреда, односно 
образовања) 

 
Ученик је завршио разред, одн-

осно образовање, када је успјешно зав- 
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ршио све обавезе утврђене наставним 
планом и програмом. 
                                                                    

Члан 93. 
(Владање ученика) 

 
(1) У школи се оцјењује  и влад-

ање ученика. 
(2) Оцјене из владања су: прим-

јерно, врло добро, добро, задовољава и 
лоше. 

(3) Оцјену из владања утврђује 
одјељенско вијеће на приједлог разред-
ника. 
 

Члан 94. 
(Завршетак два разреда у току једне 

школске године) 
 

(1) Ученик, који у току образо-
вања показује изузетне способности и 
има одличан успјех, може брже напре-
довати, односно завршити два разреда 
у току једне школске године. 

(2) Ближим прописом који до-
носи Министарство  утврђује се начин 
бржег напредовања, односно завршет-
ка два разреда у току једне школске го-
дине. 
                                                                     

Члан 95. 
(Допунски испит) 

 
(1) Ученику школе може се утв-

рдити обавеза полагања допунског, ра-
зредног и матурског, односно завршн-
ог испита. 

(2) Допунски испит полаже уче-
ник из одређених предмета или облас-
ти у случајевима промјене и даљег нас-
тавка средње школе, те након проведе-
ног поступка нострификације дипло-
ме или еквиваленције свједоџбе. 

(3) Наставничко вијеће школе  
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утврђује наставне предмете из којих се 
полаже допунски испит. 

 
Члан 96. 

(Разредни испит) 
 

(1) Разредни испит полажу 
редовни ученици и полазници који су, 
из оправданих разлога, остали неоци-
јењени на крају наставне године одно-
сно образовања, из свих предмета једн-
ог разреда, односно образовања по од-
говарајућем наставном програму. 

(2) Разредни испити се органи-
зују у случајевима када је ученик оп-
равдано изостао са наставе више од 
једне трећине планираних часова у 
другом полугодишту. 

(3) Разредни испит полаже се и 
у случајевима када је у школи из поје-
диних наставних предмета организо-
вана инструктивна настава која се на 
крају наставне године мора верифико-
вати.  

(4) Уколико се утврде неправи-
лности настале у поступку провођења 
испита, наставничко вијеће поништава 
испите.  

(5) Ближе прописе о организо-
вању, начину, времену и условима по-
лагања испита у школи доноси Мини-
старство. 

 
Члан 97. 

(Полагање матуре у гимназији) 
 

(1) На завршетку образовања у 
гимназији се полаже матура. 

(2) Програм и начин полагања 
матуре утврђује се наставним планом 
и програмом. 

(3) У општој гимназији на завр-
шетку образовања се полаже екстерна 
матура. 

(4) У гимназији, чији програми 
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и реализација наставног процеса испу-
њавају услове у складу са организациј-
ом међународне матуре, школа може 
организовати полагање међународне 
матуре. 

(5) Од полагања матуре, осим 
одбране матурског рада у гимназији, 
ослобађају се ученици који имају од-
личан успјех у свим разредима и при-
мјерно владање, те одличан успјех (пр-
осјечна оцјена 5,0) из предмета који се 
према наставном плану и програму 
полажу на матури. 

 (6) Ближи пропис о полагању 
матуре у гимназији доноси Министарство. 
 

Члан 98. 
(Полагање матуре у техничкој, 
умјетничкој и вјерској школи) 

 
(1) На завршетку образовања у 

техничкој, умјетничкој и вјерској шко-
ли полаже се матура. 

(2) Програми и начини полага-
ња матуре утврђују се наставним пла-
новима и програмима за сваку врсту 
школе. 

(3) Од полагања матуре, осим 
одбране матурског рада,  у техничкој, 
умјетничкој и вјерској школи ослоба-
ђају се ученици који имају одличан ус-
пјех у свим разредима и примјерно вл-
адање те одличан успјех (просјечна оц-
јена 5,0) из предмета који се према нас-
тавном плану и програму полажу на 
матури. 

(4) Ближи пропис о полагању 
матуре у техничкој, умјетничкој и вје-
рској школи доноси Министарство. 

          
Члан 99. 

(Завршни испит са практичним 
радом) 

 
(1) На завршетку образовања у  
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стручној школи за стицање III степена 
стручне спреме полаже се завршни ис-
пит са практичним радом. Наставним 
планом и програмом за сваку школу 
утврђује се начин полагања завршног 
испита. 

(2) Ближи пропис о полагању 
завршног испита у средњој стручној 
школи доноси Министарство. 
                                                           

Члан 100. 
(Диплома за постигнуте резултате) 

 
(1) Ученику који у току четве-

рогодишњег образовања и одгоја по 
наставном плану и програму постигне 
одличан успјех из свих наставних пре-
дмета, примјерно владање, изузетне 
резултате у свим разредима школе, ре-
ализоване програме додатне наставе, 
програме слободних активности, као и 
постигнуте изузетне резултате на так-
мичењима, смотрама и у другим ван-
наставним активностима, издаје се по-
себна диплома за постигнуте резулта-
те. 

(2) Образац посебне дипломе из 
става (1) овог члана прописује Минис-
тарство. 

(3) Ученику који постиже одли-
чне резултате у образовно-одгојном 
процесу и другим активностима у шк-
оли могу се додјељивати похвале, при-
знања и награде под условима и на 
начин утврђен правилима школе. 
 

Члан 101. 
(Педагошке мјере) 

 
(1) Ученику који нередовно по-

хађа школу, недолично се понаша пр-
ема другим ученицима и наставници-
ма те школској имовини, као и учени-
ку за кога се утврди да наставу похађа  
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под дејством алкохола, дроге и других 
опојних и законом забрањених средст-
ава, могу се изрећи педагошке мјере, 
када се може очекивати да ће се изри-
цањем мјера остварити циљ одгоја. 

(2) Педагошке мјере су: 
 

а) укор разредника, 
б) укор одјељењског вијећа, 
в) укор директора, 
г) укор наставничког вијећа, 
д) премјештање у друго одјељ-

ење, 
е) искључење из школе. 

 

(3)Педагошка мјера искључење 
из школе се може изрећи само за теже 
повреде обавеза ученика. Тежа повре-
да обавеза ученика је:  

 

а) преправка података у свјед-
очанству, дипломи или дру-
гим јавним исправама,  

б) преправка или дописивање 
података у евиденцију коју 
води школа,  

в) политичко организовање 
или дјеловање ученика у 
школи, 

г) крађа имовине школе, запо-
сленика и ученика, 

д) давање или употреба алко-
хола и наркотичких средста-
ва у школи, као и подстрек-
ивање на њихову употребу,  

е) вршњачко насилничко пон-
ашање,  

ж) насилничко понашање пре-
ма наставницима и осталом 
радном особљу школе,  

з) посједовање оружја,  
и) изражавање националне и 

вјерске нетрпељивости,  
ј)   неоправдано изостајање са  
      наставе и других облика од- 
      гојно-образовног рада 30 и  
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      више часова,  
к) кориштење мобилног телеф-

она за снимање слике или то-
на у вријеме наставе.  

(4) Педагошке мјере укор наста-
вничког вијећа, премјештање из одјељ-
ења у одјељење и искључење из шко-
ле, изриче наставничко вијеће, о чему 
школа доноси рјешење. 

(5) Ученик, односно његов род-
итељ или старатељ, на изречене педаг-
ошке мјере укор наставничког вијећа, 
премјештање из одјељења у одјељење 
или искључење из школе, могу подни-
јети жалбу школском одбору у року од 
седам дана. 

(6) Одлука школског одбора је 
коначна. 

 
Члан 102. 

(Дисциплинска и материјална 
одговорност ученика) 

 
(1) Изречена педагошка мјера 

повлачи снижавање оцјене из владања 
ученика. 

(2) Педагошка мјера важи за 
школску годину за коју је изречена, а у 
току школске године може се ублажав-
ати или укинути. 

(3) Ученик ће одговарати за 
материјалну штету учињену у школи 
или код правног лица код кога обавља 
практичну наставу, ако је исту учинио 
намјерно. Висину учињене штете и ок-
олности под којим је штета учињена 
утврђује комисија коју именује дирек-
тор школе.  

(4) Одлуку о одговорности уче-
ника за штету и висину накнаде, на 
приједлог комисије, доноси школски 
одбор. Одлука школског одбора је ко-
начна.  

(5) Ближи пропис о повредама  
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дисциплине, поступку за утврђивање 
дисциплинске одговорности ученика, 
дужини трајања педагошке мјере, ње-
ном ублажавању, укидању и посље-
дичном односу на оцјену из владања 
ученика, као и о накнади учињене ма-
теријалне штете, утврђују се правили-
ма школе. 
 

Члан 103. 
(Обавеза упознавања ученика  

са његовим правима, дужностима 
 и одговорностима) 

 
Школа је обавезна да, на почет-

ку школске године, односно образова-
ња, упозна ученике са њиховим прави-
ма, дужностима и одговорностима утв-
рђеним овим Законом и правилима 
школе. 
 
X. ПЕДАГОШКА ДОКУМЕНТАЦИЈА  
      И ЕВИДЕНЦИЈА И ЈАВНЕ ИСПРАВЕ 
 

Члан 104. 
(Ученичка књижица) 

 
(1) Школа уписаним ученици-

ма, на почетку образовања, издаје уче-
ничку књижицу која важи до краја од-
говарајућег образовања и одгоја. 

(2) Ученичка књижица је јавна 
исправа којом се у току средњег образ-
овања доказује статус ученика школе. 

 
Члан 105. 

(Свједоџба и диплома) 
 

(1) О завршеном разреду однос-
но образовању, школа издаје свједоџбу. 

(2) Ученику који положи са усп-
јехом матурски, односно завршни исп-
ит школе, издаје се диплома о заврше-
ној школи. 
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(3) Свједоџба, односно диплома, 
коју издаје верификована школа, има 
важност јавне исправе. 

 
Члан 106. 

(Валидност свједоџбе односно 
дипломе) 

 
Свједоџба, односно диплома ст-

ечена на територији Босне и Херцегов-
ине, има исту вриједност као и свједо-
џба, односно диплома стечена у одгов-
арајућим школама на подручју Канто-
на. 
                                                             

Члан 107. 
(Дупликат свједоџбе, односно 

дипломе) 
 

На захтјев ученика, његовог ро-
дитеља односно старатеља, школа изд-
аје дупликат свједоџбе, односно дипл-
оме на основу података из матичне 
књиге. 
 

Члан 108. 
(Евиденција и документација) 

 
(1) Школа води евиденцију и 

документацију о образовно-одгојној дј-
елатности: матичну књигу, именик уч-
еника, дневник рада, регистар и сл. 

(2) Подаци у матичној књизи су 
трајне вриједности. 

(3)Ближе прописе о садржају 
свједоџбе, дипломе, ученичке књижи-
це и начин вођења евиденције и доку-
ментације у школи доноси Министар-
ство. 
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XI. НАСТАВНИЦИ, СТРУЧНИ 
      САРАДНИЦИ И САРАДНИЦИ 
 

Члан 109. 
(Послови наставника) 

 
(1) Образовно – одгојни  рад у 

школи обављају наставници, стручни 
сарадници и сарадници. 

(2) Наставник обавља сљедеће 
послове: 

 

а) остварује циљеве и задатке 
средњег образовања и одго-
ја утврђене овим Законом и 
на основу њега донесеним 
прописима и другим акти-
ма, 

б) планира и реализује настав-
ни план и програм у оквиру 
40-часовне радне седмице и 
годишњег програма рада шк-
оле; 

в) прати и вреднује успјех и 
владање ученика, 

г) води педагошку евиденцију 
и документацију о одгојно-
образовном раду и учениц-
има, 

д) сарађује са стручном служб-
ом школе, родитељима уче-
ника на пословима одгоја и 
образовања,  

е) учествује у раду стручних 
органа школе ради унапре-
ђивања рада школе и 

ж) извршава и друге обавезе 
које произлазе из општих 
аката школе и годишњег пр-
ограма рада школе. 
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(3) Наставници, стручни сарад-
ници и сарадници дужни су да пре-
дузимају мјере заштите права ученика, 
те да о сваком кршењу тих права, по-
себно о свим облицима насиља над уч-
еником, одмах обавијесте надлежну 
социјалну службу. 
 

Члан 110. 
(Профил и стручна спрема 

наставника) 
 

(1)    Наставник у средњој шко-
ли је лице које реализује наставни пла-
н и програм и којем је првенствени за-
датак образовање и одгој ученика.   

(2)    Профил и стручна спрема 
наставника у средњој школи утврђује 
се наставним планом и програмом за 
сваки предмет појединачно, у зависно-
сти од врсте и типа средње школе, а 
профил и стручна спрема свих остал-
их запосленика утврђују се Педагош-
ким стандардима и нормативима.   

(3)    Општеобразовну, стручно-
теоријску, практичну и наставу у ок-
виру лабораторијског рада, у складу са 
ставом (2) овог члана, у средњој школи 
изводе лица:  

   

а) са завршеним најмање VII ст-
епеном стручне спреме, са звањем пр-
офесора, или завршеним другим фак-
ултетом и положеном педагошко-пси-
холошком и методичко- дидактичком 
групом предмета и   

б) са завршеним I или II, однос-
но III циклусом болоњског високообр-
азовног процеса на наставничком фа-
култету или другом факултету и поло-
женом педагошко-психолошком и мет-
одичко-дидактичком групом предмета.   

(4)    Практичну и наставу у ок-
виру лабораторијског рада у средњим 
школама изводе и наставници са за-  
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вршеним VII, односно VI степеном ст-
ручне спреме, у складу са наставним 
планом и програмом, мајстори, посло-
вође, специјалисти инструктори са за-
вршеним најмање V степеном стручне 
спреме и са пет година радног искуст-
ва у струци и положеном педагошко-
психолошком и методичко-дидактич-
ком групом предмета.   

(5)  Ако се практична и настава 
у оквиру лабораторијског рада реали-
зује у привредним или другим органи-
зацијама, уговором средње школе са 
том организацијом се одређују лица 
задужена за праћење, реализацију и 
оцјењивање ученика из предмета пра-
ктичне наставе.   

(6) На профил и стручну спре-
му лица која су уговором из става (5) 
овог члана одређена за оцјењивање уч-
еника аналогно се примјењују ставови 
(2), (3) и (4) овог члана.   

(7) За ученике са додатним обр-
азовним потребама општеобразовне 
предмете у средњој школи предају на-
ставници и дефектолози одговарајућег 
профила и стручне спреме у складу са 
наставним планом и програмом.   

(8) За учествовање у образовно-
одгојном раду и обављању послова под 
непосредним руководством наставни-
ка, средња школа може имати  сарадн-
ика у настави, у складу са Педагошким 
стандардима и наставним планом и 
програмом.   
 

Члан 111. 
(Припрема и стручно усавршавање) 

 
(1) Наставник у средњој школи 

има слободу у педагошком раду и поу-
чавању у оквирима утврђеним настав-
ним планом и програмом и другим ре-
левантним законским и подзаконским 
актима. 
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(2) Наставник има обавезу да се 
уредно припрема за организацију и об-
ављање непосредног образовно- одгој-
ног рада, за час, односно наставну јед-
инку. 

(3) Наставници, стручни сарад-
ници и сарадници обавезни су да се 
стручно усавршавају и континуирано 
едуцирају у току цијелог радног вије-
ка, с циљем квалитетног праћења, под-
стицања и помагања у образовању и 
развоју ученика и обављања других 
послова утврђених релевантним проп-
исима. 

 

(4) Правилник о стручном уса-
вршавању доноси Министарство. 

 

(5) Наставници и стручни сара-
дници средње школе могу се удружи-
вати у стручне активе и струковна уд-
ружења на нивоу школе и вишим нив-
оима, с циљем унапређења рада, едук-
ације и сарадње са другим регијама. 
 

Члан 112. 
(Стручни сарадници) 

 
(1) Стручним сарадницима, у 

складу са Педагошким стандардима, 
сматрају се: педагог, психолог, педагог 
-психолог, социјални радник, библио-
текар, дефектолог те здравствени рад-
ник са одговарајућом ВСС и положен-
им одговарајућим стручним испитом.  

 

(2) Стручни сарадник у настави 
је педагог, психолог и педагог-психо-
лог. 

 

(3)Стручни сарадници у наста-
ви обављају непосредни одгојно-обра-
зовни рад те стручно развојне и коор-
динацијске послове у складу са Педаг-
ошким стандардима. 
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Члан 113. 
(Сарадници) 

 
За учествовање у образовно-од- 

гојном раду и обављању послова под 
непосредним руководством наставни-
ка и стручних сарадника, школа може 
изабрати за сарадника: лаборанта, књ-
ижничара, сарадника за наставу и др-
уго лице које има завршену средњу ст-
ручну спрему одговарајућег усмјерења 
и положен стручни испит. 
 

Члан 114 . 
(Запошљавање у школи) 

 
(1) Запосленици школе бирају 

се на основу јавног конкурса, односно 
огласа, који расписује школски одбор 
и објављује у дневном листу. 

 

(2) Ближе одредбе о условима и 
поступку избора наставника, стручних 
сарадника и сарадника садрже прави-
ла средње школе. 
 

Члан 115. 
(Забрана дискриминације) 

 
 Забрањује се дискриминација 

по основу спола у раду школе, у посту-
пку утврђивања плате и других накна-
да за исти рад, односно за рад једнаке 
вриједности, напредовања у послу под 
једнаким условима, образовања, оспо-
собљавања и стручног усавршавања, 
услова рада, те  сваке друге радње која 
представља неки облик директне или 
индиректне дискриминације утврђене 
Законом о равноправности сполова у 
Босни и Херцеговини. 
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Члан 116. 
(Љекарски преглед) 

 
(1) Школа је дужна осигурати 

да запосленици школе изврше перио-
дични љекарски преглед најкасније до 
почетка наставе за  текућу школску го-
дину. 

(2) Садржај и начин периодич-
ног љекарског прегледа утврђује Мин-
истарство у сарадњи са надлежним 
Министарством за област здравства, а 
обављаће се у надлежној здравственој  
установи. 

(3) Трошкови љекарског прегле-
да запосленика у школи, чији је оснив-
ач Скупштина Кантона, падају на тер-
ет Буџета  Кантона.  

(4) Ако се од стране надлежне 
здравствене установе установи да је на-
ставник, стручни сарадник или сарад-
ник оболио од заразне болести или ду-
шевне болести, да је склон алкохолиз-
му или наркоманији или има озбиљне 
поремећаје у понашању, то лице не мо-
же обављати послове који подразумиј-
евају рад са ученицима, док надлежна 
здравствена установа не утврди да су 
престале околности због којих му је 
рад са ученицима забрањен. 
                                                          

Члан 117. 
(Неподобност  за рад са дјецом) 

 
 (1) Неподобно је за рад са дјец-
ом лице које је правоснажном пресуд-
ом осуђено на казну затвора за криви-
чно дјело против уставног поретка, пр-
отив живота и тијела, против слободе 
и права човјека и грађанина, против 
сполне слободе и морала, против бра-
ка, породице и младежи, против здра-
вља људи, против опште сигурности 
људи и имовине, против јавног реда и  
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правног промета, против правосуђа, 
против радних односа, кривична дјела 
подмићивања и кривична дјела прот-
ив службене и друге одговорне функ-
ције, кривична дјела против човјечно-
сти и вриједности заштићених међуна-
родним правом, осим ако је наступила 
рехабилитација по посебном закону.   
 (2) Лице из става (1) овог члана 
не може бити примљено у радни одн-
ос у школи, а уколико је запосленик 
школе отказаће му се уговор о раду без 
обавезе поштивања прописаног или 
уговореног отказног рока.                                                          
 

Члан 118 . 
(Распоред радног времена) 

 
(1) Распоред радног времена на-

ставника и стручних сарадника у окв-
иру четрдесетчасовне радне седмице 
утврђује директор, у складу са Педаго-
шким стандардима и нормативима. 

(2) Наставник, у оквиру четрде-
сеточасовне радне седмице, има 25 ча-
сова непосредног образовно-одгојног 
рада у средњој школи. 

(3) Непосредни образовно-одго-
јни рад подразумијева: часове редовне 
наставе са припремом и прегледом пи-
смених задатака/програма, разредни-
штво - час одјељенске заједнице, вође-
ње секције или других облика ваннас-
тавних активности, савјетодавни рад 
са ученицима, рад са ученичким орга-
низацијама, професионална оријента-
ција, педагошко-психолошка пракса, 
сарадња са родитељима. Норма часова 
редовне наставе по предметима утвр-
ђена је Педагошким стандардима и но-
рмативима. 

(4) Изузетно од става (3) овог чл-
ана, директор школе може из оправда-
них разлога утврдити да наставник  
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има до 30 часова непосредног образов-
но-одгојног рада, у периоду не дужем 
од једног полугодишта уз претходну 
сагласност Министарства.  

(5) Због специфичности образо-
вне дјелатности, средња школа може 
ангажовати наставника - спољњег сар-
адника на уговор о извођењу часова на-
ставе  с тим да се исти може обнављати 
најдуже до краја школске године.  

(6) Уговор о извођењу часова 
наставе из тачке (5) овог члана закључ-
ује директор средње школе уз претхо-
дну сагласност Министарства. 
 

Члан 119. 
(Годишњи одмор) 

 
(1) Наставници, стручни сарадн-

ици и сарадници користе годишњи 
одмор у вријеме љетног распуста уче-
ника који траје најмање 30 радних да-
на, а остали запосленици у складу са 
Законом о раду. 

(2) Наставници, стручни сарадн-
ици и сарадници, који због боловања 
и других оправданих разлога не иско-
ристе годишњи одмор у времену утвр-
ђеном ставом (1) овог члана, могу кор-
истити годишњи одмор до 30. јуна на-
редне године, а по могућности у току 
зимског одмора ученика. 
 (3) Дужина кориштења годишњ-
ег одмора наставника, стручних сарад-
ника и сарадника ближе се уређује пр-
авилником о раду школе. 
 

Члан 120. 
(Права и дужности наставника  

и стручних сарадника) 
 

Наставници и стручни сарадн-
ици имају право и дужност да органи-
зују и обављају непосредан образовно- 
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одгојни рад, прате, подстичу и помажу 
развој ученика, стручно се усавршава-
ју и извршавају друге задатке утврђене 
овим Законом и правилима школе. 
 

Члан 121. 
(Приправник) 

 

(1) Приправник је лице које пр-
ви пут заснива радни однос у школи у 
занимању за које се школовало, ради 
стручног оспособљавања за самостал-
ни рад. 

 (2) Лице које, након стечене од-
говарајуће стручне спреме, није ради-
ло у установама образовања, а стекло 
је радно искуство у струци дуже од го-
дину дана, има статус приправника и 
оспособљава се за самосталан одгојно-
образовни рад и обавезно је, у року од 
једне године од дана ангажовања по-
ложити стручни испит. 

(3) Стручно оспособљавање за 
самосталан образовно-одгојни рад ли-
ца ангажованих на пословима настав-
ника или школског педагога-психоло-
га из ставова (1) и (2) овог члана траје 
дванаест  мјесеци, а полагању стручн-
ог испита дужни су приступити у прв-
ом термину одређеном за полагање ст-
ручног испита. 

(4) Ако лице из става (1) и става 
(2) овог члана из оправданих разлога 
не положи стручни испит у року, мо-
же и даље обављати послове на које је 
ангажовано, али најдуже до три мјесе-
ца по истеку рока из претходног става 
овог члана, о чему директор школе до-
носи посебно рјешење. 

 (5) Стручно оспособљавање за 
самосталан рад на пословима секрета-
ра школе, библиотекара и других зап-
осленика  траје дванаест мјесеци. 
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 (6) У току оспособљавања за са-
мосталан образовно-одгојни рад лици-
ма  из ставова (1), (2) и (5) овог члана за 
пуно радно вријеме, припада плата у 
износу 80% плате радног мјеста за које 
се оспособљава. 

 
Члан 122. 

(Оспособљавање приправника  
за самосталан рад) 

 
(1) Наставничко вијеће школе 

утврђује програм оспособљавања за са-
мосталан рад и именује ментора лицу 
из ставова (1) и (2) члана 121. овог Зак-
она.  

(2) Верификовање рада настав-
ника, стручног сарадника и сарадника 
за вријеме оспособљавања за самостал-
ан образовно-одгојни рад врши ментор. 

(3) До момента стицања услова 
за самосталан одгојно-образовни рад, 
наставник, стручни сарадник или са-
радник ради по инструкцијама и под 
надзором ментора. 

(4) Стручни испит се полаже 
пред стручном комисијом коју именује 
Министарство. 

(5) У стручну комисију могу се 
именовати стручна лица Министарст-
ва, професори одговарајућих факулте-
та и стручни савјетници Педагошког 
завода те истакнути наставници из 
школа. 

(6) Програм полагања стручног 
испита доноси Министарство. 

(7) Начин оспособљавања за са-
мостални рад, састав комисије пред ко-
јом се полаже стручни испит, садржај 
испита, начин одобравања полагања 
испита, издавање увјерења о положен-
ом стручном испиту, као и вођење еви-
денције, ближе се регулишу прописи-
ма које доноси Министарство. 
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Члан 123. 

(Оцјењивање рада наставника, 
стручних сарадника и сарадника) 

 
(1) Школа је дужна осигурати да 

се рад наставника, стручних сарадни-
ка и сарадника оцјењује сваке двије го-
дине.  

(2) Оцјена рада наставника, стр-
учног сарадника и сарадника заснива 
се на квалитету и резултатима самос-
талног извршавања послова и задата-
ка, одговорности у раду и радној дис-
циплини, благовремености и уреднос-
ти у извршавању послова, ангажовању 
на осавремењавању образовно-одгојн-
ог процеса, стручном усавршавању и 
доприносу афирмацији школе. 

(3) Приликом оцјењивања рада 
наставника, стручних сарадника и са-
радника узима се у обзир оцјена Педа-
гошког завода. 

(4) Наставник, стручни сарадн-
ик и сарадник, који за свој рад буде 
два пута узастопно оцијењен оцјеном 
„не задовољава“, губи право на даљи 
рад у настави. 
 

Члан 124. 
(Стицање виших стручних звања) 

 
(1) Школа је дужна да на основу 

резултата оцјењивања рада, наставни-
цима, стручним сарадницима и сарад-
ницима школе омогући стицање виш-
их стручних звања. 

(2) Основна звања наставника, 
стручних сарадника, и сарадника су: 
наставник, стручни сарадник, и 
сарадник. 

(3) Виша стручна звања су: 
 

а) наставник ментор, наставник 
савјетник, наставник виши савјетник, 

б) самостални стручни сарадн- 
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ик, виши стручни сарадник, стручни 
савјетник, 

(4) Стручно усавршавање про-
фесора, наставника, стручних сарад-
ника и сарадника, поступак оцјењива-
ња рада, стицање виших стручних зва-
ња и вођење документације ближе се 
уређују прописом који доноси Минис-
тарство. 
 

Члан 125. 
(Губитак права на даљи рад 

наставника, стручног сарадника  
и сарадника) 

 
(1) Наставник, стручни сарадн-

ик и сарадник може изгубити право на 
даљи рад на пословима образовања и 
одгоја у случају кад надлежни орган 
школе, Педагошки завод или  инспек-
тор за образовање утврди да наставн-
ик, стручни сарадник или сарадник не 
извршава своје дужности у складу са 
овим Законом, другим прописима и 
правилима школе. 

(2) Школски одбор доноси од-
луку о губитку права наставника, стр-
учног сарадника и сарадника на даљи 
рад на пословима образовања и одгоја, 
по окончању поступка утврђивања од-
говорности у складу са законом и одр-
едбама правила школе. 
 

Члан 126. 
(Распоређивање на друге послове 

 и отказ уговора о раду) 
 

(1) У случају престанка права 
наставника, стручног сарадника и сар-
адника да обавља непосредан образов-
но-одгојни рад из члана 125. овог Зако-
на, школа ће наставника, стручног са-
радника и сарадника распоредити на  
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друге послове који одговарају његовој 
стручној спреми. 

(2) Ако наставник, стручни сар-
адник или сарадник, коме је престало 
право да изводи наставу не буде рас-
поређен на друге послове, отказује се 
уговор о раду, с тим да има право на 
отказни рок у складу са Законом о ра-
ду и Колективним уговором за дјелат-
ност средњег образовања. 

(3) Запосленику школе радни од-
нос у школи престаје у складу са опш-
тим прописима о раду и овим Законом. 
 
XII. СТРУЧНИ НАДЗОР 

 
Члан 127. 

(Стручни надзор) 
 

(1) Стручни надзор се врши над 
организовањем и извођењем наставе и 
других облика образовно-одгојног ра-
да и радом наставника, стручних са-
радника и сарадника у свим школама, 
ради даљег унапређења образовно-
одгојног рада, а у циљу провјере да ли 
ученици достижу стандарде успјеха 
које утврди Агенција за стандарде и 
оцјењивање. 

(2) Стручни надзор обухвата 
нарочито: 

 

а) праћење примјене и реализа-
ције наставног плана и програма, одн-
осно циљева и задатака, садржаја, оби-
ма, облика, метода и поступака образ-
овно-одгојног рада; 

б) праћење и оцјењивање рада 
наставника, стручних сарадника и са-
радника у настави, као и рада дирек-
тора и помоћника директора у школи; 

в) пружање стручне помоћи у 
планирању, програмирању и органи-
зовању образовно-одгојног рада, оцје- 
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њивању и напредовању ученика, а по-
себно надарених ученика. 

г) пружање стручне помоћи у 
планирању ваннаставних активности, 
излета и стручних екскурзија.    

 
Члан 128. 

(Послови Педагошког завода) 
 

(1) Стручни надзор обавља Пе-
дагошки завод. 

(2) Педагошки завод, у оквиру 
своје дјелатности, обавља сљедеће пос-
лове: 

а) израда стандарда и нормат-
ива за школе и праћење ни-
воа постигнућа ученика; 

б) креирање приједлога наста-
вних планова и програма, 
иновирање и праћење њих-
ове примјене; 

в) континуирано педагошко и 
стручно усавршавање наста-
вника и стручних сарадни-
ка; 

г) стварање базе података у ци-
љу еваулације образовног пр-
оцеса; 

д) одређивање потреба и кон-
цепције уџбеничке литерат-
уре и индикатора квалитета 
извођења наставе; 

е) обављање стручне и савјето-
давне дјелатности  запослен-
ика у средњем образовању, 

ж) израда програма образова-
ња одраслих у складу са зах-
тјевима тржишта рада; 

з) провођење стручног оспосо-
бљавања и усавршавања за-
посленика који учествују у  
теоријској и практичној обу-
ци и образовању одраслих; 

и) иновирање, праћење и вред- 
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новање провођења програ-
ма образовања и обуке одр-
аслих; 

j)    побољшање наставне праксе  
      и увођење иновација у наст- 
       авни процес; 
к) увођење метода инклузије у 

школе; 
л) давање стручних мишљења 

о пројектима и програмима 
из области образовања; 

м) провођење општег и ужег ст-
ручног надзора над радом 
школа и извођења практич-
не настава ученика у правн-
им лицима, и 

н) врши и друге послове у скл-
аду са законом, подзаконск-
им актима и другим пропи-
сима. 
 

(3) Школа је обавезна да омогу-
ћи несметано вршење стручног надзо-
ра и увид у документацију и евиден-
цију коју води. 
                                                                  

Члан 129. 
(Извјештај о стручном надзору) 

 
(1) Педагошки завод о обављен-

ом стручном надзору доставља извјеш-
тај наставничком вијећу школе, дирек-
тору, школском одбору и Министарс-
тву. 

(2) Прописе о вршењу стручног 
надзора доноси Министарство. 

                                                         
Члан 130. 

(Стандарди за оцјењивање) 
 

(1) Стандард и квалитет образо-
вања и обуке у оквиру средњег струч-
ног образовања и обуке, укључујући 
образовање и обуку одраслих, у скла-
ду са Оквирним законом о средњем  
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стручном образовању и обуци у Босни 
и Херцеговини, прати Агенција за ст-
андарде и оцјењивање, Педагошки за-
вод и Министарство. 

(2) Школа је дужна омогућити 
Агенцији за стандарде и оцјењивање, 
да у сарадњи с Министарством, а у ци-
љу успостављања стандарда за резул-
тате учења ученика и оцјењивања сте-
пена њиховог успјеха, укључујући и за-
вршни/матурски испит, организује ек-
стерно оцјењивање школа, проводи 
истраживања у  области оцјењивања с 
циљем процјене развоја и представља-
ња резултата истраживања, савјетова-
ња у погледу прописаних стандарда и 
њихове примјене, пружања помоћи у 
погледу признавања домаћих диплома 
и цертификата у страним земљама, по-
кретања и праћења процеса структу-
рирања класификације занимања. 
 
XIII.  ШКОЛСКИ ОРГАНИ  
          И ТИЈЕЛА 
 

Члан 131. 
(Орган управљања  
и орган руковођења) 

 
Орган управљања у школи је 

школски одбор, а орган руковођења је 
директор школе. 
 

Члан 132. 
(Школски одбор) 

 
(1) Средњом школом управља 

школски одбор, који има пет чланова. 
(2) У гимназији, техничкој, вје-

рској и умјетничкој школи два члана 
школског одбора именују се из реда 
запосленика школе, један члан из реда 
родитеља – старатеља ученика, један 
члан представник оснивача и један чл- 
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ан представник локалне заједнице.  

(3) У средњој стручној школи, 
један члан школског одбора именује се 
из реда запосленика школе, један члан 
из реда родитеља – старатеља ученика, 
један члан је представник оснивача, је-
дан члан представник локалне заједн-
ице и један члан представник тржи-
шта рада.  

 (4) Састав школског одбора, у 
највећој могућој мјери, одражава наци-
оналну структуру ученика, родитеља - 
старатеља ученика, запосленика шко-
ле и локалне заједнице. 

(5) Чланове школског одбора 
школе именује и разрјешава оснивач. 

(6) Ако је оснивач школе Скуп-
штина Кантона, чланове школског од-
бора школе именује и разрјешава, у 
име оснивача, Влада Кантона. 

(7) Приликом именовања школ-
ског одбора школе, Влада Кантона је 
дужна водити рачуна о равноправној 
заступљености сполова.  

(8) Чланови школског одбора 
школе именују се на период од четири 
године. 

(9) Исто лице може бити имено-
вано за предсједника или члана школ-
ског одбора највише два пута узастоп-
но. 

(10) Директор, помоћник дире-
ктора и предсједник синдикалне под-
ружнице школе не могу бити имено-
вани у школски одбор школе. 

(11) Вршење дужности предсје-
дника или члана школског одбора је 
добровољно и без накнаде. 

 
Члан 133. 

(Привремени школски одбор) 
 

(1) Оснивач школе, односно Вл-
ада Кантона, може разријешити предс- 
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једника или члана школског одбора и 
прије истека времена на које је имено-
ван ако утврди да је одговоран за неус-
пјешан или незаконит рад школе или 
на његов лични захтјев и у другим слу-
чајевима предвиђеним правилима шк-
оле. 

(2) Уколико школски одбор не 
обавља послове из своје надлежности, 
Министарство ће покренути поступак 
разрјешења чланова постојећег и име-
новања чланова привременог школск-
ог одбора. 

(3) Привремени школски одбор 
именује се и у случају када се школски 
одбор не може конституисати у складу 
са овим Законом или када се поступак 
који предходи именовању не оконча у 
законом утврђеном року. 

(4) Мандат привременог школс-
ког одбора траје најдуже два мјесеца.  
  

Члан 134. 
(Надлежности школског одбора) 

 
(1)  Школски одбор школе, пор-

ед послова утврђених законом, обавља 
и сљедеће послове: 

 

а) врши избор наставника, стр-
учних сарадника и сарадни-
ка  

б) одлучује о престанку права 
наставника, стручних сарад-
ника и сарадника на даљи 
образовно-одгојни рад; 

в) одлучује о приговору роди-
теља односно старатеља уче-
ника на рад наставника, стр-
учних сарадника и сарадн-
ика; 

г) одлучује о жалбама родите-
ља односно старатеља учен-
ика на педагошку мјеру; 
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д) одлучује, на приједлог нас-
тавничког вијећа или дирек-
тора, о приговору наставни-
ка, стручних сарадника и са-
радника, изјављен на оцјену 
о раду; 

е) именује и разрјешава дирек-
тора школе; 

ж) доноси правила школе; 
з) утврђује приједлог плана уп-

иса ученика у први разред, 
и) разматра полугодишње извј-

ештаје о извршењу одобрен-
ог буџета школе по врстама 
трошкова и изворима средс-
тава; 

ј)    доноси одлуке о набавци ст- 
      алних средстава у складу са 
       одобреним буџетом и усваја  
       извјештај о проведеним на- 
       бавкама; 
к) разматра и усваја извјештај 

пописних комисија о попису 
средстава и извора средстава 
школе и на приједлоге поп-
исних комисија доноси одл-
уке о отпису; 

л) разматра и доноси одлуке о 
висини средстава на име уп-
иснине и одштете;  

м) доноси акт о унутрашњој ор-
ганизацији и систематизац-
ији и друге опште акте шко-
ле; 

н) одлучује у другом степену о 
приговорима запосленика на 
одлуке директора о правима 
и обавезама из радног одно-
са и другим случајевима; 

о) рјешава питања односа са ос-
нивачем; 

п) одговара оснивачу за резул-
тате рада школе; 

р) подноси оснивачу, најмање  
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једанпут годишње, извјештај 
о раду школе; 

с) врши и друге послове у скл-
аду са овим Законом и прав-
илима школе. 
 

 (2) Школски одбор школе чији 
је оснивач Скупштина Кантона, извје-
штај о раду школе подноси Министар-
ству. 
 

Члан 135. 
(Директор) 

 
(1) Школом руководи директор. 
(2) За директора школе може 

бити именовано лице, које, поред оп-
штих услова, испуњава и услове: 

 

а) за наставника или педагога 
школе,  

б) има одговарајући ниво обр-
азовања − висока стручна 
спрема и стручно звање у 
одређеној области,  

в) има најмање пет година рад-
ног искуства на пословима 
наставника или педагога шк-
оле послије стицања одгова-
рајуће стручне спреме, 

г) има звање наставник мент-
ор, 

д) истиче се организационим 
способностима, 

е) да посједује највише морал-
не особине за обављање ду-
жности директора. 

 
Члан 136. 

(Сметње за именовање  
директора школе) 

 
 За директора школе не може би-
ти именовано лице: 

а) које је правоснажно осуђива- 
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но за кривично дјело које га 
по члану 117. став (1) овог За-
кона чини неподобним за 
рад са дјецом. 

б) против којег се води кривич-
ни поступак, 

в) на које се односи члан IX. 
(1). Устава Босне и Херцегов-
ине, 

г) које је члан или обавља пос-
лове у органима политичк-
их странака или фондација-
ма које су повезане са полит-
ичким странкама, 

д) које има директан финанси-
јски или други лични инте-
рес у школи у којој се канди-
дује који би могао довести 
до сукоба интереса са његов-
ом дужношћу директора, 

е) које обавља дужност предсј-
едника или члана управног 
одбора друге јавне установе 
која се финансира из Буџета 
оснивача, 

ж) којем је у посљедње три год-
ине прије дана објављивања 
огласа био отказан уговор о 
раду због дисциплинске од-
говорности или којем је у ис-
том периоду изречена дис-
циплинска мјера отпуста из 
државне службе. 

з) које је због своје кривице би-
ло разрјешено дужности ди-
ректора неке од образовно 
одгојних-установа у посљед-
њих десет година.  

 
Члан 137. 

(Именовање директора школе) 
 

(1) Школски одбор школе расп-
исује конкурс за директора школе, ко- 
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ји се објављује у дневном листу. 

(2) Кандидат за директора шк-
оле, уз пријаву на конкурс, доставља 
школски развојни план за период на 
који се именује. 

(3) Директора школе именује шк-
олски одбор школе, уз претходно при-
бављено стручно мишљење Министа-
рства и претходну сагласност Владе 
Кантона. 

(4) Претходну сагласност за им-
еновање директора школе, чији је осн-
ивач Скупштина Кантона, даје Влада 
Кантона 

(5) Лице које није добило сагла-
сност Владе кантона не може бити им-
еновано за директора школе нити вр-
шиоца дужности директора школе на 
поновљеном конкурсу.  

(6) Директор школе именује се 
на период од четири године. 

(7) Исто лице може бити имено-
вано за директора школе, чији је осни-
вач Скупштина Кантона, највише два 
пута узастопно у истој школи. 

(8) Кандидат за директора или 
помоћника директора, уколико је члан 
школског одбора, не учествује у избо-
ру и именовању директора односно 
помоћника директора школе. 

(9) Одлука о именовању дирек-
тора школе је коначна. 

(10) Критерије на основу којих 
се врши оцјењивање кандидата за ди-
ректора школе доноси школски одбор. 

 
Члан 138. 

(Мировање права из радног односа) 
 

Лицу које је именовано за дире-
ктора друге школе, школа у којој је био 
запослен, дужна је, на његов захтјев, 
обезбиједити мировање његових права 
из радног односа за вријеме трајања 
мандата. 
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Члан 139. 

(Вршилац дужности директора) 
 

(1) Уколико процедура именов-
ања директора није окончана до исте-
ка мандата, школски одбор ће, без ко-
нкурса, именовати вршиоца дужности 
директора из реда наставног особља 
школе. 

(2) Вршилац дужности директо-
ра има сва права и дужности директо-
ра. 

(3) Вршилац дужности директо-
ра руководи средњом школом до име-
новања директора, а најдуже шест мје-
сеци. 
 

Члан 140. 
(Надлежности директора) 

 

Директор школе обавља сљеде-
ће послове: 

 

а) руководи радом школе; 
б) заступа и представља школу 

према трећим лицима и одг-
овара за законитост рада шк-
оле; 

в) предлаже програм образов-
но-одгојног рада и предузи-
ма одговарајуће мјере за њи-
хову реализацију; 

г) одлучује о распоређивању 
запосленика школе на одре-
ђене послове и задатке,те ут-
врђује оцјену о њиховом ра-
ду, у складу са општим акт-
има школе; 

д) прима у радни однос остале 
запосленике 

е) подноси школском одбору, 
Педагошком заводу и Мин-
истарству извјештај о успје-
ху и постигнутим резултат-
има образовно-одгојног ра-
да у школи; 
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ж) реализује наставу или друге 
облике непосредног одгојно 
-образовног рада у складу са 
наставним планом и програ-
мом у обиму утврђеном Пе-
дагошким стандардима; 

з) одговара школском одбору 
за свој рад и резултате рада 
школе; 

и) извршава одлуке стручних 
органа и органа управљања; 

ј)    предлаже правилник о унут- 
      рашњој организацији школе  
      и друге опште  акате школе; 
к) одлучује о правима и обаве-

зама запосленика из радног 
односа у школи; 

л) подноси  полугодишње извј-
ештаје о извршењу одобрен-
ог буџета школе по врстама 
трошкова и изворима средс-
тава, 

м) врши и друге послове у скл-
аду са законом и правилима 
школе. 

 
Члан 141. 

(Оцјена рада директора) 
 

(1) Рад директора школе оцјењ-
ује  Педагошки завод. Ближи пропис о 
оцјењивању рада директора школе до-
носи Министарство на приједлог Пед-
агошког завода.  

(2) Уколико је рад директора 
школе након истека мандата, а по рас-
поређивању на послове наставника 
или педагога, оцијењен нарочито успј-
ешним, стиче више стручно звање. 
 

Члан 142. 
(Разрјешење директора) 

 
(1) Школски одбор може разри-

јешити директора школе која има ста- 
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тус јавне установе  или се финансира  
из Буџета Кантона и прије истека вре-
мена на које је именован: 
 

а) на захтјев директора, 
б) ако утврди да је рад дирек-

тора неуспјешан у реализа-
цији годишњег програма ра-
да школе, 

в) ако организација рада шко-
ле није усклађена са Педаго-
шким стандардима, 

г) ако не предложи финансијс-
ки план на вријеме у складу 
са смјерницама за израду фи-
нансијског плана који доно-
си Влада Кантона, 

д) ако не спроводи одлуке Ми-
нистарства, Владе Кантона и 
оснивача, 

е) ако утврди да је одговоран 
за неуспјешан или незакон-
ит рад школе, 

ж) ако прикупља средства и ра-
сполаже истим супротно од-
редбама прописа о мјерили-
ма за кориштење прихода бу-
џетских корисника из облас-
ти средњег образовања, 

з) ако не обустави од изврше-
ња акт школског одбора ко-
ји је у супротности са Устав-
ом или законом као и појед-
иначни акт којим се наноси 
штета школи, 

и) ако се изврши именовање су-
протно одредбама овог Зак-
она,  

ј)   ако испуњава законске услове  
     за престанак уговора о раду, 
к) у другим случајевима утврђ-

еним законом или правили-
ма школе. 

(2) Уколико школски одбор не 
разријеши директора, а Министарство  
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процијени, на основу извјештаја инсп-
ектора, да су се стекли услови за разр-
ијешење из става (1) овог члана, Мини-
старство је дужно предложити Влади 
Кантона распуштање школског одбо-
ра и именовање привременог школск-
ог одбора. 
 

Члан 143. 
(Приједлог за пријевремено 
разрјешење директора) 

 
(1) Приједлог за пријевремено 

разрјешење директора у поступку утв-
рђивања одговорности из разлога утв-
рђених чланом 142. став (1), тачка б) до 
ј), може дати оснивач, Министарство 
или најмање три члана школског одб-
ора. 

(2) Школски одбор може дониј-
ети одлуку о пријевременом разрјеше-
њу директора до окончања поступка 
утврђивања одговорности и уз саглас-
ност оснивача приватне или међунар-
одне школе, односно уз сагласност Ми-
нистарства за школу у статусу јавне ус-
танове. 

 
Члан 144. 

(Суспензија директора) 
 

(1) Ако се покрене поступак пр-
отив директора за кривична дјела из 
члана 117. став (1), овог Закона или се 
налази у притвору или је затечен у из-
вршењу кривичног дјела за које се мо-
же изрећи казна затвора у трајању од 
најмање пет година, школски одбор је 
обавезан одмах да суспендира дирек-
тора школе. 

(2) Директор школе који је сус-
пендиран прима пуни износ плате. 
 (3) По доношењу рјешења о су-
спензији директора школе, школски  
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одбор доноси одлуку о именовању вр-
шиоца дужности директора до окон-
чања поступка, али не дуже од шест 
мјесеци. 
                                                                 

Члан 145. 
(Именовање помоћника директора) 

 
(1) Правилима школе школа мо-

же утврдити послове помоћника дире-
ктора школе у складу са Педагошким 
стандардима. 

(2) За помоћника директора шк-
оле може бити именовано лице које ис-
пуњава услове за директора школе из 
члана 135. став (2) овог Закона. 

(3) Именовање помоћника ди-
ректора врши школски одбор на при-
једлог директора школе из реда наста-
вника или стручних сарадника школе 
уз предходну сагласност Министарс-
тва. 

(4) Поступак именовања помоћ-
ника директора и овлаштења и дужно-
сти, утврђују се правилима школе. 

(5) Мандат помоћника директ-
ора траје четири године. 

(6) Исто лице може бити имено-
вано за помоћника директора школе, 
чији је оснивач Скупштина Кантона, 
највише два пута узастопно у истој шк-
оли. 

(5) Оцјењивање рада помоћни-
ка директора врши се у складу са одр-
едбама члана 141. овог Закона. 

 
Члан 146. 

(Савјетодавно вијеће) 
 
 (1) Стручна школа формира са-
вјетодавно вијеће. Савјетодавно вијеће 
броји пет чланова и чине га представ-
ници локалног тржишта рада које је у 
вези са образовањем одређених проф-
ила занимања. 
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 (2) Савјетодавно вијеће помаже 
школи у планирању садржаја њених 
програма, савјетује школу о свим пита-
њима која се тичу обуке и помаже јач-
ању веза између школе и локалног тр-
жишта рада. Састав савјетодавног вије-
ћа и процедуре именовања његових 
чланова регулише се правилима шко-
ле. 
 (3) Обављање дужности члано-
ва савјетодавног вијећа је добровољно 
и без накнаде.  
 

Члан 147. 
(Вијеће родитеља) 

 
(1) Родитељи/старатељи учени-

ка имају право, а школа обавезу помо-
ћи родитељима да оснују вијеће роди-
теља. 

(2) Родитељи/старатељи учени-
ка из сваког одјељења бирају по једног 
преставника у вијеће родитеља. 

(3) Вијеће родитеља се оснива за 
сваку школску годину. 

(4) Вијеће родитеља промовише 
интересе школе у заједници у којој се 
школа налази; представља ставове род-
итеља ученика школском одбору или 
било којој другој заинтересованој стра-
ни; подржава активно учешће родите-
ља и заједнице у раду школе; предла-
же чланове школског одбора из реда 
родитеља ученика; обавјештава школ-
ски одбор и друге заинтересоване ст-
ране о ставовима вијећа родитеља кад 
год то сматра неопходним, или по зах-
тјеву школског одбора или друге заин-
тересоване стране, изјашњава се о св-
им питањима везаним за рад и руково-
ђење школом; учествује у припреми и 
реализацији одговарајућих пројеката 
који подржавају и промовишу образо-
вни рад у школи; развија комуникаци- 
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ју и односе између ученика, наставни-
ка, родитеља и локалне заједнице. 

(5) Састав вијећа родитеља, у 
највећој мјери, одражава националну 
и сполну структуру родитеља/старат-
еља ученика. 

(6) Ближи пропис о процедури 
оснивања и начину рада вијећа родит-
еља доноси Министарство. 

 
Члан 148. 

(Вијеће ученика) 
 

(1) Ученици образују вијеће уч-
еника чија је функција да: 

а) промовише интересе школе у 
заједници на чијој локацији се школа 
налази, 

б) представља ставове ученика 
школском одбору школе, 

в) подстиче ангажман ученика 
у раду школе и 

г) информише школски одбор 
о својим ставовима кад оцијени да је то 
потребно, или по захтјеву школског 
од-бора, даје мишљење о сваком питању 
које се односи на рад и управљање ср-
едњом школом. 

(2) Свако одјељење бира по јед-
ног преставника у вијеће ученика шк-
оле. 

(3) Састав вијећа ученика, у на-
јвећој мјери, одражава националну и 
сполну структуру ученика школе. 

(4) Начин и процедура оснива-
ња и рада вијећа ученика утврђује се 
општим актима школе. 
 
XIV - СТРУЧНИ ОРГАНИ ШКОЛЕ 
 

Члан 149. 
(Наставничко вијеће) 

 
У школи дјелују стручни орга-

ни: 
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а) Наставничко вијеће, које са-
чињавају наставници, стручни сарад-
ници и сарадници школе; 

б) Одјељенско вијеће, које сачи-
њавају наставници, стручни сарадни-
ци и сарадници који реализују образо-
вно-одгојни рад у одјељењу; 

в) Стручни активи наставника 
одређених наставних области/подру-
чја. 
 

Члан 150. 
(Надлежности наставничког вијећа) 

 
(1) Наставничко вијеће је струч-

ни орган који обавља сљедеће послове 
и задатке: 

 

а) стара се о организовању и 
унапређењу образовно-одг-
ојног рада у школи; 

б) анализира успјех ученика и 
рад одјељенских вијећа; 

в) на приједлог директора, од-
ређује разреднике; 

г) врши избор облика наставе 
и, сагласно томе, врши расп-
оред ученика по одјељењи-
ма и подјелу предмета на на-
ставнике, односно утврђује 
организацију наставе у (40-
часовној) радној седмици; 

д) одобрава ученицима заврш-
авање два разреда у току јед-
не школске године; 

е) прати остваривање наставн-
ог плана и програма и пре-
дузима мјере за његово извр-
шење; 

ж) предлаже директору набав-
ку стручних часописа и дру-
ге стручне литературе; 

з) утврђује приједлог и размат-
ра извршење годишњег про-
грама рада школе, рада стр- 
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учних органа, тијела и ком-
исија; 

и) утврђује програм и прати ре-
ализацију стручног усаврш-
авања наставника, стручних 
сарадника и сарадника; 

ј)   утврђује програм и усваја из- 
     вјештај о реализацији  екску- 
     рзија, излета и логоровања;  
к) анализира рад наставника, 

стручних сарадника и сара-
дника и предлаже оцјену о 
њиховом раду и унапређив-
ању; 

л) прати реализацију програма 
професионалне 
оријентације ученика; 

м) именује комисију за полага-
ње испита; 

н) одобрава и организује пола-
гање поправних, пријемних, 
допунских, разредних, ванр-
едних испита и матуре, одн-
осно завршног испита који 
се обавља у школи у складу 
са овим Законом, те размат-
ра и усваја извјештаје о обав-
љеним испитима; 

о) доноси одлуку о поништав-
ању испита; 

п) стара се о вијећу ученика шк-
оле; 

р) разматра извјештаје о извр-
шеном стручном надзору, по 
потреби и инспекцијском пр-
егледу, предузима одговара-
јуће мјере и води бригу о 
извршавању тих мјера; 

с) обавља и друге послове пре-
двиђене законом и правили-
ма школе. 
 

(2) Радом наставничког вијећа 
руководи директор школе или струч- 
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но лице које он одреди, ако општим 
актом школе није другачије утврђено. 
                                                                        

Члан 151. 
(Надлежности одјељењског вијећа) 

 
(1) Одјељенско вијеће обавља 

сљедеће послове и задатке: 
 

а) анализира успјех ученика у 
учењу и владању и рад наст-
авника у одјељењу; 

б) непосредно ради на профе-
сионалној оријентацији уче-
ника; 

в) предлаже облике наставе ко-
ји ће се примјењивати у одј-
ељењима у цјелини и за пој-
едине групе ученика или уч-
еника појединачно; 

г) усклађује рад наставника у 
образовно-одгојном процесу; 

д) утврђује закључне оцјене; 
е) изриче стимулативне и пед-

агошке мјере; 
ж) анализира рад наставника, 

стручних сарадника и сара-
дника и предлаже мјере за 
унапређење образовно-одг-
ојног рада у одјељењу и 

з) врши и друге послове утвр-
ђене законом и правилима 
школе. 

 

(2) Ближе одредбе о раду струч-
них органа и разредника садрже пра-
вила школе. 
 

Члан 152. 
(Стручни актив) 

 
(1) Стручни актив обавља сљед-

еће послове: 
 

а) ради на микро и макро пла-
нирању наставе, 
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б) разматра питања у вези са на-
ставом и предлаже предузи-
мање потребних мјера у ци-
љу осавремењавања образо-
вно-одгојног рада; 

в) анализира наставне планове 
и програме и предлаже њи-
хово осавремењавање; 

г) ради на усавршавању и ује-
дначавању критерија за оцј-
ењивање резултата рада уч-
еника; 

д) предлаже нове облике и ср-
едства рада у настави; 

е) предлаже организовање до-
пунске и додатне наставе во-
дећи рачуна о оптерећењу 
ученика; 

ж) предлаже похвале и награде 
за наставнике и ученике; 

з) тежиште рада усмјерава на 
стручно усавршавање наста-
вника стручног актива, 

и) разматра резултате рада на-
ставника и проблеме са кој-
им се наставници суочавају 
у свом раду. 

(2) Наставници школе имају 
право на струковно удруживање. 

(3) Садржај и начин рада стру-
чног актива ближе се уређује правили-
ма школе и годишњим програмом ра-
да. 
 
XV. АКТИ ШКОЛЕ 
 

Члан 153. 
(Општи акти) 

 
(1) Основни општи акт школе 

су Правила школе.  
(2) Правила школе усваја школ-

ски одбор уз предходну сагласност Ми-
нистарства. 
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(3) Школа има и друге опште 
акте у складу са законом, колективним 
уговором и правилима школе, које ус-
ваја школски одбор уз претходну саг-
ласност Министарства.  
                                                                           

Члан 154. 
(Правила школе) 

 
(1) Правила школе садрже одре-

дбе које се односе на: назив и сједиште 
школе, оснивача школе, обавезе школе 
према оснивачу, дјелатност школе, на-
чин и услове обављања дјелатности, 
однос према корисницима услуга, ста-
тусне промјене, начин стицања и рас-
поређивања средстава за рад, утврђи-
вање врсте и облика организовања об-
разовно-одгојног рада, утврђивање об-
лика и начина ванредног образовања 
ученика, образовање одраслих, услове 
за пријем наставника, стручних сара-
дника и сарадника, начин доношења 
правила о кућном реду, начин оствар-
ивања сарадње школе са родитељима 
односно старатељима ученика, начин 
организовања извођења практичне на-
ставе, рада у школским радионицама 
за практичну наставу, поступак и утв-
рђивање специфичних садржаја у ок-
виру наставних планова и програма, 
организовање феријалне праксе, орга-
низовање екскурзија и излета, органи-
зовање рада ученичке задруге у шко-
ли, поступак стручног усавршавања на-
ставног особља, вредновање рада нас-
тавника, оцјењивање и поступак нап-
редовања у струци и стицање вишег 
стручног звања, број чланова школск-
ог одбора, поступак именовања и раз-
рјешења директора, лица овлаштена 
да поред директора заступају школу и 
њихова овлаштења и одговорности, ст-
ручне органе школе, вијеће родитеља,  
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вијеће ученика и њихове надлежности, 
опште акте и начин њиховог доноше-
ња, начин остваривања јавности рада, 
остваривање права, обавеза и одговор-
ности запосленика школе и друга пи-
тања од значаја за рад школе. 

 
XVI.  ДОМОВИ УЧЕНИКА 

 
Члан 155. 

(Дом ученика) 
 

(1) Домови ученика су јавне ус-
танове у којима се осигурава одгој и 
образовање, смјештај и исхрана, култу-
рна дјелатност, физичка рекреација и 
задовољавање других потреба ученика 
средњих школа. 

(2) Одредбе овог Закона о ста-
тусу, оснивању, раду и престанку ра-
да, посебном друштвеном интересу, 
јавности рада, годишњем програму ра-
да и извјештају, надзору над радом, о 
упису, правима и обавезама ученика, о 
избору, оцјењивању и напредовању од-
гајатеља, стручних сарадника и сара-
дника, органу управљања, органу рук-
овођења те вођењу документације и 
евиденције односе се и на домове уче-
ника. 

(3) Орган управљања у дому уч-
еника је управни одбор а орган руко-
вођења је директор дома ученика.  

 
Члан 156. 

(Акти који се примјењују  
на оснивање дома ученика) 

 
(1) За оснивање дома ученика, 

оснивач је дужан да, поред општих 
услова, утврђених овим законом, оси-
гура средства и услове у складу са Пе-
дагошким стандардима и Нормативи-
ма хигијенско-техничких и просторн-
их услова за рад дома ученика. 
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(2) Педагошке стандарде и Нор-
мативе из става (1), доноси министар. 
 

Члан 157. 
(Програм одгојно-образовног рада) 

 
(1) Програмом одгојно-образов-

ног рада утврђују се послови, циљеви, 
задаци и садржаји, врста и обим одгој-
но-образовне активности у дому уче-
ника. 

(2) Јединствен програм одгојно-
образовног рада за све врсте домова 
ученика доноси Министарство. 

    
Члан 158. 

(Педагошко вијеће) 
 

(1) Стручни орган дома учени-
ка је педагошко вијеће, које сачињавају 
сви одгајатељи, стручни сарадници и 
сарадници дома ученика. 

(2) Дом ученика може имати и 
друге стручне органе, које образује, у 
зависности од својих потреба у складу 
са правилима дома. 

(3) Ближе одредбе о садржају и 
начину рада стручних органа дома уч-
еника садрже правила дома ученика. 

 
Члан 159. 

(Услови за избор одгајатеља) 
 

За одгајатеља у дому ученика 
може бити изабрано лице које има зав-
ршен први циклус студијског програ-
ма у четверогодишњем трајању и стр-
учно звање у одређеној области или 
еквивалент, односно испуњава услове 
за наставника, педагога или психолога 
у школи.  
                                                                

Члан 160. 
(Избор и именовање директора) 

 
(1) За директора дома ученика  
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може бити именовано лице које, поред 
општих услова, испуњава услове за од-
гајатеља у дому ученика и има заврш-
ен први циклус студијског програма у 
четверогодишњем трајању и стручно 
звање у одређеној области или еквива-
лент, пет година радног искуства у ст-
руци послије стицања одговарајуће ст-
ручне спреме, положен стручни испит 
и које се истиче организационим спос-
обностима. 

(2) Директора дома ученика им-
енује управни одбор дома ученика, на-
кон проведеног конкурса и уз претхо-
дну сагласност оснивача и стручно ми-
шљење Педагошког завода. 

(3) Претходну сагласност за 
именовање директора дома ученика, 
чији је оснивач Скупштина Кантона, 
даје Влада Кантона. 

 (4) Директор дома ученика 
именује се на четири године, с правом 
поновног именовања. 

(5) Лице које није добило сагла-
сност Владе Кантона не може бити им-
еновано за вршиоца дужности дирек-
тора, нити за директора дома ученика. 

 (6) Уколико је члан управног 
одбора кандидат за директора или по-
моћника директора, не учествује у из-
бору и именовању директора, односно 
помоћника директора дома ученика. 
 (7) Одлука о именовању дирек-
тора дома ученика је коначна. 
 

Члан 161. 
(Конкурс за директора) 

 
(1) Управни одбор дома учени-

ка расписује конкурс за директора до-
ма, који се објављује у дневном листу. 

(2) Конкурс за директора дома 
садржи услове из овог Закона и прави-
ла дома ученика. 
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Члан 162. 
(Правила дома) 

 
(1) Дом ученика има правила 

дома ученика, која доноси управни од-
бор. 

(2) Правила дома ученика, пор-
ед одредаба утврђених овим законом, 
садрже и одредбе које се односе на: 
назив и сједиште дома, оснивача дома, 
обавезе дома према оснивачу, дјелатн-
ост, начин и услове обављања дјелатн-
ости, однос према корисницима услу-
га, статусне промјене, начин уписа и 
пријема у дом ученика, здравствена за-
штита ученика у дому, начин оствари-
вања сарадње са школама, родитељи-
ма односно старатељима ученика, на-
чин стицања и распоређивања средст-
ава за рад, услове за пријем у радни 
однос, поступак стручног усавршава-
ња запосленика, број чланова управн-
ог одбора, поступак именовања и раз-
рјешења директора, стручни органи 
дома и њихове надлежности, опште 
акте и начин њиховог доношења, нач-
ин остваривања јавности рада, оствар-
ивање права, обавеза и одговорности 
запосленика дома и друга питања од 
значаја за рад школе. 

(3) Министарство врши контро-
лу усклађености правила дома учени-
ка са законом. 
 
XVII-СИНДИКАЛНО ОРГАНИЗОВАЊЕ 
 

Члан 163. 
(Синдикат школе) 

 
(1) У школи се омогућава дјело-

вање представника синдиката запосле-
ника средњег образовања и одгоја и 
чланова синдиката школе. 

(2) Синдикат школе дјелује у ск- 
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ладу са законом, колективним угово-
ром и синдикалним правилима. 

(3) Дјеловање синдиката не мо-
же се ограничити одлукама органа шк-
оле. 
 
XVIII. ПОТРЕБЕ И ИНТЕРЕСИ  
            КАНТОНА У СРЕДЊЕМ  
            ОБРАЗОВАЊУ 
 

Члан 164. 
(Потребе и интереси Кантона  
у средњем образовању и одгоју) 

 
Потребе и интереси Кантона у 

средњем образовању и одгоју у смислу 
овог Закона су: 

 
а) обезбиједити остваривање пр-

ава свој дјеци на образова-
ње; 

б) осигурање доступности сре-
дњег образовања дјеци са 
потешкоћама у развоју; 

в) организовање општег и стр-
учног образовања на достиг-
нућима савремене науке, те-
хнологије и друштвеног раз-
воја за стицање знања и вје-
штина за рад и наставак об-
разовања; 

г) унапређивање дјелатности 
средњег образовања и осиг-
уравање услова рада према 
захтјевима наставних плано-
ва и програма; 

д) осигурање доступности сре-
дњег образовања према спо-
собностима и могућностима 
ученика, а посебно надарен-
их ученика који постижу на-
тпросјечне резултате; 

е) издавање школских уџбени-
ка, приручника и часописа. 
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XIX. ФИНАНСИРАЊЕ СРЕДЊЕГ 
         ОБРАЗОВАЊА 
 

Члан 165. 
(Финансијске обавезе оснивача) 

 
Оснивач школе осигурава сред-

ства потребна за оснивање школе, њен 
рад у складу са стандардима за школе, 
а  нарочито осигурава финансирање 
сљедећег: 

 

а) плате наставника, стручних 
    сарадника и сарадника и др- 
    угих запосленика, 
б) њихово стручно усавршава- 
    ње и обуку, 
в) образовање дјеце са посебним 
    потребама, 
г) школска такмичења, 
д) рад експерименталне школе  
    и вјежбаонице, 
е) одржавање простора школе,  
    куповину школске опреме и  
    учила. 

                                                               
Члан 166. 

(Финансирање рада средњих школа) 
 

(1) Рад средњих школа финан-
сира се на сљедећи начин: 

 

а) школа чији је оснивач Скуп-
штина Кантона финансира 
се из Буџета Кантона   

б) школа чији је оснивач опш-
тинско вијеће финансира се 
из буџета општине  

в) школа чији су суоснивачи Ск-
упштина Кантона и општи-
нско вијеће финансира се из 
Буџета Кантона и буџета оп-
штине,  

г) школа чији је оснивач дома-
ће и/или страно физичко  
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или правно лице, финанси-
ра се из средстава оснивача. 

д) школа чији је оснивач дома-
ће или страно физичко или 
правно лице, а за чијим рад-
ом је Скупштина Кантона из-
казала јавни интерес, фина-
нсира се из Буџета Кантона 
и средстава оснивача. 

(2) Финансирање школа из та-
чке в) и д) се врши на основу уговора о 
међусобним правима, обавезама и од-
говорностима оснивача. 

(3) Школа стиче средства за рад 
од накнаде за обављање интелектуал-
них, образовних и других услуга, од 
личног учешћа корисника услуга, про-
дајом материјалних добара и из друг-
их извора, под условима одређеним за-
коном или актом о оснивању школе. 
Школа може стицати приход и прода-
јом производа које ученици произведу 
у ученичким радионицама у току из-
вођења практичне наставе. 

(4) Новац или средства стечена 
на начин из става (3), овог члана, се за-
себно евидентирају и користе за фина-
нсирање побољшања стандарда нас-
тавника и ученика, стручно усавршав-
ање запосленика школе у организаци-
ји Педагошког завода или Министарс-
тва, опремања ученичких радионица, 
одржавања школског простора, купов-
ину опреме и учила и слично. 
 

Члан 167. 
(Заштита имовинских интереса) 

 
Имовинске интересе школе чи-

ји је оснивач или суоснивач Скупш-
тина Кантона у поступцима пред су-
дом или другим надлежним органом 
заступа Кантонално правобранилаш-
тво. 
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Члан 168. 
(Етички кодекс) 

 
(1) Етички кодекс дефинира 

начин понашања, поштивање општих 
и посебних моралних и етичких при-
нципа од стране запосленика школе, 
при обављању свакодневних послова и 
извршавања обавеза. 

(2) Запосленик школе потписује 
изјаву из које произилази да је упознат 
са садржајем и да ће се придржавати 
општих и посебних обавеза и принци-
па Етичког кодекса. 

(3) Етички кодекс из става (1) 
овог члана доноси Министарство. 

 
Члан 169. 

(Кућни ред) 
 

(1)    Школски одбор на пријед-
лог наставничког вијећа школе доноси 
кућни ред.   

(2)    Кућним редом обавезно се 
утврђују:   

а) правила и обавезе понаша-
ња у средњој школи, унутр-
ашњем и вањском просто-
ру,   

б) правила међусобних односа 
ученика,   

в) правила међусобних односа 
ученика и запосленика шко-
ле,   

г) правила међусобних односа 
запосленика школе,   

д) забрана свих облика рекла-
мирања и продаје произво-
да који нису у складу са ети-
ком, начелима и циљевима 
образовно- одгојног рада,   

е) правила сигурности и зашт-
ите од социјално неприхват-
љивих облика понашања, ди- 
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скриминације, 
непријатељства и насиља,   

ж) начин поступања према им-
овини,   

з) кодекс облачења ученика и 
запосленика и   

и) друга питања битна за кућ-
ни ред школе.   

(3)    У поступку доношења кућ-
ног реда обавезно је да исти буде усаг-
лашен са Етичким кодексом за запос-
ленике школе, који доноси Mинистар-
ство.   
      
XX – НАДЗОР 

 
Члан 170. 

(Надзор над радом школе) 
 

(1) Надзор над провођењем овог 
Закона и прописа донесених за његово 
провођење врши Министарство. 
 (2) Инспекцијски надзор над 
радом установа средњег образовања 
врши кантонални инспектор за образ-
овање. 
 
XXI - КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 171. 
(Казнене одребе) 

 
(1) Новчаном казном од 1.000 до 

4.000 КМ казниће се за прекршај шко-
ла, ако: 

 

1) онемогући употребу у наста-
ви било којег службеног језика или сл-
ужбеног писма (члан 7. став 2.); 

2) доведе у неповољнији полож-
ај ученике који не желе похађати вје-
ронауку (члан 9. став 4.);  

3) приватна школа отпочне са 
радом прије него што испуни услове 
за рад (члан 13. став 9.); 
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4) школа отпочне са радом при-
је него што испуни услове за рад (члан 
20. став 1.); 

5) изда свједоџбу или другу јав-
ну исправу о завршеном разреду, од-
носно образовању, прије уписа у Ре-
гистар средњих школа (члан 21. Став 
2.); 

6) организује образовно-одгојни 
рад изван сједишта школе без саглас-
ности Министарства (члан 23. став 2.); 

7) врши дискриминацију дјеце 
у приступу дјеце образовању или њи-
ховом учешћу у образовном процесу 
(члан 33. став 1.); 

8) омогући организовање и дје-
ловање политичких странака и њихов-
их подмладака (члан 37. став 1.); 

9) поступи супротно Критериј-
има за школске називе и симболе (чл-
ан 37. став 2.); 

10) одступи од школског кален-
дара без сагласности Министарства 
(члан 43. став 6.);  

11) поступи супротно одредби 
члана 50. став 5.); 

12) организује излете, стручне 
посјете, екскурзије и логоровања супр-
отно годишњем програму рада и наче-
лима (члан 51. став 1.); 

13) организује манифестацију 
која није утврђена годишњим програ-
мом рада без сагласности Министарст-
ва (члан 52. Став 4.); 

14) дозволи употребу уџбеника, 
приручника и других наставних сред-
ства које није одобрило Министарство 
(члан 56. став 2.); 

15) онемогући ученику полага-
ње разлике предмета до 15. априла те-
куће школске године (члан 64. став 3.); 

16) не потпише уговор за извођ-
ење практичне наставе са правним ли-
цим у којем се изводи практична нас- 
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тава (66. став 3.); 

17)  поступи супротно одредби 
члана 70. став 2.);  

18) упише ученика супротно 
одредбама чланова 77. и 78;  

19)  поступи супротно одредби 
члана 114.  

20) се утврди да наставник у ок-
виру 40-часовне радне седмице има 
више од 25 наставних часова свих обл-
ика непосредног одгојно-образовног ра-
да (члан 118. став 2.); 

21) не утврди програм оспособ-
љавања за самосталан одгојно-образо-
вни рад и не именује ментора припра-
внику (члан 122. став 1.), 

22) не врши редовно оцјењива-
ње рада наставника, стручних сарад-
ника и сарадника (члан 123. став 1.); 

23) поступи супротно одредба-
ма члана 124. став (1); 

 (2) За прекршај из претходног 
става казниће се и одговорно лице у 
школи новчаном казном од 300,00 до 
1.200,00 КМ. 
 

Члан 172. 
(Казнене одребе) 

 
(1) Новчаном казном од 500 до 

2.000 КМ казниће се за прекршај шко-
ла, ако: 

 

1) ученици у току дана имају 
више од седам, односно у току седми-
це имају више од 35 часова наставе (чл-
ан 46.); 

2) изда свједоџбу прије него ос-
твари годишњи фонд наставних часо-
ва предвиђен наставним планом и пр-
ограмом (члан 47. став 3.); 

3) не донесе годишњи програм 
рада школе или га у утврђеном року 
не достави Министарству и Педагош-
ком заводу (члан 50. став 3.); 
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4)  не извршава обавезе из чла-
на 86. став 1; 

5) не води прописану докумен-
тацију и евиденцију  из члана 108. став 
(1); 

6) прими запосленика у радни 
однос супротно одредбама члана 114. 
овог Закона, 

7) врши дискриминацију запо-
сленика по основу спола (члан 115.);
 8) не осигура да запосленици шк-
оле у одређеном року изврше љекарс-
ки преглед (члан 116. став 1.); 

 

 (2) За прекршај из претходног 
става казниће се и одговорно лице у 
школи новчаном казном од 200 до 800 
КМ. 
 

Члан 173. 
(Казнене одребе) 

 
Новчаном казном од 200 до 1.000 

КМ казниће се за прекршај родитељ, 
односно старатељ, ако дјетету ограни-
чи право приступа образовању или 
друга права из члана 30. овог Закона. 
 
XXII - ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ  
           ОДРЕДБЕ 
 

Члан 174. 
(Обавеза усклађивања организације, 

дјелатности и аката школе) 
 

Постојеће школе дужне су да 
ускладе своју организацију, дјелатност 
и правила са одредбама овог Закона у 
року од 6 мјесеци од дана ступања на 
снагу овог Закона. 
 

Члан 175. 
(Обавезно средње образовање) 

 
(1) За све ученике до навршене 

њихове 18. године живота средње обр- 
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азовање у трајању од двије године је 
обавезно.  

(2)  Обавезно средње образова-
ње у трајању од двије године започеће 
од школске 2012/2013. године.   

(3)  Министарство у сарадњи са 
средњим школама и релевантном об-
разовном и другом инфраструктуром, 
урадиће програме за стицање одгова-
рајућег занимања I и II степена за уч-
енике који из одређених разлога не мо-
гу завршити средњу школу у трајању 
од три односно четири године, што 
подразумијева и дефинисање нове об-
разовне номенклатуре занимања за I и 
II степен сложености.   

(4)    Обавезује се Министарство 
да у Буџету планира средства за реа-
лизацију програма из става (3) овог чл-
ана.   

(5)    За ученике из става (1) овог 
члана не примјењују се одредбе члана 
79. тачка в),  г), 80. и 82., а у вези са чла-
ном 81. овог Закона. Рјешења у вези са 
примјеном одредби наведених члано-
ва за ове ученике дефинисаће се прав-
илником који доноси Министарство.   
                                                                  

Члан 176. 
(Право на завршетак започетог 

образовања) 
 

Ученици који су започели обра-
зовање по наставним плановима и пр-
ограмима донесеним у складу са Зако-
ном о средњој школи (“Службене нов-
ине Босанско-подрињског кантона Го-
ражде“ бр.5/04),  имају право да завр-
ше своје образовање по тим наставним 
плановима и програмима, а најдуже 
двије године након окончаног образо-
вања посљедње генерације у тој шко-
ли. 
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Члан 177. 
(Статус наставника затечених у 

наставном процесу) 
 

Лице затечено на пословима на-
ставника, које је стекло право на извођ-
ење наставе из одређеног предмета по 
наставном плану и програму донесен-
ом у складу са Законом о средњој шко-
ли (“Службене новине Босанско-подр-
ињског кантона Горажде”, број 5/04), а 
на дан ступања на снагу овог Закона 
имају најмање 10 година стажа у обра-
зовању на пословима извођења наста-
ве одговарајућег предмета, могу обав-
љати послове на којим су затечени и 
након ступања на снагу овог Закона. 

 
Члан 178. 

(Мандат чланова школског 
 одбора и директора) 

 
(1) Мандат чланова школског 

одбора затечених на дужности на дан 
ступања на снагу овог Закона траје у 
оквиру мандата на који су изабрани. 

(2) Мандат директора школе за-
теченог на дужности на дан ступања 
на снагу овог Закона траје у оквиру 
мандата на који је изабран. 
 

Члан 179. 
(Задржавање права 
 и обавезе оснивача) 

 
Скупштина Кантона задржава 

права и обавезе оснивача према пос-
тојећим школама и домовима ученика, 
који имају статус јавне установе, преу-
зете ранијим прописима. 
 

Члан 180. 
(Доношење проведбених аката) 

 
(1) Скупштина Кантона ће у ро- 
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ку од једне године од дана ступања на 
снагу овог Закона, донијети дугорочни 
програм развоја средњег образовања и 
одгоја Босанско-подрињског кантона  
(члан 12). 

(2) На приједлог Министарства, 
Влада Кантона ће до почетка школске 
године, донијети Одлуку из члана 28. 
овог Закона. 

 
Члан 181. 

(Доношење проведбених аката) 
 

(1) Министарство ће  до почетка 
школске године донијети прописе из 
чланова  43, 77 и 78. 

(2) Министарство ће у року год-
ине дана, од дана ступања на снагу ов-
ог Закона, донијети прописе из члано-
ва 8,16, 18, 21,42,  51, 54, 55, 64, 65, 66, 
68,70, 77, 78, 84, 87, 94, 96, 97, 98, 99, 100, 
108, 122, 124, 129, 141, 147, 157,  168 и 
175. 

(3) Педагошки завод ће до поче-
тка школске године донијети пропис 
из чланова 50 и 86. 

(5) До доношења прописа из ст-
ава (1) до (3) овог члана примјењиваће 
се постојећи прописи уколико нису у 
супротности са овим Законом. 
                                                                  

Члан 182. 
(Престанак важности ранијих 

прописа) 
 

Ступањем на снагу овог Закона 
престаје да важи Закон о средњој шко-
ли (“Службене новине Босанско-подр-
ињског кантона Горажде”, број 5/04 ). 

 
Члан 183. 

(Ступање на снагу Закона) 
 

Овај Закон ступа на снагу осмог 
дана од дана објављивања у “Службен- 
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им новинама Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде.” 

 
Број:01-02-522/11        ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ  
01.јула 2011.године         СКУПШТИНЕ 
      Г о р а ж д е              Назиф Уручи,с.р.   
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На основу Погљавља IV Одјељ-
ак А члана 23. Устава Босанско-подри-
њског кантона Горажде (“Службене 
новине Босанско-подрињског кантона 
Горажде“, број: 8/98, 10/00 и 5/03) и  
чланова 106. и 108. Пословника Скуп-
штине Босанско-подрињског кантона 
Горажде  (“Службене новине Босанско 
-подрињског кантона Горажде“, број: 
10/08), Скупштина Босанско-подрињс-
ког кантона Горажде, на 6. редовној сј-
едници, одржаној 1. јула 2011. године, 
д о н о с и:  
 
 

О  Д  Л  У  К  У 
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА 
ОДЛУКЕ О ИЗБОРУ СТАЛНИХ И 
ПОВРЕМЕНИХ РАДНИХ ТИЈЕЛА 

СКУПШТИНЕ БОСАНСКО-
ПОДРИЊСКОГ 

КАНТОНА  ГОРАЖДЕ 
 

Члан 1. 
 

Одлука о избору сталних и по-
времених радних тијела Скупштине 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де (“Службене новине Босанско-подр-
ињског кантона Горажде, број: 3/11), 
мијења се и гласи: 
 

У члану 1. а/тачка 1. умјесто 
имена Фрашто Емир уписује се име 
Дошло Суад. 

У члану 1. б/тачка 5. умјесто  
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имена Ратковић Нијаз уписује се име 
Куљух Весна. 
 

У члану 1. е тачка 3. умјесто им-
ена  Рашчић Еника уписује се име   Ћо-
совић Ениса.  

 
У члану 1. г/тачка 5. умјесто 

имена  Аџем Џевад уписује се име   Ра-
мовић Елведин. 

 
У члану 1. х/тачка 1.  умјесто 

имена  Клисура–Немец Весна  уписује 
се име Рашчић Еника, а у тачки 5. Умј-
есто имена Имамовић Демир уписује 
се име Мујковић Џевида.  
 

У члану 1. и/тачка 2. умјесто 
имена Аџем Џевад уписује се име   Ха-
сковић Ферид.  
 

У члану 1. ј/тачка 2.  умјесто 
имена  Фрашто Емир уписује се име 
Дошло Суад, а у тачки 5.  умјесто 
имена Имамовић Демир, уписује се 
име Тутић Јусуф. 
 

У члану 1. к/тачка 3. умјесто 
имена Мујковић Џевида уписује се име 
Кочевић Елма.  
 

У члану 1. л/тачка 5. умјесто 
имена  Башић Реџо уписује се име Фо-
рто Емина.  
 

Члан 2. 
 
 Ова  Одлука ступа на снагу дан-
ом објављивања у „Службеним новин-
ама Босанско-подрињског кантона Го-
ражде“. 
 
Број:01-05-524/11        ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ  
1. јула 2011.године           СКУПШТИНЕ 
    Г о р а ж д е              Назиф Уручи,с.р. 
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На основу члана 24. став 1. Зак-
она о унутрашњим пословима Босанс-
ко-подрињског кантона Горажде (“Сл-
ужбене новине Босанско-подрињског 
кантона Горажде“, број: 9/10) и члано-
ва 106. и 108.  Пословника Скупштине 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де (“Службене новине Босанско-подр-
ињског кантона Горажде“, број: 10/08), 
Скупштина Босанско-подрињског кан-
тона Горажде, на 6. редовној сједници, 
одржаној 1.јула2011.године, д о н о с и: 
 
 

О  Д  Л  У  К  У 
О ИМЕНОВАЊУ ЈЕДНОГ ЧЛАНА  

НЕЗАВИСНОГ ОДБОРА 
 

Члан 1. 
 
 У Независни одбор именује се:  
ЖУГА МИРСАД. 
 

Члан 2. 
 
 Члан Независног одбора име-
нује се на период од 4 (четири) године, 
односно до истека мандата именова-
ног Независног одбора.  
 

Члан 3. 
 
 Ова Одлука ступа на снагу да-
ном објављивања у  „Службеним нови-
нама Босанско - подрињског кантона 
Горажде“. 
 
Број: 01-04-525/11       ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ  
1. јула 2011.године          СКУПШТИНЕ 
     Г о р а ж д е                Назиф Уручи,с.р.  
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           Скупштина Босанско-подрињск- 
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ог кантона Горажде, на 6. редовној сје-
дници, одржаној 1.јула 2011.године, на 
основу члана 106. Пословника Скупш-
тине Босанско-подрињског кантона Го-
ражде (“Службене новине Босанско-по-
дрињског кантона Горажде“, број:10/08), 
д о н о с и:  
 
 

З а к л ј у ч а к 
 
 Доноси се Резолуција о Сребре-
ници у истовјетном тексту какав је до-
нио и Европски парламент 15. јануара 
2009. године. 
 
 Овај Закључак објавити у „Слу-
жбеним новинама Босанско-подрињс-
ког кантона Горажде“. 
 
Број:01-05-532/11        ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ 
4.  јула 2011.године          СКУПШТИНЕ 
     Г о р а ж д е                 Назиф Уручи,с.р. 

------------------------ 
 

ТЕКСТ РЕЗОЛУЦИЈЕ  
О СРЕБРЕНИЦИ 

 
 
Резолуција Европског парламента о 
Сребреници 
 
Европски парламент, 
 
-   поштујући своју резолуцију од 7. 
јула 2005. „Балкан: 10  година након 
Сребренице“ 
 
- поштујући Споразум о стабилиза-
цији и придруживању између Евр-
опске уније и Босне и Херцеговине, 
потисан 16. јуна 2008. године и пре-
поруке о чланству у Европској унији 
дате свим земљама западног Блакана 
на самиту Европске уније у Солуну  
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2003. године, 
 
- поштујући Правило 103 (4) својих 
Правила у поступку; 
 
А, будући да је 11. јула 1995. године 
босански град Сребреница, која је у 
то вријеме била изолирана енклава 
коју је Вијеће сигурности УН прогла-
сило сигурном зоном својом одлуком 
денесеном 16. априла 1993. године, 
пала у руке снага српских милитана-
та које је предводио генерал Ратко 
Младић, а под командом тадашњег 
предсједника Републике Српске Рад-
ована Караџића. 
 
Б, будући да су у року од неколико 
дана крвопролића након пада Среб-
ренице снаге босанских Срба, којима 
је заповиједао генерал Ратко Млад-
ић, и паравојне јединице укључују-
ћи србијанске нередовне полицијске 
јединице које су ушле у босански пр-
остор из Србије, скупно смакнуле ви-
ше од 8000 муслиманских мушкараца 
и дјечака, који су тражили сигурност 
на овом подручју под заштитом Ми-
ровних снага Уједнињених нација 
(УНПРОФОР), будући да је на силу 
депортовано скоро 25 000 жена и дје-
це и старијих лица, чинећи овај дога-
ђај највећим ратним злочином у Ев-
ропи од краја Другог свјетског рата; 
 
Ц, будући да се ова трагедија, коју је 
Међународни кривични суд за бив-
шу Југославију (МКСЈ) прогласио чи-
ном геноцида, одвијала  на мјесту ко-
је су Уједињене нације (УН) прогла-
силе сигурном зоном, због чега је она 
симбол неспособности међународне 
заједнице да интервенира у сукоби-
ма и заштити цивилно становништ-
во. 

04.јул/српањ 2011 
 

 
Д, узимајући у обзир вишеструка кр-
шења Женевске конвенције, која су 
починили војници босанских Срба 
над цивилним становништвом Среб-
ренице, укључујући и протјеривање 
хиљада жена, дјеце и стараца као и 
силовање великог броја жена; 
 
Е, будући да упркос огромним напо-
рима учињеним до данашњег дана 
да се открију и ископају масовне и 
појединачне гробнице те идентифи-
цирају тијела жртава, до сада изведе-
на истраживања не дозвољавају пот-
пуну реконструкцију догађаја у Сре-
бреници и око ње; 
 
Ф, будући да нема стварног мира без 
правде, те будући да пуна и безусло-
вна сарадња са Међународним крив-
ичним судом за бившу Југославију 
остаје основни захтјев за земље запа-
дног Балкана за будући наставак пр-
оцеса интеграције у Европску унију; 
 
Г, будући да је генерал Радислав Крс-
тић као припадник војске босанских 
Срба прво лице које је Међународни 
кривични суд за бившу Југославију 
прогласио кривим због помагања и 
потицања сребреничког геноцида, 
будући да је један од двојице најист-
акнутијих оптуженика Ратко Млад-
ић још увијек на слободи скоро четр-
наест година након трагичног збива-
ња, и будући да је поздрављено то 
што је Радован Караџић пребачен у 
Међународни кривични суд за бив-
шу Југославију; 
 
Х, будући да је институционализаци-
ја дана сјећања најбољи начин одава-
ња поштовања жртвама злочина и 
слање јасне поруке будућим генера-
цијама, 



04.јул/српањ 2011 
 
 
1. Европски парламент се сјећа и од-
аје почаст свим жртвама окрутности 
током рата у бившој Југославији; из-
ражава своје саучешће и солидарност 
са породицама жртава, од којих мн-
оги живе без коначне потврде о суд-
бини њихових очева, синова, мужева 
или браће, признаје да је овај наста-
вак бола погоршан пропустом да се 
приведу правди одговорни за ове 
догађаје; 
 
2. Позива Вијеће и Комисију да при-
кладно одају почаст годишњици чи-
на геноцида Сребреница-Поточари 
подржавајући признање Европског 
парламента о 11. јулу као Дану сјећа-
ња на сребренички геноцид у цијел-
ој Европској унији и позива све зем-
ље западног Балкана да учине исто; 
 
3. Позива на даље напоре за привође-
ње правди осталих бјегунаца, израж-
ава своју пуну подршку важном и 
напорном раду Међународном крив-
ичном суду за бившу Југославију и 
наглашава да је привођење правди 
за злочине у и око Сребренице још 
један важан корак према миру и ст-
абилности у региону; 
 
4. Наглашава важност помирења као 
дијела европског интеграционог пр-
оцеса, истиче важну улогу религијс-
ких заједница, медија и образовног 
система у овом процесу, тако да ста-
новништво свих етничких група мо-
же превазићи тензије прошлости и 
почети мирољубив и искрен сужив-
от у заједничком трајном миру, ста-
билности и економском развоју, под-
стиче све земље да учине даље напо-
ре да дођу до добрих односа унаточ 
тешкој и оптерећавајућој прошлос-
ти; 
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4. Налаже свом предсједнику да пр-
ослиједи ову резолуцију Вијећу, 
Ко-мисији, владама држава чла-
ница, Влади и Парламенту Босне 
и Херце-говине, њеним ентите-
тима и регионалним јединицама 
и владама и парламентима држа-
ва западног Балкана. 

 

435 
 

На основу члана 24. Закона о 
Влади Босанско – подрињског кантона 
Горажде («Службене новине Босанско 
– подрињског кантона Горажде», број: 
5/03), а у  вези  са  чланом 17. Закона  о  
извршењу Буџета Босанско – подрињ-
ског кантона Горажде за  2011.годину 
(«Службене новине Босанско – подри-
њског кантона Горажде», број: 5/11), 
Влада Босанско – подрињског кантона 
Горажде, на својој 10. редовној сједни-
ци, одржаној дана 12.05.2011. године,  
д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о  давању  сагласности  

 за финансирање израде пројекта  
уређења зелених површина 

 
Члан 1. 

 
  Овом  Одлуком  Влада  Босанс-
ко – подрињског кантона Горажде  да-
је сагласност Министарству за привре-
ду Босанско-подрињског кантона Гор-
ажде за финансирање израде пројекта 
уређења зелених површина. 
 

Члан 2. 
 
 Овлашћује се министар за при-
вреду Босанско – подрињског  кантона  
Горажде да са одабраним понуђачем  
 



Број 10 – страна 1310 
 
 
за пружање услуга израде пројекта ур-
еђења зелених површина, привредним 
друштвом «ЕКО ЛАНД» д.о.о. Сараје-
во, закључи уговор о изради пројекта 
уређења зелених површина, у укупн-
ом износу од 6.856,20 КМ. 
  

Члан 3. 
 
 За реализацију ове Одлуке  зад-
ужују се  Министарство за привреду и 
Министарство за финансије Босанско 
– подрињског кантона Горажде, а 
средства у износу од 6.856,20 КМ  обез-
биједити из Буџета Министарства за 
привреду Босанско – подрињског кан-
тона Горажде, утврђена на  економск-
ом коду 821 500 - Набавка сталних ср-
едстава у облику права (израда прој-
екта). 
 

Члан 4. 
 
 Ова Одлука ступа на снагу  дан-
ом објављивања на службеној огласној 
табли Кантона, а накнадно ће се  обја-
вити у «Службеним новинама  Босанс-
ко – подрињског кантона Горажде». 
 
Број:03–14-831 /11               П Р Е М И Ј Е Р                                                                       
12.05.2011.године             Емир Фрашто,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) и члана 39. Закона о извршењу 
Буџета Босанско – подрињског канто-
на Горажде за 2011. годину («Службе-
не новине Босанско – подрињског кан-
тона Горажде» број: 5/11), Влада Боса-
нско – подрињског кантона Горажде,  

04.јул/српањ 2011 
 

 
на својој 13. редовној сједници, одржа-
ној дана 09.06.2011.године, д о н о с и: 
   
 

О Д Л У К У 
о одобравању текућих трансфера 
општинама у саставу Босанско-
подрињског кантона Горажде 

 
Члан 1. 

 
Овом Одлуком одобравају се те-

кући трансфери општинама у саставу 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де за април 2011. године, како слиједи: 
 

1. Општина Горажде  100.000,00 КМ, 
из Буџета Министарства за финан-
сије Босанско-подрињског кантона 
Горажде, економски код 614100 - 
Текући трансфери Општини  Го-
ражде; 

2. Општина Фоча-Устиколина 100.000,00 
КМ, из Буџета Министарства за фи-
нансије Босанско-подрињског кан-
тона Горажде, економски код 614100 
- Текући трансфери Општини Фо-
ча-Устиколина; 

3. Општина Пале-Прача 100.000,00 КМ, 
из уџета Министарства за финанс-
ије Босанско-подрињског кантона 
Горажде, економски код 614100 – 
Текући трансфери Општини  Па-
ле-Прача. 

 
Члан 2. 

 
За реализацију ове Одлуке зад-

ужује се Министарство за финансије 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де. Корисници средстава дужни су пр-
ије одобравања средстава за наредни 
мјесец поднијети извјештај о утрошку 
средстава одобрених у  члану 1. ове 
Одлуке. 



04.јул/српањ 2011 
             
 

Члан 3. 
 

Одлука ступа на снагу даном 
објављивања на службеној огласној 
табли Кантона, а накнадно ће да се об-
јави у «Службеним новинама Босанско 
-подрињског кантона Горажде».       
  
Број:03–14-778/11               П Р Е М И Ј Е Р                                                                       
09.06.2011. године            Емир Фрашто,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), а у складу са Програмом утрош-
ка средстава из Буџета Министарства 
за образовање, науку, културу и спорт 
са економског кода 614 300 (ЈАН 001) – 
Текући трансфер непрофитним орга-
низацијама за 2011.годину број: 10-14-
2023-2/11 од 01.06.2011.године,  Влада 
Босанско – подрињског кантона Гора-
жде, на својој 13. редовној сједници, од-
ржаној дана 09.06.2011.год, д о н о с и: 

 
 

О Д Л У К У 
о одобравању новчаних средстава 
Бициклистичком клубу Горажде 

 
Члан 1. 

 
 Одобравају  се новчана средства 
у износу од 800,00 КМ Бициклистичк-
ом клубу Горажде на име суфинанси-
рања организације бициклистичке ут-
рке у Горажду, која се одржава дана 
11.06.2011. године. 
 

Члан 2. 
 
 За реализацију ове Одлуке зад- 
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ужује се Министарство за финансије, а 
средства дозначити из Буџета Минис-
тарства за образовање, науку, културу 
и спорт са економског кода 614 300 - 
(ЈАН 001) – Текући трансфер непро-
фитним организацијама. 

Новчана средства уплатити на 
жирорачун Бициклистичког клуба 
Горажде број: 1011400000567612, код 
ПБС банке филијала Горажде.   
 

Члан 3. 
 
 Корисник средстава дужан је да 
Министарство за образовање, науку, 
културу и спорт у року од 10 (десет) 
дана од дана реализације средстава  из-
вијести и документује наведени утро-
шак.  
 

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:03–14-783/11                П Р Е М И Ј Е Р                                        
09.06.2011.године             Емир Фрашто,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), те на основу Програма утрошка  
средстава из Буџета Министарства за 
образовање, науку, културу и спорт са 
економског кода 614 100 (КАН 003) - 
Остали текући трансфери – Информ-
исање број: 10-14-1573-3/11 од 20.04. 
2011.године, Влада Босанско – подрињ- 
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ског кантона Горажде, на својој 13. ре-
довној сједници, одржаној дана 09.06. 
2011.одине,  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. 
за мјесец МАЈ  2011. године 

 
I 

 
 Одобравају  се новчана средства 
у износу од 25.000,00 КМ Јавном 
предузећу РТВ БПК-а  Горажде  д.о.о. 
на име редовне транше за мјесец мај 
2011. године. 
 

II 
 
 За реализацију ове Одлуке зад-
ужује се Министарство за финансије, а 
средства дозначити из Буџета Минис-
тарства за образовање, науку, културу 
и спорт са економског кода 614 100 
(КАН 003) - Остали текући трансфе-
ри – Информисање. 
 

III 
 
 Корисник средстава дужан је да 
Министарство за образовање, науку, 
културу и спорт у року од 15 (петнае-
ст) дана од дана реализације средстава  
извијести и документује наведени утр-
ошак.  
 

IV 
 
 Одлука ступа на снагу даном 
објављивања на службеној огласној та-
бли Кантона, а накнадно ће да се обја-
ви у «Службеним новинама Босанско –  

04.јул/српањ 2011 
 

 
подрињског кантона Горажде». 
                                 
Број:03–14-784/11               П Р Е М И Ј Е Р                                         
09.06.2011. године            Емир Фрашто,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), те на основу члана 7. Закона о ја-
вним набавкама («Службени гласник 
Босне и Херцеговине» број: 49/04, 19/05, 
52/05, 92/05, 8/06, 24/06, 70/06,12/09 и 
60/10), Влада Босанско – подрињског 
кантона Горажде, на својој 13. редовној 
сједници, одржаној дана 09.06.2011.го-
дине, д о н о с и: 
 
 

Р Ј Е Ш Е Н Ј Е 
о именовању Комисије за проведбу 
поступка одабира најповољнијег 
понуђача за обављање поступка 
извођења дислоциране наставе у 
Горажду Машинског факултета 

 
Члан 1. 

 
Именује се Комисија за провед-

бу поступка одабира најповољнијег 
понуђача за пружање услуга извођења 
дислоциране наставе у Горажду Маш-
инског факултета у саставу: 
 

1. Амир Духовић, предсједник,  
2. Емира Драковац, члан, 
3. Исмет Омерагић, члан, 
4. Мерко Карахметовић, члан, 
5. Ермин Драгољ, члан, 
6. Сандра Баљевић, секретар Комисије. 
 

Члан 2. 
 

Комисија из члана 1. овог Рјеш- 
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ења ће да проведе поступак одабира 
најповољнијег понуђача за пружање 
услуга извођења дислоциране наставе 
у Горажду Машинског факултета у ск-
ладу са одредбама Закона о јавним на-
бавкама БиХ. 
 

Члан 3. 
 

По завршетку поступка из чла-
на 2. овог Рјешења, Комисија ће упути-
ти приједлог Влади БПК Горажде за 
одабир најповољнијег понуђача. 
 

Члан 4. 
 

Рјешење ступа на снагу даном 
доношења, а накнадно ће да се објави 
у «Службеним новинама Босанско – 
подрињског кантона Горажде». 
      
Број:03–38-815/11       П Р Е М И Ј Е Р                                                                       
09.06.2011.године     Емир Фрашто,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), те Уговора о извођењу дислоци-
ране наставе Економског факултета 
Универзитета у Сарајеву у Горажду у 
школској 2010/2011. години, број: 02-
01-561/10 и број: 03-14-1832-1/10 од 
11.11.2010.године, те анекса I Уговора 
за школску 2010/11 годину и анекса II                    
Уговора за школску 2010/11. годину, 
Влада Босанско – подрињског кантона 
Горажде, на својој 13. редовној сједни-
ци, одржаној дана 09.06. 2011. године,   
д о н о с и:  
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О Д Л У К У 
о одобравању новчаних средстава  
на име уплате  VI (шесте) рате 

 од укупно предвиђених  
XI (једанаест) рата по  Уговору 

о извођењу дислоциране наставе 
Економског факултета Универзитета 
у Сарајеву у Горажду у школској 

2010/2011. години 
 

I 
 
 Одобравају се новчана средства 
у износу од  20.000,00 КМ на име упла-
те VI (шесте) од укупно предвиђених 
XI (једанаест) рата Економском факу-
лтету  Универзитета у Сарајеву. 
  

II 
 
 За реализацију ове Одлуке зад-
ужује се Министарство за финансије, а 
средства дозначити из Буџета Минис-
тарства за образовање, науку, културу 
и спорт са економског кода 614 100 
(КАН 004) – Текући трансфер за ви-
соко школство.  

Новчана средства уплатити на 
жирорачун број:1610000047480056 код 
Раифаизен банк Сарајево. 
 

III 
 

Ова Одлука ступа на снагу дан-
ом објављивања на службеној табли 
Кантона, а накнадно ће да се објави у 
«Службеним новинама Босанско-под-
рињског кантона Горажде».   
       
Број:03–14-801/11               П Р Е М И Ј Е Р                                         
09.06.2011.године             Емир Фрашто,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), те Уговора  о извођењу наставе у 
Горажду Правног факултета Универ-
зитета у Сарајеву у школској 2010/2011. 
години број: 01-1083/10 од 21.10.2010. 
године и број:03-14-1831-1/10 од 11. 
11.2010.године, анекса I Уговора за 
2010/2011. академску годину број: 01-
1083-1/10 од 21.11.2010. године и број: 
03-14-1831-2/2010 од 11.11.2010. године, 
анекса II Уговора за 2010/2011. академ-
ску годину број:01-1083-2/10 од 21.10. 
2010. године и број: 03-14-1831-3/10 од 
11.11. 2010. године и анекса III Уговора 
за 2010/2011. академску годину број: 
01-1083-3/10 од 21.10.2010. године и 
број:03-14-1831-4/10 од 11.11.2010. год-
ине, Влада Босанско – подрињског ка-
нтона Горажде, на својој 13. редовној 
сједници, одржаној дана 09.06.2011. го-
дине, д о н о с и:  
 
 

О Д Л У К У 
о одобравању новчаних средстава  
на име уплате  IV (четврте) рате  
од укупно предвиђених X (десет) 

рата по Уговору о извођењу наставе 
 у Горажду  Правног факултета 

Универзитета  у Сарајеву у школској 
2010/2011. години 

 
I 

 
 Одобравају се новчана средства 
у укупном износу од  35.236,80 КМ на  
име уплате IV (четврте) од укупно ут-
врђених X (десет) рата Правном факу-
лтету  Универзитета у Сарајеву.  
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II 

 
  За реализацију ове Одлуке зад-
ужује се Министарство за финансије, а 
средства дозначити из Буџета Минис-
тарства за образовање, науку, културу 
и спорт са економског кода 614 100 
(КАН 004) - Текући трансфер за висо-
ко школство. 

Новчана средства уплатити на 
жирорачун број:3389002208251473 код 
Уникредит банке Сарајево, ИД 4200 
311660008. 
 

III 
 

Ова Одлука ступа на снагу дан-
ом објављивања на службеној табли 
Кантона, а накнадно ће да се објави у 
«Службеним новинама  Босанско-под-
рињског кантона Горажде».   
                                 
Број:03–14-802/11               П Р Е М И Ј Е Р                                         
09.06.2011.године             Емир Фрашто,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 
кантона Горажде, на својој 13. редовној 
сједници, одржаној дана 09.06. 2011.го-
дине,  д о н о с и:  
 
 

О Д Л У К У 
о одобравању новчаних средстава  
ЈУ  ССШ «Џемал Биједић»  Горажде 

за плаћање рачуна  број: 37/11  
од 13.05.2011.године  Угоститељској 

радњи «АМАРО» 
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I 
 
 Одобравају се новчана средства 
у износу од 198,00 КМ ЈУ ССШ «Џемал 
Биједић» Горажде за плаћање рачуна   
број:37/11 од 13.05.2011.године Угос-
титељској радњи «АМАРО», а који се 
односи на плаћање угоститељских ус-
луга насталих поводом Дана школе. 
 

II 
 

За реализацију ове Одлуке зад-
ужује се Министарство за финансије 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де, а средства осигурати са подрачуна 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де, врста прихода 722751 (примљене 
намјенске донације непланиране у бу-
џету). 
 Новчана средства уплатити на 
жирорачун Угоститељске радње «АМ-
АРО» Горажде број: 1011400000431521, 
који је отворен код ПБС банке Сараје-
во, филијала Горажде. 

 
III 

 
 Одлука ступа на снагу даном 
објављивања на службеној огласној та-
бли Кантона, а накнадно ће да се обја-
ви у «Службеним новинама Босанско – 
подрињског кантона Горажде». 
           
Број:03–14-785/11               П Р Е М И Ј Е Р                                                                       
09.06.2011.године             Емир Фрашто,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  
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кантона Горажде, на својој 13. редовној 
сједници, одржаној дана  09.06.2011.го-
дине, д о н о с и:  
 
 

О Д Л У К У 
о одобравању новчаних средстава 
ЈУ  СТШ «Хасиб Хаџовић» Горажде 

за плаћање рачуна  број: 11/11  
од 05.05.2011. године привредном 
друштву  «ГАСТРО ЦОМПАНY» 

д.о.о Горажде 
 

I 
 
 Одобравају се новчана средства 
у износу од 210,60 КМ ЈУ СТШ «Хасиб 
Хаџовић» Горажде за плаћање рачуна  
број:11/11 од 05.05.2011.године привр-
едном друштву «ГАСТРО КОМПА-
НИ» д.о.о Горажде, а који се односи на 
плаћање угоститељских услуга настал-
их поводом обиљежавања педесет го-
дина постојања школе. 
 

II 
 

За реализацију  ове Одлуке зад-
ужује се Министарство за финансије 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де, а средства осигурати са подрачуна 
Босанско- подрињског кантона Гораж-
де, врста прихода 722751 (примљене 
намјенске донације непланиране у 
буџету). 
 Новчана средства уплатити на 
жирорачун привредног друштва «ГА-
СТРО КОМПАНИ» д.о.о Горажде, бр-
ој: 1020070000025870, који је отворен 
код УНИОН БАНКЕ Сарајево, фили-
јала Горажде. 

 
III 

 
 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:03–14-786/11               П Р Е М И Ј Е Р                                                                       
09.06.2011.године             Емир Фрашто,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 својој 13. редовној сј-
едници, одржаној дана 09.06.2011. год-
ине, д о н о с и:  
 
 

О Д Л У К У 
о одобравању новчаних средстава ЈУ  
МСШ «Енвер Поздеровић“ Горажде 
за плаћање рачуна број:11-3000-000562 
од 10.05.2011. године и рачуна број: 
11-3000-000586  од 28.04.2011. године   
привредном друштву „ОНИПРОМ“ 
д.о.о. Горажде, те рачуна број: 153/11 

од 09.05.2011 године друштву  
за производњу,трговину и туризам 

А-С КОМПАНИ д.о.о Горажде 
 

I 
 
 Одобравају се новчана средства 
ЈУ МСШ «Енвер Поздеровић» Гораж-
де за плаћање рачуна број:11-3000-00 
0562 од 10.05.2011.године у износу од 
86,01 КМ, и рачуна број: 11-3000-000586 
од 28.04.2011.године у износу 39,12 КМ  
привредном друштву «ОНИПРОМ» 
д.о.о. Горажде, те рачуна број: 153/11 
од 09.05.2011.године друштву за произ-
водњу, трговину и туризам А-С КОМ- 
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ПАНИ д.о.о Горажде, а који се односи 
на плаћање угоститељских услуга нас-
талих поводом Дана школе. 
 

II 
 

За реализацију ове Одлуке зад-
ужује се Министарство за финансије 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де, а средства осигурати са подрачуна 
Босанско- подрињског кантона Гораж-
де, врста прихода 722751 (примљене на-
мјенске донације непланиране у буџе-
ту). 
 Новчана средства уплатити на 
жирорачун привредном друштву «ОН-
ИПРОМ» д.о.о. Горажде:161030000422 
0078 који је отворен код Раифаизен ба-
нке Сарајево, филијала Горажде, те 
жирорачун друштва за производњу, 
трговину и туризам А-С КОМПАНИ 
д.о.о Горажде број: 1020070000005306, 
који је отворен код УНИОН БАНКЕ 
Сарајево, филијала Горажде. 
 

III 
 
 Одлука ступа на снагу даном 
објављивања на службеној огласној та-
бли Кантона, а накнадно ће да се обја-
ви у «Службеним новинама Босанско – 
подрињског кантона Горажде». 
       
Број:03–14–7887/11            П Р Е М И Ј Е Р                                          
09.06.2011.године             Емир Фрашто,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) и Програма утрошка средстава 
Министарства за социјалну политику,  
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здравство, расељена лица и избјеглице,  
са економског кода 614200 (ЈАМ 001) – 
Издаци за расељена лица за 2011.годи-
ну, на који је Влада Босанско – подри-
њског кантона Горажде дала сагласно-
ст Одлуком број:03-14-453/11 од 20.04. 
2011.године, Влада Босанско – подри-
њског кантона Горажде, на својој 13. 
редовној  редовној сједници, одржаној 
дана 09.06.2011.године, д о н о с и : 
 
 

О Д Л У К У 
о одобравању новчаних средстава 
 за обезбјеђивање алтернативног 

смјештаја кроз надокнаду за кирију 
 

Члан 1. 
 
 Одобравају се новчана средста-
ва у износу од 600,00 КМ за обезбјеђи-
вање алтернативног смјештаја кроз на-
докнаду кирије за мјесец МАЈ 2011. Го-
дине за 6 /шест/ корисника (100,00 КМ 
мјесечно по кориснику), који по имов-
инским законима и Закону о расељен-
им лицима и избјеглицама имају пра-
во на привремени смјештај, а према 
приложеном списку, са правом проду-
жетка до трајног рјешавања статуса. 
 

Члан 2. 
 
 За реализацију ове Одлуке зад-
ужују се Министарство за социјалну 
политику, здравство, расељена лица и 
избјеглице и Министарство за финан-
сије Босанско - подрињског кантона 
Горажде, а средства дозначити из Бу-
џета Министарства за социјалну поли-
тику, здравство, расељена лица и избј-
еглице - економски код – 614200  – Те-
кући трансфери (Издаци за расељена 
лица). 
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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:03–14-788/11               П Р Е М И Ј Е Р                                         
09.06.2011. године            Емир Фрашто,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) и Програма утрошка средстава 
Министарства за социјалну политику, 
здравство, расељена лица и избјеглице 
са економског кода 614200 (ЈАМ 001) – 
Издаци за расељена лица за 2011. Год-
ину, на који је Влада Босанско – подри-
њског кантона Горажде дала сагласно-
ст Одлуком број: 03-14-453/11 од 20.04. 
2011.године, Влада Босанско – подрињ-
ског кантона Горажде, на својој 13. Ре-
довној сједници, одржаној дана 09.06. 
2011. године,  д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о одобравању новчаних средстава 

за набавку хигијенско-прехрамбених 
пакета 

 
Члан 1. 

 
 Одобравају се новчана средста-
ва у износу од 3.876,00 КМ на име на-
бавке 60 прехрамбено-хигијенских па-
кета, према приложеној понуди за по-
требе повратника и породица у стању 
социјалне потребе. 
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Члан 2. 
  
 Саставни дио ове Одлуке је по-
нуда са спецификацијом основних жи-
вотних намирница за обезбјеђивање 60 
прехрамбено-хигијенских пакета за 
потребе повратника и породица у ста-
њу социјалне потребе. 
 

Члан 3. 
 
 За реализацију ове Одлуке зад-
ужују се Министарство за социјалну 
политику, здравство, расељена лица и 
избјеглице и Министарство за финан-
сије Босанско - подрињског кантона 
Горажде, а средства дозначити из Буџ-
ета Министарства за социјалну полит-
ику, здравство, расељена лица и избје-
глице - економски код – 614200 (ЈАМ 
001) – Издаци за расељена лица.  

Средства из члана 1. ове Одлу-
ке дозначити на жиро-рачун «Онип-
ром» д.о.о. Горажде број:1610300004 
220078, отворен код Раифаизен банк 
филијала Горажде. 
 

Члан 4. 
 
 Ова Одлука ступа на снагу дан-
ом објављивања на службеној огласној 
табли Кантона, а накнадно ће да се 
објави у «Службеним новинама Босан-
ско - подрињског кантона Горажде». 
 
Број:03–14-789/11               П Р Е М И Ј Е Р                                                                                                                                 
 09.06.2011.године            Емир Фрашто,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:  
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5/03) и члана 41. и 45. Закона о извр-
шењу Буџета Босанско – подрињског 
кантона Горажде за 2011.годину («Слу-
жбене новине Босанско – подрињског 
кантона Горажде», број: 5/11), Влада            
Босанско – подрињског кантона Гора-
жде, на својој 13. редовној сједници, од-
ржаној дана 09.06.2011.год., д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности на Програм 

утрошка средстава 
Министарства за социјалну 

политику, здравство, расељена лица 
и избјеглице са економског кода 

614100 (ЈАО 003) – Текући трансфери 
за здравство за 2011. годину 

 
Члан 1. 

 
 Овом Одлуком Влада Босанско-
подрињског кантона Горажде даје саг-
ласност на Програм утрошка средста-
ва у износу 350.000,00 КМ из Буџета 
Министарства за социјалну политику, 
здравство, расељена лица и избјеглице 
за 2011. годину, са економског кода 
614100 (ЈАО 003) – Текући трансфери 
здравство.  
 

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

Члан 3. 
 
 За реализацију ове Одлуке зад-
ужују се Министарство за социјалну 
политику, здравство, расељена лица и 
избјеглице и Министарство за финан-
сије Босанско-подрињског кантона Го-
ражде. 
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Члан 4. 
 
 Одлука ступа на снагу даном 
објављивања на службеној огласној та-
бли Кантона, а накнадно ће да се обја-
ви у «Службеним новинама Босанско-
подрињског кантона Горажде». 
 
Број:03–14-790/11                П Р Е М И Ј Е Р                                                                       
09.06. 2011.године            Емир Фрашто,с.р. 
     Г о р а ж д е 

---------------------- 
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У складу са чланом 41. и чла-
ном 45. Закона о извршењу Буџета Бо-
санско-подрињског кантона Горажде 
(„Службене новине Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде“, број: 5/11), 
Министарство за социјалну политику, 
здравство, расељена лица и избјеглице, 
у т в р ђ у ј е: 
 
 

П Р О Г Р А М 
утрошка средстава Министарства 

 за социјалну политику, здравство, 
расељена лица и избјеглице са 

економског кода 614100 (ЈАМ 003) 
Текући трансфери за здравство 

 за 2011. годину 
 
1. НАЗИВ ПРОГРАМА 
 

ПРОГРАМ ПОДРШКЕ ЗДРАВ-
СТВЕНОМ СЕКТОРУ је назив Програ-
ма утрошка средстава Министарства 
за социјалну политику, здравство, ра-
сељена лица и избјеглице са економс-
ког кода 614100  – Текући трансфери 
за здравство. 
 
ПОДАЦИ О ПРОГРАМУ 
 
Период реализације Програма:    
       01.01.2011 - 31.12.2011. године 
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Буџетска линија:  
 Текући трансфери за здравство 
Економски код:           614100 
Аналитички код        ЈАО 003 
Буџетски раздјел:         19 
Укупна вриједност Програма: 
                                       350.000,00 КМ 
Одговорно лице:    _____________  
Позиција одговорног лица: министар 
Контакт лице за Програм:  
               Емира Беговић,дипл.оец  
Контакт-телефон:038 228 439 локал 223 
 

САГЛАСНОСТ НА ПРОГРАМ 
 

Сагласност на овај Програм, у 
складу са чланом  45. Закона о изврше-
њу Буџета Босанско-подрињског кан-
тона Горажде за 2011. годину, дала је 
Влада Босанско-подрињског кантона 
Горажде, Одлуком број: 03-14-790/11 
од 09.06.2011. године. 
 
2. СВРХА И ОПИС ПРОГРАМА 
 
Сврха Програма 

Сврха Програма подршке здра-
вственом сектору јесте осигурање фи-
нансијске подршке за имплементацију 
приоритетних циљева и програмских 
задатака Министарства, који се односе 
на развој здравственог сектора и осигу-
рање квалитетне, доступне и трошко-
вно ефикасне здравствене заштите ста-
новницима Босанско-подрињског кан-
тона Горажде.  

Сврха Програма је такође да, у 
складу са чланом 41. и 45. Закона о из-
вршењу Буџета Босанско-подрињског 
кантона Горажде за 2011. годину, оси-
гура плански и транспарентан утрош-
ак средстава одобрених на економском 
коду 614100 – Текући трансфери за 
здравство за 2011. годину, у складу са 
важећим законским прописима. 
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Опис Програма 

Програм утрошка средстава са 
економског кода 614100 (ЈАО 003) де-
финише све кључне елементе имплем-
ентације буџетских средстава као што 
су општи и посебни циљеви Програ-
ма, критерији за расподјелу средстава, 
потребна средства за имплементацију 
појединих компоненти Програма, ко-
рисници средстава из Програма, број 
радника који ће бити ангажовани на 
његовој имплементацији, процјена ре-
зултата који ће се остварити Програм-
ом те процјена непредвиђених расхода 
и издатака у оквиру Програма. 
 
Општи циљ Програма 

Општи циљ Програма подршке 
здравственом сектору јесте осигурање 
финансијске подршке развоју здравст-
веног сектора и осигурању квалитетне, 
доступне и трошковно ефикасне здра-
вствене заштите, у оквиру којег се пла-
нира наставак активности на модерн-
изацији опреме за пружање болничке 
здравствене заштите, реконструкција 
старог и изградња новог болничког 
блока Кантоналне болнице Горажде, 
побољшање услова за болнички смје-
штај пацијената и амбулантно пружа-
ње секундарних здравствених услуга, 
унапређење јавноздравствене дјелатн-
ости, подршка у реформи и развоју 
примарне здравствене заштите те рје-
шавање питања осигурања одрживог 
система пружања секундарне и терци-
јарне здравствене заштите за становн-
ике Босанско-подрињског кантона Го-
ражде. 
 
Посебни циљеви Програма 
 

У складу Програмом рада Вла-
де Босанско-подрињског кантона Гор- 
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ажде у области здравства, сврхом и оп-
штим циљем Програма утрошка сре-
дстава, планирани су сљедећи посебни 
циљеви Програма: 
 
• Обезбјеђење квалитетних људских 

ресурса неопходних за развој здра-
вственог сектора у Босанско-подри-
њском кантону Горажде. 
Кроз овај посебан циљ Министарс-
тво ће пружити подршку развоју 
људских ресурса у јавним здравст-
веним установама кроз суфинанси-
рање активности здравствених уст-
анова усмјерених на јачање медиц-
инских кадрова у здравству. 
Министарство ће, у складу са овим 
Програмом, суфинансирати наста-
вак започетих специјализација  пр-
иоритетних здравствених кадрова 
у Кантоналној болници и Заводу за 
јавно здравство, као и приоритртне 
едукације медицинских кадрова. 

 
• Увођење нових процедура у оства-

ривању здравствене заштите, као и 
модернизација процедура извјешт-
авања и уговарања у здравству 
Кроз овај посебан циљ Министарс-
тво ће пружити подршку јачању 
функција финансијског планирања 
и успостављању јединственог сис-
тема извјештавања и мјерења резу-
лтата свих јавних здравствених уст-
анова, у оквиру чега ће суфинанси-
рати програмске активности јавн-
их здравствених установа у циљу 
јачања капацитета здравствених ус-
танова и стварање предуслова за 
модернизацију процедура извјешт-
авања и уговарања у здравству. 

 
• Побољшање услова за болнички см-

јештај и амбулантно пружање секу- 
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ндарних здравствених услуга кроз 
модернизацију болничке опреме и 
реконструкцију старог болничког 
блока, у сарадњи са донаторима и 
вишим нивоима власти те развој 
породичне медицине 
Кроз овај посебан циљ Министарс-
тво ће пружити подршку за фина-
нсирање израде пројекта реконст-
рукције Кантоналне болнице, с ци-
љем стварања услова за имплемен-
тацију Пројекта опремања болнице 
који се финансира из средстава Ау-
стријског кредита и Пројекта реко-
нструкције Болнице који се суфи-
нансира у сарадњи са Турском ор-
ганизацијом ТИКА. Такође, фина-
нсираће се и приоритетни пројек-
ти из примарне здравствене зашти-
те који доприносе развоју и рефор-
ми примарне здравствене заштите. 

 
• Унапређење јавноздравствене дјел-

атности 
Кроз овај посебан циљ Министарс-
тво ће пружити подршку у јачању 
јавноздравствене дјелатности Заво-
да за јавно здравство, пружајући по-
дршку у финансирању јавноздрав-
ствених програма.  
 

Приоритетне активности, у ок-
виру овог посебног циља, односе се на 
финансирање и суфинансирање про-
јеката: 
 

- Праћење здравственог стања ст-
ановништва, 

- Статистичко праћење промјена 
у здравству, 

- Промоција здравља, 
- Надзор над обавезним имуни-

зацијама, 
- Набавка неопходних вакцина 

против бјеснила, 

Број 10 – страна 1321 
 
 

Противепидемијски рад, 
- Едукација здравствених радни-

ка која има за циљ унапређење 
рада здравствених служби, 

- Унапређење организације здра-
вствене заштите, 

- Одређена истраживања од инт-
ереса за ширу друштвену зајед-
ницу, 

- Израда дугорочних и стратешк-
их планова развоја здравства, 

- Праћење санитарно-хигијенск-
ог стања, 

- Контрола фактора ризика и сл-
ично, 

- Активности које се односе на ја-
чање лабараторија за контролу 
исправности воде и прехрамбе-
них намирница у складу са Зак-
оном о храни БиХ. 

 
• Нови приступ пружању лаборато-

ријских услуга у примарној здрав-
ственој заштити 
Кроз овај посебан циљ Министарс-
тво ће пружити подршку у финан-
сирању увођења проширеног оби-
ма лабораторијских услуга у домо-
вима здравља.  

 
3.   КРИТЕРИЈИ ЗА РАСПОДЈЕЛУ  
      СРЕДСТАВА 
 

Утрошак средстава одобрених 
Буџетом Босанско-подрињског канто-
на Горажде за 2011. годину („Службе-
не новине Босанско-подрињског кант-
она Горажде“, број: 5/11) на економск-
ом коду 614100 (ЈАО 003) – Текући тра-
нсфери за здравство, у укупном изно-
су 350.000,00 КМ, распоређиваће се у 
складу са одобреним пројектима и зах-
тјевима за средствима за сваки посебни 
циљ Програма. 
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Критерији који ће се користити 
за расподјелу средстава, за сваки поје-
диначни пројекат или захтјев су искљ-
учиво везани за планиране резултате, 
ефекте и утјецај пројекта на опште и 
посебне циљеве који су садржани у ов-
ом Програму, у складу са процедура-
ма евалуације и селекције пројеката 
или захтјева за средствима, предложе-
ним од стране корисника средстава 
који су дефинисани овим Програмом. 
 
Процедуре евалуације и селекције 
апликација 
 

Апликације достављене од стр-
ане корисника за одобравање финан-
сирања или суфинансирања из Буџета 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де за 2011. годину,  са економског кода 
Министарства 614100 (ЈАО 003) достав-
љају се у форми захтјева и пројеката 
прописаних за здравствене установе 
од стране Министарства за социјалну 
политику, здравство, расељена лица и 
избјеглице. 

Пројекти ће бити оцјењивани и 
евалуирани од стране комисије Мини-
старства за социјалну политику, здрав-
ство, расељена лица и избјеглице. Пр-
иликом оцјењивања могу се користити 
услуге вањских процјењивача.  

Уколико, приликом процјењив-
ања пристиглих апликација, комисија 
утврди да предложена апликацја не 
испуњава критерије из Програма, апл-
икација ће бити одбијена. 

Све апликације за средства са 
буџетског кода 614100 (ЈАО 003) ће се 
процјењивати према сљедећим корац-
има и критеријима: 
 
• Корисници средстава 

 
        Корисници средстава су корис- 
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ници који су дефинисани у тачки 5. 
Програма утрошка. 
 
• Начин аплицирања 

 
Корисник средстава аплицира 

на средства из Програма утрошка 
средстава у виду пројекта или  захтјева 
за одобравање средстава.   

Максималан износ средстава на 
који корисник може аплицирати пут-
ем пројекта ограничен је максималним 
износом средстава који је дефинисан у 
тачки 4. Програма, док максималан из-
нос средстава на која се може аплици-
рати путем захтјева износи 5.000 КМ. 

Приликом пројектног аплицир-
ања, корисници су дужни аплицирати 
за средства у форми пројекта, која је 
дефинисана од стране Министарства.  

Приликом аплицирања у виду 
захтјева за одобравање средстава, кор-
исник је дужан у захтјеву навести: 

 

- разлог због којег корисник пут-
ем захтјева тражи одобравање 
буџетских средстава,  

- усклађеност захтјева за средст-
вима са општим и посебим ци-
љевима овог Програма,  

- преглед активности које се пла-
нирају реализовати у случају 
одобравања захтјева за средст-
вима од стране Министарства, 

- износ финансијских средстава 
која су неопходна за реализаци-
ју активности садржаних у за-
хтјеву за средствима, укључују-
ћи укупан износ средстава, тра-
жени износ средстава од стране 
Министарства те износ средста-
ва који би се обезбиједио из др-
угих извора, укључујући власт-
ита средства апликанта, 



04.јул/српањ 2011 
 
 

- планиране резултате наведених 
активности и њихова усклађен-
ост са очекиваним резултатима 
који су дефинисани у овом Пр-
ограму. 

 
• Отварање апликација и админис-

тративна провјера 
 

Због специфичности општег и 
посебних циљева Програма, у којем су 
средства планирана овим Програмом 
утрошка намијењена за субвенције ја-
вним установама за здравство, све ап-
ликације корисника се достављају до 
термина који је предвиђен овим Прог-
рамом. Апликације за средства се отва-
рају одмах након пријема и као такве 
упућују у процедуру административ-
не провјере и оцјењивања. 

Административна провјера се 
проводи у циљу утврђивања да ли по-
дносилац пројекта или захтјева испуњ-
ава услове и критерије који су дефин-
исани Програмом утрошка те да ли 
свака апликација задовољава опште и 
посебне критерије који су предвиђени 
Програмом утрошка.  
 
• Евалуација апликације 

 
Евалуацију свих апликација ко-

мисија проводи у складу са Скалом за 
евалуацију пројеката и захтјева. 

Приликом евалуације пројека-
та, комисија оцјењује сваки пројекат у 
складу са пет група индикатора и то: 

 

- финансијски и оперативни 
капацитети апликанта, 

- релевантност, 
- методологија, 
- одрживост, 
- буџет  и трошковна ефикасно-

ст. 
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Приликом евалуације захтјева 
за средствима, комисија оцјењује сваки 
захтјев за помоћ у складу са сљедећом 
групом индикатора: 

 

- релевантност, 
- одрживост, 
- буџет  и трошковна ефикасно-

ст. 
 

Евалуациони критерији су под-
ијељени у оквиру група и подгрупа. За 
сваку подгрупу комисија даје оцјену 
између 1 и 5 према сљедећим кате-
горијама процјена: 1 = веома слабо; 2 = 
слабо; 3 = адекватно; 4 = добро; 5 = 
веома добро.  
 

Свака оцјена се множи са кое-
фицијентом који је за сваки индикатор 
предвиђен у евалуационој скали. 

Максималан број бодова за про-
јекат износи 100, док максималан број 
бодова за сваки захтјев за средствима 
износи 70. 
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Скала за евалуацију пројеката и захтјева 

ОПИС ИНДИКАТОРА ОЦЈЕНА 
ПРОЈЕКТИ 

ОЦЈЕНА 
ЗАХТЈЕВИ 

1.  Финансијски и оперативни капацитети апликанта 10 0 
1.1. Да ли апликант има задовољавајуће искуство у управља- 
       њу пројектом  5  

1.2. Да ли апликант има задовољавајуће техничко знање које  
       је везано за пројекат  5  

2. Релевантност 20 20 
2.1. Колико је релевантан приједлог пројекта или захтјев за  
       средстваза сврху, општим и посебним циљевима програ- 
      ма утрошка  

5x2 5x2 

2.2. Колико је релевантан приједлог пројекта или захтјев за  
       средства за потребе финалних корисника или циљаних  
       група за које је програм утрошка намијењен? Да ли при- 
       једлог пројекта или захтјев за средства на одговарајући  
       начин  рјешава потребе у здравственом сектору у складу  
       са Програмом мјера на јачању здравственог сектора  

5x2 5x2 

3. Методологија 15 0 
3.1. Да ли су активности које су предложене у приједлогу пр- 
       ојекта одговарајуће и конзистентне са циљевима пројек- 
       та и очекиваним резултатима   

5  

3.2. Колико је кохерентан свеобухватан дизајн пројекта, да  
       ли садржи конкретну анализу проблема, да ли предло- 
       жене активности  могу допринијети рјешавању  презен- 
       тованог проблема  

5  

3.3. Да ли су у пројекат на задовољавајући начин укључени 
       партнери, посебно друге здравствене установе које могу  
       допринијети рјешавању проблема  

5  

4. Одрживост 30 30 
4.1. Да ли ће пројектне активности или захтјев за средствима 
       имати значајан утјецај одрживост здравствене установе;   
       Да ли ће предложене активности значајније допринијети  
       побољшању положаја здравствене установе у пружању  
       здравствених услуга  

5x3 5x3 

4.2. Да ли предложене активности за које се тражи финанси- 
       рање могу имати позитивне мултипликативне ефекте на  
       цијелоукупан систем здравствене заштите Босанско-под- 
       рињског кантона Горажде  

5x2 5x2 

4.3. Да ли су очекивани резултати активности за које се тра- 
       жи финансирање одрживи у финансијском смислу (како  
       ће се активности наставити након престанка финансир- 
       ања у оквиру пројекта или добивене помоћи)  

5 5 

5.  Буџет  и трошковна ефикасност 20 20 
5.1. Да ли је однос између планираних трошкова и очекива- 
       них резултата задовољавајући  5x2 5x2 

5.2. Да ли је висина предложених трошкова адекватна за им- 
       плементацију планираних активности  5x2 5x2 

МАКСИМАЛАН БРОЈ БОДОВА 100 70 
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Напомена: 
Уколико је укупан резултат у погла-
вљу релевантност мањи од 10, аплика-
ција се одбија без обзира на добивен 
укупан максималан број бодова. Укол-
ико је укупан резултат у поглављу бу-
џет и трошковна ефикасност  мањи 
од 10, апликација се одбија без обзира 
на добивен укупан максималан број 
бодова. 
 
Процедуре одобравања 

Процедуре одобравања средст-
ава врше се на начин прописан Прог-
рамом утрошка средстава. 

Све апликације које су поднесе-
не у форми пројеката, Министарство 
ће одобрити уколико је укупан број бо-
дова добивен евалуацијом апликација 
од стране комисије већи од 60. 

Све апликације које су поднесе-
не у форми захтјева за помоћ, Минис-
тарство ће одобрити уколико је укуп-
ан број бодова добивен евалуацијом 
апликација од стране комисије већи од 
40. 
 

Након добивања одобрења од 
стране Министарства, средства која су 
за корисника одобрена од стране Ми-
нистарства биће утрошена у складу са 
критеријима Програма и Законом о из-
вршењу Буџета Босанско-подрињског 
кантона Горажде за 2011. годину, а на 
основу одлука Владе Босанско-подри-
њског кантона Горажде. 
 
Приоритетне активности и мјере 
 

Програм подршке здравствен-
ом сектору (Програм утрошка средста-
ва) под активностима и мјерама које ће 
имати приоритет за финансирање из 
средстава Програма имаће првенстве- 
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но активности и мјере у оквиру сваког 
посебног циља дефинисаног овим Пр-
ограмом, које директно имају позитив-
ан утјецај на јачање здравственог сек-
тора Босанско-подрињског кантона 
Горажде. 

Такође, приоритет у одобрава-
њу средстава из овог Програма имаће 
активности и мјере које директно и 
индиректно доприносе: 

 

• Повећању ефикасности здравстве-
ног сектора Босанско-подрињског 
кантона кроз повећање обима здра-
вствених услуга које се пружају у 
секундарној здравственој заштити; 

• Смањењу броја упућених пацијен-
ата из примарне здравствене зашт-
ите у друге здравствене установе и 
повећању обима превентивиних 
здравствених услуга пацијентима; 

• Повећању ефикасности у пружању 
здравствене заштите кроз смањење 
оперативних трошкова пружања 
здравствених услуга; 

• Повећању квалитете у пружању зд-
равствене заштите; 

• Ефикаснијем провођењу реформи 
у области здравства; 

• Смањењу корупције у здравству. 
 
4.  ПОТРЕБНА СРЕДСТВА ЗА ПРО- 
     ВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА 
 

Потребна средства за провође-
ње Програма утрошка средстава Ми-
нистарства за социјалну политику, зд-
равство, расељена лица и избјеглице, 
са економског кода 614100 (ЈАО 003) – 
Текући трансфери за здравство, изно-
се укупно 350.000 КМ.  

Укупна средства која су Прогр-
амом предвиђена за сваки посебни циљ 
Програма су распоређена на сљедећи 
начин: 
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Посебан циљ: Обезбјеђење квалитетн-

их људских ресурса не-
опходних за развој здр-
авственог сектора  

 
Укупан износ средстава  
по Програму:                          65.000 КМ 
 
Посебан циљ: Увођење нових процед-

ура у остваривању здр-
авствене заштите, као и 
модернизација процед-
ура извјештавања и уг-
оварања у здравству 

 
Укупан износ средстава  
по Програму:                          15.000 КМ 
 
Посебан циљ: Побољшање услова за 

болнички смјештај и 
амбулантно пружање 
секундарних здравстве-
них услуга кроз модер-
низацију болничке оп-
реме и реконструкцију 
старог болничког бло-
ка, у сарадњи са донат-
орима и вишим нивои-
ма власти 

 
Укупан износ средстава  
по Програму:                            45.000 КМ 
 
Посебан циљ: Унапређење јавноздра-

вствене дјелатности 
 
Укупан износ средстава  
по Програму:                          200.000 КМ 
 
Посебан циљ: Нови приступ пружа-

њу лабораторијских ус-
луга у примарној здра-
вственој заштити   

 
Укупан износ средстава  
по Програму:                          25.000 КМ 
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5.  НАЗИВ КОРИСНИКА  
     СРЕДСТАВА 
 

Министарство за социјалну по-
литику, здравство, расељена лица и из-
бјеглице као кориснике средстава, са 
буџетског кода 614100 (ЈАО 003), дефи-
нисало је сљедеће установе и организа-
ције: 

 

• ЈУ Завод за јавно здравство Босанс-
ко-подрињског кантона Горажде, 

• ЈЗУ Кантонална болница Горажде, 
• Јавне установе примарне здравств-

ене заштите – Дом здравља Гораж-
де, Устиколина и Прача. 

 
6.  ПОТРЕБАН БРОЈ РАДНИКА  
     ЗА ПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА 
 

За провођење Програма су над-
лежни запослени у Министарству за 
социјалну политику, здравство, расељ-
ена лица и избјеглице и исти не захти-
јева ангажовање додатних радника на 
провођењу Програма. 
 
7. ПРОЦЈЕНА РЕЗУЛТАТА 
 

Имплементацијом Програма, 
Министарство за социјалну политику, 
здравство, расељена лица и избјеглице 
настоји осигурати подршку развоју зд-
равственог сектора и унапријеђење зд-
равствене заштите која се пружа на пр-
осору Босанско-подрињског кантона 
Горажде.  

Процјену остваривања резулта-
та Програма периодично ће обављати 
Министарство за социјалну политику, 
здравство, расељена лица и избјеглице, 
у складу са динамиком реализације 
Програма. У циљу осигурања процје-
не резултата Програма, одабрани ко-
рисници Програма су дужни: 
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• Да, прије одобравања средстава, 

Министарству за социјалну полит-
ику, здравство, расељена лица и из-
бјеглице доставе захтјев за додјелу 
средстава у којем ће образложити 
планирану намјену кориштења ср-
едстава, планирани период утрош-
ка средстава, планирани начин ут-
рошка средстава и планиране резу-
лтате које јавна установа планира 
остварити са траженим средствима  
(не-пројектно финансирање); 

• У случају да се ради о пројектном 
финансирању, корисник средстава 
је дужан доставити комплетан при-
једлог пројекта на одобравање. Уз 
приједлог пројекта корисник сред-
става је дужан доставити захтјев у 
којем ће се навести све информац-
ије који ће садржавати све информ-
ације као и у случају не-пројектног 
финансирања;  

• Након утрошка одобрених средст-
ава по Програму утрошка, корисн-
ик средстава је дужан Министарс-
тву за социјалну политику, здравс-
тво, расељена лица и избјеглице у 
року од 15 дана доставити извјешт-
ај о проведеним активностима које 
су одобрене за финансирање из 
Програма утрошка средстава;  

• Током имплементације средстава 
за намјене чији је рок дужи од јед-
ног мјесеца, корисник средстава је 
дужан достављати мјесечне перио-
дичне извјештаје о проведеним ак-
тивностима са периодичним фина-
нсијским извјештајем. 

 
Надзор реализације Програма 

утрошка средстава са економског кода 
614100 (ЈАО 003) – Текући трансфери 
за здравство, вршиће Министарство за 
финансије, Уред за ревизију Буџета  
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Босанско-подрињског кантона Гораж-
де и Министарство за социјалну поли-
тику, здравство, расељена лица и избј-
еглице Босанско-подрињског кантона 
Горажде. 
 
8. ПРОЦЈЕНА НЕПРЕДВИЂЕНИХ 
    РАСХОДА И РИЗИКА 
 

Ризици који могу утицати на 
раст расхода планираних Програмом 
утрошка су генерално стање у здрав-
ственом сектору, реформски процеси 
у здравственом сектору, напредак у 
реализацији мјера ресорног министар-
ства на унапријеђењу стања у здравст-
веном сектору те појава новог ширења 
заразних болести у обиму који захтије-
ва појачану активност јавног здравства 
на спречавању његовог ширења. 
 
Број:08-14-875-2/11        ПО ОВЛАШТЕЊУ 
14.06.2011.године      ВЛАДЕ БПК ГОРАЖДЕ 
     Г о р а ж д е               Емир Фрашто,с.р. 
 

448 
 

На основу члана 25. Закона о 
Влади Босанско – подрињског кантона 
Горажде («Службене новине Босанско 
- подрињског кантона Горажде», број: 
5/03) и члана 14. Закона о оснивању 
Јавне установе «Дом за стара и изнемо-
гла лица» Горажде («Службене   нови-
не Босанско – подрињског кантона Го-
ражде», број:10/97), Влада Босанско – 
подрињског кантона Горажде, на свој-
ој 13. редовној сједници, одржаној да-
на 09.06.2011.године, д о н о с и : 
 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о разрјешењу предсједника  

и чланова Управног одбораЈУ «Дом 
за стара и изнемогла лица»  Горажде 
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Члан 1. 
 
 Разрјешава се дужности пред-
сједник и чланови Управног одбора ЈУ 
«Дом за стара и изнемогла лица»  Го-
ражде, како слиједи: 
 

1. Асим Крнџија        - предсједник, 
2. Самка Брко           - члан, 
3. Расема Ферхатовић         - члан, 
4. Вахид Мирвић          - члан, 
5. Аида  Муловић          - члан. 
 

Члан 2. 
 

Рјешење ступа на снагу даном 
доношења и исто ће да се објави у «Сл-
ужбеним новинама Босанско – подри-
њског кантона Горажде». 
 
Број:03–05-814/11                П Р Е М И Ј Е Р                                                                       
 09.06. 2011.године           Емир Фрашто,с.р. 
     Г о р а ж д е 
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На основу члана 25. Закона о 
Влади Босанско – подрињског кантона 
Горажде («Службене новине Босанско 
– подрињског кантона Горажде», број: 
5/03), и члана 14. Закона о оснивању 
Јавне установе «Дом за стара и изнемо-
гла лица» Горажде («Службене новине 
Босанско – подрињског кантона Гора-
жде», број: 10/97), Влада Босанско – по-
дрињског кантона Горажде, на својој  
13. редовној сједници, одржаној дана  
09.06.2011.године, д о н о с и : 
 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о именовању предсједника и 

чланова Управног одбора ЈУ «Дом  
за стара и изнемогла лица»  Горажде 

 
 

04.јул/српањ 2011 
 
 

Члан 1. 
 
 Именује се предсједник и чла-
нови Управног одбора ЈУ «Дом за ста-
ра и изнемогла лица»  Горажде, како 
слиједи: 
 

1. Седина Обућа        - предсједник, 
2. Џемалудин Поповић         - члан, 
3. Емир Обарчанин            - члан, 
4. Вахид  Мирвић                  - члан, 
5. Аида  Муловић                  - члан. 
             

Члан 2. 
 

Именовање из члана 1. Рјешења  
је привременог карактера и врши се 
на период до 60 (шездесет) 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 – подри-
њског кантона Горажде». 
 
Број:03–05-813/11                П Р Е М И Ј Е Р                                        
09.06. 2011.године            Емир Фрашто,с.р. 
     Г о р а ж д е 
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На основу члана 12. Закона о 
министарским, владиним и другим 
именовањима Федерације Босне и Хе-
рцеговине («Службене новине Федер-
ације Босне и Херцеговине», број: 
34/03), а на основу члана 24. Закона о 
Влади Босанско – подрињског кантона 
Горажде («Службене новине Босанско 
– подрињског кантона Горажде», број: 
5/03), Влада Босанско – подрињског 
кантона Горажде, д о н о с и: 
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О Д Л У К У 
о избору кандидата за позицију 
члана Управног одбора Завода 
здравственог осигурања и 

реосигурања Федерације БиХ  
са подручја Босанско – подрињског 

кантона Горажде 
 

Члан 1. 
 
 За кандидата на упражњену по-
зицију члана Управног одбора Завода 
здравственог осигурања и реосигура-
ња Федерације БиХ са подручја Босан-
ско – подрињског кантона Горажде би-
ра се Зец Елведина,дипл.ецц. из Гор-
ажда. 
 

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:03–05-749/11               П Р Е М И Ј Е Р 
02.06.2011.године             Емир Фрашто,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), члана 105. став 2. Закона о здрав-
ственом осигурању («Службене нови-
не Ф БиХ», број: 30/97, 7/02 и 70/08), а 
у складу са чланом 4. тачка 2. Закона о 
министарским, владиним и другим 
именовањима Федерације Босне и Хе-
рцеговине («Службене новине Федер-
ације БиХ», број: 34/03), Влада Босанс-
ко – подрињског кантона Горажде, на  

Број 10 – страна 1329 
 

 
својој 13. редовној сједници, одржаној 
дана 09.06.2011.године, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о именовању директора Завода 

здравственог осигурања 
Босанско – подрињског кантона 
Горажде на период до 60 дана,  

до коначног именовања 
 

Члан 1. 
 
 Именује се Ферид Плех, дипл. 
ецц. на дужност директора Завода зд-
равственог осигурања Босанско – под-
рињског кантона  Горажде. 
 

Члан 2. 
 
 Именовање из члана 1. Одлуке 
је привременог карактера и врши се 
на период до 60 (шездесет) дана, до ко-
начног именовања у складу са Зако-
ном. 
 

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:03–05-793/11               П Р Е М И Ј Е Р                                         
 09.06.2011.године            Емир Фрашто,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),  а у вези са чланом 11. Закона о  
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измјенама и допунама закона о осно-
вама социјалне заштите, заштите цив-
илних жртава рата и заштите породи-
це са дјецом («Службене новине Фе-
дерације БиХ», број: 14/09), Влада Бо-
санско-подрињског кантона Горажде, 
на својој 13. редовној сједници, одржа-
ној дана 09.06.2011.године, д о н о с и : 
 
 

О Д Л У К У 
о одобравању исплате средстава 
лицима са инвалидитетом на име 
рефундације новчаних средстава за 
трошкове медицинског вјештачења 
у поступку остваривања права по 
Закону о основама социјалне 

заштите, заштите цивилних жртава 
рата и заштите породице са дјецом 

 
Члан 1. 

 
Овом Одлуком одобрава се исп-

лата новчаних средстава у укупном из-
носу од 9.687,60 КМ за 86 лица са инва-
лидитетом на име рефундације новча-
них средстава за трошкове медицинс-
ког вјештачења у поступку остварива-
ња права по Закону о основама соција-
лне заштите, заштите цивилних жрта-
ва рата и заштите породице са дјецом 
(„Службене новине Федерације БиХ“, 
број: 36/99, 54/04, 39/06 и 14/09). 

Списак лица са инвалидитетом 
из става 1. саставни је дио ове Одлуке. 
 

Члан 2. 
 

Одобрена новчана средства из 
члана 1. ове одлуке исплатити на терет 
Буџета Министарства за социјалну по-
литику, здравство,расељења лица и из-
бјеглице Босанско-подрињског канто- 
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на Горажде – ЈУ Центар за социјални 
рад, економски код 614200 (СОЦ 009) –  
Текући трансфери појединцима – со-
цијална заштита - остало, на жиро-ра-
чуне лица са инвалидитетом, а према 
списку који је саставни дио ове Одлу 
ке. 
 

Члан 3. 
 
  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 4. 
 

Ова Одлука ступа на снагу дан-
ом објављивања на службеној огласној 
табли Кантона, а накнадно ће да се об-
јави у «Службеним новинама Босанс-
ко-подрињског кантона Горажде». 
 
Број:03–14-791/11               П Р Е М И Ј Е Р                                         
09.06.2011.године             Емир Фрашто,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) и члана 41. и 45. Закона о изврш-
ењу Буџета Босанско – подрињског ка-
нтона Горажде за 2011.годину («Служ-
бене новине Босанско–подрињског ка-
нтона Горажде», број:5/11), Влада Бос-
анско – подрињског кантона Горажде, 
на својој 13. редовној сједници, одржа-
ној дана 09.06.2011.године, д о н о с и: 
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О Д Л У К У 
о давању сагласности на Програм 

измјена и допуна Програма утрошка 
средстава Министарства за социјалну 
политику, здравство, расељена лица 
и избјеглице са економског кода 

614200 (ЈАМ 001)– Текући трансфери 
(Издаци за расељена лица),  

за 2011. годину 
 

Члан 1. 
 
 Овом Одлуком Влада Босанско-
подрињског кантона Горажде даје саг-
ласност на Програм измјена и допуна 
Програма утрошка средстава из Буџе-
та Министарства за социјалну полити-
ку, здравство, расељена лица и избјег-
лице за 2011.годину, са економског ко-
да 614200 (ЈАМ 001) – Текући трансфе-
ри (Издаци за расељена лица), у из-
носу 310.000,00 КМ.  
 

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

Члан 3. 
 
 За реализацију ове Одлуке зад-
ужују се Министарство за социјалну 
политику, здравство, расељена лица и 
избјеглице и 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 обја-
ви у «Службеним новинама Босанско-
подрињског кантона Горажде». 
 
Број:03–14-792/11                П Р Е М И Ј Е Р                                                                       
09.06.2011.године             Емир Фрашто,с.р. 
     Г о р а ж д е 

------------------- 
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ПРОГРАМ ИЗМЈЕНА И ДОПУНА 
ПРОГРАМА УТРОШКА СРЕДСТАВА 
Министарства за социјалну политику, 
здравство, расељена лица и избјеглице 
са економског кода 614200 (ЈАМ 001) – 

Текући трансфери (Издаци за 
расељена лица), за 2011. годину 

 
Члан 1. 

 
 Програм утрошка средстава Ми-
нистарства за социјалну политику, зд-
равство, расељена лица и избјеглице, 
са економског кода 614200 (ЈАМ 001) – 
Текући трансфери (Издаци за расељ-
на лица) за 2011. годину, број: 08-14-
559-2/10 од 22.04.2011. године, на који 
је сагласност дала Влада Босанско-под-
рињског кантона Горажде, Одлуком 
број: 03-14-453/11 од 20.04.2011. године, 
мијења се и гласи: 
  
• У Поглављу 2. СВРХА И ОПИС 

ПРОГРАМА – 2.4. Посебни циљеви 
Програма, у тачки 3) Осигурање 
социјалних и здравствених права 
расељених лица која бораве на 
подручју Босанско-подрињског 
кантона Горажде, став 1. мијења се 
и гласи: 

 
„Кроз овај посебан циљ, Министар-
ство ће, у складу са Законом о расе-
љеним лицима и повратницима у 
Ф БиХ и избјеглицама из БиХ, об-
езбиједити финансирање права ко-
ја произилазе из Закона, као што је 
право на здравствено осигурање за 
расељена лица и повратнике који 
то право нису остварили по другом 
основу, и обезбјеђење алтернативн-
ог смјештаја за расељена лица са  
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подручја Кантона те помоћ у рјеш-
авању најзначајнијих егзистенција-
лних проблема расељених лица. 
Такође, у складу са Законом о здра-
вственом осигурању ФБиХ („Служ-
бене новине Федерације БиХ“, бр-
ој: 30/97, 7/02 и 70/08), финансир-
аће се обавезно здравствено осигу-
рање за дјецу од рођења до поласка 
у основну школу и лица након нав-
ршених 65 година живота, ако нису 
осигурани по другом основу. 

 
• У Поглављу 3. КРИТЕРИЈ ЗА РАС-

ПОДЈЕЛУ СРЕДСТАВА, тачка на 
крају става 1. се брише и додаје: 
„изузев за обавезе по основу обаве-
зног здравственог осигурања, које 
ће се измиривати плаћањем рачуна 
испостављених од стране Кантона-
лног завода здравственог осигура-
ња, а у складу са Законом о изврш-
ењу Буџета Босанско-подрињског 
кантона Горажде за 2011. годину.“ 

 
• У Поглављу 4. ПОТРЕБНА СРЕДС-

ТВА ЗА ПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРА-
МА, у тачки 1. Посебан циљ: Под-
ршка одрживом повратку, укупно 
планирани износ средстава по Пр-
ограму, мијења се и гласи: „235.000 
КМ“, а додаје се тачка 4. која гласи:  
„Посебни циљ: Обавезно здравств-
ено осигурање за лица којима је 
признат статус расељеног лица или 
повратника те за дјецу од рођења 
до поласка у основну школу и лица 
након навршених 65 година живо-
та, ако нису осигурани по другом 
основу. 

• Укупно планирана средства по Пр-
ограму:   15.000 КМ 

 
• У Поглављу 5. НАЗИВ КОРИСНИ- 
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КА СРЕДСТАВА, у ставу 1. иза тре-
ће тачке, додају се четврта и пета 
тачка које гласе: 
 

• Дјеца од рођења до поласка у 
основну школу, 

• Лица након навршених 65 го-
дина живота. 

 
Члан 2. 

 
 Овај Програм ступа на снагу да-
ном давања сагласности од стране Вла-
де Босанско-подрињског кантона Гор-
ажде. 
     
Број:08-14-779-5/11  ПО ОВЛАШТЕЊУ 
14.06.2011.године       ВЛАДЕ БПК ГОРАЖДЕ 
     Г о р а ж д е                 Емир Фрашто,с.р. 
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 На основу члана 24. Закона о 
Влади Босанско - подрињског кантона 
Горажде («Службене новине Босанско 
- подрињског кантона Горажде», број: 
5/03), Споразума о динамици испуње-
ња одредаба Колективног уговора о 
правима и обавезама послодаваца и 
запосленика у области здравства на те-
риторији Федерације БиХ, број: 03-37-
1123/07 (Закључак Владе Босанско-по-
дрињског кантона Горажде број: 03-14-
2056/07) те Програма утрошка средст-
ава Министарства за социјалну полит-
ику, здравство, расељена лица и избје-
глице, са економског кода 614100 (ЈАО 
001) – Текући трансфер (Кантонални 
завод здравственог осигурања), број: 
08-14-492-2/11 од 12.04.2011.године (са-
гласност: Одлука Владе Босанско-под-
рињског кантона Горажде, број:03-14-
389/11,Влада Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде, на својој 13. сједници, 
одржаној дана 09.06.2011.г., д о н о с и : 
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О Д Л У К У 
о исплати новчаних средстава 
Заводу здравственог осигурања  
БПК Горажде по споразуму, 
 транша за мај 2011. године 

 
Члан 1. 

 
 Одобрава се исплата новчаних 
средства, у износу 108.625,00 КМ (сло-
вима: стотину осам хиљада шест сто-
тина двадесет пет конвертибилних ма-
рака) Заводу здравственог осигурања 
Босанско - подрињског кантона Гора-
жде на име обавезе Владе Босанско – 
подрињског кантона Горажде за мјес-
ец мај 2011.године, по Споразуму о ди-
намици испуњења одредаба Колекти-
вног уговора о правима и обавезама по-
слодаваца и запосленика у области зд-
равства (Закључак Владе Босанско-по-
дрињског кантона Горажде, број: 03-
14-2056/07). 
 

Члан 2. 
 
 Исплату средстава, из члана 1. 
Одлуке, извршити у корист Завода зд-
равственог осигурања Босанско – под-
рињског кантона Горажде из средстава 
Буџета Министарства за социјалну по-
литику, здравство, расељена лица и из-
бјеглице за 2011.годину, економски код 
614100 (ЈАО 001) – Текући трансфер  
(Кантонални завод здравственог оси-
гурања). 
 

Члан 3. 
 
 За реализацију ове Одлуке зад-
ужују се Министарство за социјалну 
политику, здравство, расељена лица и 
избјеглице и Министарство за финанс-
ије Босанско - подрињског кантона Го- 
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ражде. 
 

Члан 4. 
 
 Задужује се Завод здравственог 
осигурања Босанско-подрињског кант-
она Горажде да, одмах по реализацији 
средстава, достави документован извје-
штај о намјенском утрошку 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:03–14-795/11               П Р Е М И Ј Е Р                                         
09.06.2011.године             Емир Фрашто,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 
кантона Горажде, на својој 13. редовној 
сједници, одржаној дана 09.06.2011.го-
дине, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о недавању сагласности на Одлуку 
Управног одбора ЈУ «Центар за 

социјални рад Босанско-подрињског 
кантона Горажде о приједлогу 
избора и именовања кандидата  

за мјесто директора 
 

Члан 1. 
 
 Овом Одлуком Влада Босанско  
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– подрињског кантона Горажде не даје 
сагласност на Одлуку Управног одбо-
ра ЈУ «Центар за социјални рад Боса-
нско-подрињског кантона Горажде» о 
приједлогу избора и именовања Дели-
ле Клово, дипл.правника, за директора 
ЈУ «Центар за социјални рад» Босан-
ско-подрињског кантона Горажде, бр-
ој:01/10-05-673/11 од 13.05.2011.године. 
 

Члан 2. 
 
 Одлука ступа на снагу даном 
објављивања на службеној огласној та-
бли Кантона, а накнадно ће да се обја-
ви у «Службеним новинама Босанско – 
подрињског кантона Горажде». 
 
Број:03–05-810/11               П Р Е М И Ј Е Р                                                                       
 09.06.2011.године            Емир Фрашто,с.р. 
      Г о р а ж д е 
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На основу члана 25. Закона о 
цестама Федерације Босне и Херцего-
вине («Службене новине Федерације  
Босне и Херцеговине» број: 12/10) и 
члана 24. Закона о Влади Босанско – 
подрињског кантона Горажде («Служ-
бене новине Босанско–подрињског ка-
нтона Горажде», број: 5/03), Влада Бо-
санско – подрињског кантона Горажде, 
на својој 13. редовној редовној сједни-
ци, одржаној дана 09.06.2011. године,   
д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности на План 

 и  Програм Дирекције за цесте 
Босанско-подрињског кантона 

Горажде за 2011.годину 
 

I 
 

Овом Одлуком даје се сагласн- 
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ост на  План и Програм Дирекције за 
цесте Босанско-подрињског кантона 
Горажде за 2011.годину, с тим што у 
Плану и Програму Дирекције за цесте 
Босанско – подрињског кантона Гора-
жде за 2011.годину у табеларном дије-
лу требају избрисати у приходовној ст-
рани средства Буџета Федерације БиХ 
- ГСМ лиценца у износу од 190.000,00 
КМ, с тим што овај дио остаје у тексту-
алном дијелу, односно у Образложењу 
Плана и Програма. 
 

II 
 

За реализацију ове Одлуке  зад-
ужују се Министарство за привреду - 
Дирекција за цесте и  Министарство за 
финансије Босанско-подрињског кан-
тона Горажде, свако у оквиру своје на-
длежности, а средства обезбиједити из 
Буџета Министарства за привреду – 
Дирекција за цесте Босанско-подрињс-
ког кантона Горажде, економски код 
613700 - Издаци за текуће одржавање 
и економски код 821600 – Реконстру-
кција и инвестиционо одржавање 
(цеста и мостова). 
 

III 
 

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

 
IV 

 
Одлука ступа на снагу даном 

објављивања на службеној огласној  та-
бли Кантона, а накнадно ће да се обја-
ви у «Службеним новинама Босанско-
подрињског кантона Горажде». 
 
Број:03–05-808/11               П Р Е М И Ј Е Р                                         
09.06.2011.године             Емир Фрашто,с.р. 
     Г о р а ж д е 



04.јул/српањ 2011 
 
 
456а) 
 

ПЛАН И  ПРОГРАМ 
ДИРЕКЦИЈЕ ЗА  ЦЕСТЕ  

БОСАНСКО - ПОДРИЊСКОГ 
КАНТОНА ГОРАЖДЕ 
ЗА 2011. ГОДИНУ 

 
 

С А Д Р Ж А Ј 
 

                        Страна 
 
УВОД……………………............................3 
 

ПРИОРИТЕТИ И ЦИЉЕВИ……........3 
 

БУЏЕТ ДИРЕКЦИЈЕ ЗА ЦЕСТЕ….…..4 
 

РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ......................7 
 

РЕКОНСТРУКЦИЈА И  
ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ......8 
 

СРЕДСТВА ПО ОДЛУЦИ ВЛАДЕ  
Ф БиХ – ГСМ ЛИЦЕНЦА…...........…….9 
 

ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА ПЛАНА 
И ПРОГРАМА.........................................10 
 

ПРОЦЈЕНА РЕЗУЛТАТА………....…..10 
 
У В О Д 
 

Према Закону о цестама у Фе-
дерацији БиХ (“Службене новине Ф 
БиХ” број: 12/10), Дирекција за цесте 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де је носилац изградње, одржавања и 
управљања регионалним цестама на 
подручју Босанско-подрињског канто-
на Горажде.   

 

На основу члана 6. Закона о ка-
нтоналним Министарствима и другим 
тијелима Кантоналне управе (“Служб-
ене новине Босанско-подрињског кан-
тона Горажде” број:5/03) формирана 
је Дирекција за цесте Босанско-подри-
њског кантона Горажде, која дјелује у  
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саставу Министарства за привреду Бо-
санско-подрињског кантона Горажде.  
 

План и Програм Дирекције за 
цесте Босанско - подрињског кантона 
Горажде  за 2011. годину (у даљем тек-
сту: План) сачињен је у складу са чла-
ном 25. Закона о цестама у  Ф БиХ, а на 
исти у складу са савојим надлежнос-
тима, на приједлог Дирекције за цесте 
одобрава, односно  своју сагласност да-
је Влада Босанско-подрињског кантона 
Горажде. Након што буде донесен, у 
складу са законском процедуром, Пл-
ан ће представљати основ пословне ак-
тивности Дирекције за цесте Босанско-
подрињског кантона Горажде. 
 

Поред прописане законске рег-
улативе други оквирни основ за изра-
ду Плана су и критерији  прописани 
за пројекте финансиране од стране ви-
ших нивоа власти те приоритета бази-
раних на показатељима из базе пода-
така и тренутног стања појединих диј-
елова регионалне инфраструктуре, као 
и приоритетних пројеката у складу са 
Одлукама Владе Босанско-подрињског 
кантона Горажде, а све у циљу побољ-
шања нивоа услуга и сигурности учес-
ника у саобраћају. 
 
ПРИОРИТЕТИ И ЦИЉЕВИ 
 

Дирекција за цесте Босанско-по-
дрињског кантона у 2011. години је де-
финисала приоритете и циљеве у сли-
једећим областима: 

 

- Имплементација нових одредби За-
кона о цестама у Ф БиХ и припре-
ма за успостављање нове ограниза-
ције Дирекције за цесте у складу са 
законом, 

- Имплементација пројеката с циљ-
ем развоја и модернизације регио- 
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налних цеста на подручју Босанс-
ко-подрињског кантона Горажде, 

- Одржавање регионалних цеста, ко-
је укључује  радове редовног и зим-
ског одржавања цеста и објеката, а 
све у циљу очувања цестовне инф-
раструктуре и сигурности на реги-
оналним цестама, 

- Реконструкција најоштећенијих ди-
јелова коловоза, санације клизиш- 
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та, система за одводњу, санације це-
стовних објеката и санације цестов-
них шкарпи, косина и засјека. 

 
У 2011. години за реализацију 

планираних приоритета Дирекција за 
цесте је планирала износ од 940.000 
КМ. У складу са дефинисаним прио-
ритетима, планирана су сљедећа ула-
гања јавних средстава: 

 
1. Имплементација пројеката у области развоја и 

модернизације регионалних цеста 
490.000 КМ 

2. Одржавање регионалних цеста 350.000 КМ 
3. Реконструкција најоштећенијих дијелова коловоза 100.000 КМ 

 
 
БУЏЕТ ДИРЕКЦИЈЕ ЗА ЦЕСТЕ 
 

Дирекција за цесте нема власти-
ти буџет у складу са Законом о цеста-
ма у Ф БиХ и Буџет дирекције за 2011. 
годину је садржан у Буџету Босанско-
подрињског кантона за 2011. годину. 

Укупан Буџет Дирекције за цес-
те за 2011. годину се састоји од јавних 
прихода, који су планирани у Буџету 
Босанско-подрињског кантона за 2011. 
годину, и осталих прихода, које Дире-

кција планира остварити за пројекте 
по основу ГСМ лиценце. 

Укупан Буџет Дирекције, који 
је планиран Буџетом, износи 854.100 
КМ и у односу на план за 2010. годину 
мањи је за 3 процента. 

Буџет Дирекције за цесте који је 
планиран у Буџету Босанско-подрињ-
ског кантона приказан је у наредној 
табели: 
 
 

 
 
Табела: Буџет Босанско-подрињског кантона – Буџет Дирекције за цесте 
 
Ред
Бр. 

ЕКОНОМС
КИ КОД ДИРЕКЦИЈА ЗА ЦЕСТЕ БУЏЕТ ЗА 

2010. ГОД. 
БУЏЕТ ЗА 
2011. ГОД. ИНДЕКС 

1. 611100 Бруто плате и накнаде плате  66.181 75.500 114 
2. 611200 Накнаде трошкова запослених 15.723 12.300 78 

3. 611000 Бруто плате и накнаде трошкова 
запослених 81.904 87.800 107 

4. 612100 Доприноси послодавца 9.555 8.000 84 
5. 612100 Доприноси послодавца 9.555 8.000 84 
6. 613100 Путни трошкови 500 200 40 

7. 613300 Издаци за комуникацију и 
комуналне услуге 1.500 500 33 
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8 613400 Набавка материјала и ситног 
инвентара 300 300 100 

9. 613500 Издаци за услуге превоза и горива 2.000 2.000 100 

10. 613700 Издаци за текуће одржавање  
(цеста и мостова) 598.000 350.000 59 

11. 613700 Издаци за текуће одржавање  
(нови код) 0 2.000  

12. 613800 Издаци осигурања, банкарских 
услуга и услуга платног саобраћаја 600 300 50 

13. 613900 Уговорене услуге и друге посебне 
услуге 2.000 2.000 100 

14. 613000 Издаци за материјал,ситан инвентар 
и услуге 604.900 357.300 59 

15. 821300 Набавка опреме 1.200 1.000 83 

16. 821600 Реконструкција и инвестиционо 
одржавање (цеста и мостова) 185.000 400.000 216 

18. 821000 Издаци за набавку сталних 
средстава 186.200 401.000 215 

  УКУПНО: 882.559 854.100 97 
  Број запослених 5 6  
 

Поред прихода из Буџета Босанско-подрињског кантона у износу од 854.100 
КМ, у Програму рада за 2011. годину планирана су и додатна средства у износу од 
190.000 КМ из средстава ГСМ лиценце за 2009. годину. 

Укупна средства Дирекције за цесте која су планирана из Буџета и из 
донација из ГСМ лиценце за 2011. годину износе 1.044.100 КМ. 

Планирана структура расхода Дирекције за цесте Босанско-подрињског 
кантона за 2011. годину је сљедећа 
 

1. Трошкови пословања дирекције* 104.100 КМ 
2. Имплементација пројеката у области развоја  

и модернизације региналних цеста 
490.000 КМ 

3. Одржавање регионалних цеста 350.000 КМ 
4. Реконструкција најоштећенијих дијелова коловоза 100.000 КМ 

 
*Трошкови пословања укључују трошкове запослених и материјалне трошкове, 
изузев трошкова текућег одржавања цеста и мостова. 
 

С обзиром на планирани износ средстава за 2011. годину, планиране ак-
тивности Дирекције за цесте Босанско-подрињског кантона Горажде фокусиране 
су на редовно одржавање и на санационе радове  на дионицама  гдје је у циљу по-
бољшања стања цестовне инфраструктуре потребно значајније интервенисати. 

Укупни јавни расходи планирани су у износу од 350.000 КМ, а укупна 
улагања у инвестиције планирана су у износу од 590.000 КМ.   

Планиране активности су усклађене са приливом јавних прихода, а усмје- 
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рене су на одржавање, заштиту, реконструкцију, изградњу и управљање региона-
лним цестама. 

 

Планирана структура извора прихода Дирекције за цесте Босанско-подри-
њског кантона за 2011. годину је сљедећа: 
 
1. Приход од индиректних пореза који припадају 

Дирекцији цеста 
                        415.447 КМ 

2. Цестовне накнаде                         160.300 КМ 
3. Остали приходи из Буџета Кантона                            278.353 КМ 
   
4. УКУПНО 854,100 КМ 
 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 
 
I.  РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ 
 

Према Закону о цестама у ФБиХ 
и Правилнику о одржавању цеста, од-
ржавање цеста чини скуп мјера и рад-
њи које се обављају током цијеле годи-
не на цестама, укључујући и све објек-
те инсталације са сврхом одржавања 
проходности, техничке иправности и 
сигурности саобраћаја на цестама. У 
редовно одржавање цеста укључени  су 
и радови одржавања цеста и објеката у 
зимским условима. 

 

Редовно (љетно) одржавање вр-
ши се у периоду од 16.03. до 14.11.2011. 
године, док се зимско одржавање одно-
си на период 01.01. до 15.03. и 15.11. до 
31.12.2011.године. 

 

Овдје треба напоменути да је зи-
мско одржавање регионалних и локал-
них цеста на подручју Босанско-подри-
њског кантона Горажде за период 01.01. 
до 15.03.2011.године, већ реализован и 
одабир извођача на повјереним дион-
ицама извршен је у склопу одабира из-
вођача за зимско одржавање јавним по-
зивом за период од 15.11.2010. до 15.03. 
2011.године. 

 

За период  зимског одржавања 
од 01.01. до 15.03.2011. године, издво-
јено је односно, извођачима радова са 
којима је склопљен уговор о зимском 
одржавању, плаћен је износ од 
200.766,50 КМ. 

Обзиром да је новим Законом о 
цестама у Ф БиХ предвиђено да је ис-
кључива надлежност кантоналних Ди-
рекција цеста одржавање регионалних 
цеста, то је за период зимског одржава-
ња од 15.11. до 31.12.2011.године, пред-
виђен  износ од 50.000 КМ. 

За редовно (љетно) одржавање  
планиран је износ од 100.000 КМ. Ов-
им средствима извршиће се: 

 

- затварање ударних рупа са опс-
јецањем и уклањање оштећеног 
асфалт-бетона, 

- затварање ударних рупа без оп-
сјецања,  

- оправка трупа пута,  
- мјестимично пресвлачење нов-

им асфалтним застором, 
- санација ударних рупа на мак-

адамском коловозу, уградњом 
природно дробљеног каменог 
материјала, 
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- кошење траве и сјечење шибља 
у заобаљу, 

- одржавање коловоза, ограде, од-
бојника, ивичњака и челичне 
конструкције мостова, 

- чишћење канала и пропуста, 
-  

Број 10 – страна 1339 
 
 

- хоризонтална и вертикална 
сигналлизација.  

 

План обима и вриједности рад-
ова на редовном зимском и љетном од-
ржавању региналних цеста у 2011. го-
дини приказан је у наредној табели. 

 
 

ЛОТ Регионална 
цеста Опис радова 

ПЛАН ЗА 2011. 
Редовно 

одржавање 
Зимска 
служба Укупно 

1 Р 448 Затварање ударних рупа без 
опсјецања  20.000  20.000 

1  

Санација ударних рупа на 
макадамском коловозу, уградњом 
природно дробљеног каменог 
материјала 10.000  10.000 

1  Кошење траве и сјечење шибља 
 у заобаљу 10.000  10.000 

1  Оправка трупа пута  20.000  20.000 

1  
Одржавање коловоза, ограде, 
одбојника, ивичњака и челичне 
конструкције мостова 10.000  10.000 

1  Чишћење канала и пропуста 20.000  20.000 

1  Хоризонтална и вертикална 
сигналлизација  10.000  10.000 

1  Зимско одржавање за период  
 од 01.01. до 15.03.2011.год.  200.766,50  200.766,50 

1  Зимско одржавање за период  
од 15.11. до 31.12.2011.год.  49.233,50 49.233,50 

                                    УКУПНО: 100.000 250.000 350.000 
 
 
II. РЕКОНСТРУКЦИЈА И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ 
 

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

 

Средства у износу од 400.000 КМ предвиђена на економском коду 821600 - 
Реконструкција и инвестиционо одржавање (цеста и мостова) усмјерит ће се на: 
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ЛОТ Регионална 
цеста Дионица регионалне цесте ОПИС РАДОВА 

ПРЕДВИЂ
ЕН БУЏЕТ 

(КМ) 

1 Р 448 
Реконструкција раскрснице 
код Црвеног крста 

Суфинансирање пројекта 
изградње раскрснице са 
кружним током 225.000 

1  

Реконструкција раскрснице 
код горажданске 
Тргосировине према 
Чајничу у дужини од цца 250 
м 

Пресвлачење новим слојем 
асфалта, 
Уградња ивичњака, 
Израда ригола, 
Израда бетонских канала 60.000 

1  
Реконструкција тротоара на 
„Мосту жртава геноцида у 
Сребреници“ у Горажду 

Пресвлачење асфалтом, 
Израда и уградња нових 
бетонских плоча 20.162 

1  

Реконструкција раскрснице 
на „Мосту жртава геноцида 
у Сребреници“ у Горажду 

Стругање оштећеног 
асфалтног слоја са одвозом 
на депонију и пресвлачење 
новим слојем асфалт-
бетона 30.000 

1 
    

Услуге надзора 
 

15.000 
  УКУПНО  350.162  
      
 

Поред радова на реконструкци-
ји регионалних цеста, у току 2011. Год-
ине планиран је износ од 49.838 КМ за 
финансирање обавезе санације локал-
них цеста које су у току децембра 2010. 
године планиране кроз активности на 
заштити и спашавању угрожених и от-
клањању посљедица насталих попла-
вама у 2010. години. 
 

Радови који су настали током 
поплава у мјесецу децембру 2010. Год-
ине, у циљу заштите и спашавања угр-
ожених и отклањања посљедица нас-
талих поплавама на подручју Босанс-
ко-подрињског кантона Горажде, а на 
основу: 

 

- Одлуке Владе  Босанско-подри-
њског кантона Горажде о прог-
лашењу стања природне несре-
ће на подручју Босанско-подри-

њског кантона Горажде узроко-
вану поплавама број:03-49-1972 
/10 од 02.12.2010.године.  
 

- Наредбе Кантонанлног штаба 
цивилне заштите о ангажовању 
снага цивилне заштите (штабо-
ва, јединица и служби), кантон-
алних министарстава и других 
органа управе, привредних др-
уштава те других привредних 
субјеката на подручју Босанско-
подрињског кантона Горажде у 
заштити и спашавању угрожен-
их и отклањању посљедица на-
сталих поплавама број:17-44-221 
/10 од 03.12.2010.године. 
 

- Наредбе кантоналног штаба ци-
вилне заштите број:17-44-221-1/ 
10 од 06.12.2010.године. 
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Средства потребна за измирење 
изведених радова износе: 

 
- Санација клизишта на путу  

Осаница-Иловача-Брзача  
(Језеро)                              14.300,00 КМ 

- Санација клизишта на путу  
Р 448 Горажде-Хреновица 
(Турковићи)                    17.388,00 КМ 

- Санација клизишта на путу  
Подхрањен-Јаровићи     9.900,00 КМ 

- Санација клизишта на путу  
Мравињац-Берич-Спаховићи 
(Гочела и Подшашићи) 8.250,00 КМ 

 
III.  СРЕДСТВА ПО ОДЛУЦИ ВЛАДЕ  
       Ф БИХ – ГСМ ЛИЦЕНЦА 
 

На основу Одлуке Владе Ф БиХ 
В број: 820/10 од 21.09.2010.године, о 
усвајању листе пројеката магистралн-
их, регионалних и локалних цеста фи-
нансираних из преосталих средстава 
наплаћених издавањем ГСМ лиценце 
за 2009. годину, и дјела средстава за 
2010. годину, за Ф БиХ финансирају се 
пројекти за које Влада Ф БиХ програ-
мом утврдила листу пројеката рергио-
налних цеста који се имплементирају 
путем Министарства за привреду – 
Дирекција за цесте Босанско-подрињс-
ког кантона Горажде. 

 

Овом Одлуком одобрен је износ 
од 190.000,00 КМ Министарству за пр-
ивреду – Дирекција за цесте Босанско-
подрињског кантона Горажде и Општ-
ини Горажде, којим се треба извршити 
реконструкција дијела регионалне це-
сте Р 448 Поткозара-Горажде-Хренови-
ца, дионица Јабука-Крива Драга. 
 

По овој Одлуци Општина Гора-
жде својим дописом број: 02-05-2786/11 
од 18.05.2011.године, дала је сагласност 
Министарству за привреду – Дирекци- 
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ја за цесте Босанско-подрињског кант-
она Горажде да проведе тендерску пр-
оцедуру одабира најповољнијег пону-
ђача на извођењу радова реконструк-
ције поменуте дионице. 
 
- Средствима одобреним овом Одлу-

ком извршие се модернизација (ас-
фалтирање) дионице пута Јабука – 
Крива Драга пресвлачењем мака-
дамскког дијела пута новим слојем 
асфалта. 

 
IV.  ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА ПЛАНА  
       И ПРОГРАМА 
 

Имплементатор Плана и Прог-
рама је Министарство за привреду – 
Дирекција за цесте Босанско-подрињс-
ког кантона Горажде. 

 

- Министарство за привреду – Дире-
кција за цесте БПК Горажде  у скла-
ду са чланом 25. Закона о цестама 
Ф БиХ („Слнеужбе новине Ф БиХ“ 
број: 12/10) израђује и предлаже 
План и Програм Влади Босанско-
подрињског кантона Горажде и до-
ставља га на усвајање. 
 

- Влада Босанско-подрињског канто-
на Горажде доноси Одлуку о дава-
њу сагласности на План и Програм 
Дирекције за цесте Босанско-подр-
ињског кантона Горажде за 2011. 
годину. 
 

- Министарство за привреду Босанс-
ко-подрињског кантона Горажде 
ће формирати комисију која ће пр-
оврсти процедуру одабира најпо-
вољнијег извођача радова предвиђ-
ених Планом и Програмом Дирек-
ције за цесте Босанско-подрињског 
кантона Горажде у складу са одре-
дбама Закона о јавним набавкама. 
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- Министар за привреду Босанско-

подрињског кантона Горажде ће у 
циљу праћења утрошка средстава 
формирати комисију за стручни 
надзор која ће континуирано прат-
ити реализацију уговорених радо-
ва, вршити надзор над изведеним 
радовима редовног одржавања, док 
ће се за радове реконструкције изв-
ршити одабир квалификованог пр-
ивредног друштва овлаштеног за 
вршење надзора. 

 
V.  ПРОЦЈЕНА РЕЗУЛТАТА  
 

Правилном реализацијом Пла-
на и Програма уз адекватну контролу 
изведених радова очекивани резлута-
ти, који се правесходно огледају у обе-
збјеђењу услова за несметано и безбје-
дно одвијање саобраћаја неће изоста-
ти. 
 

У случају промјене висине сред-
става и других трошкова по овом Пла-
ну и Програму, који могу настати као 
резлутат промјене Законских прописа 
или усклађивања Буџета Босанско-по-
дрињског кантона Горажде, План и 
Програм се може мјењати, повећавати 
или смањивати износ средстава, без са-
гласности Владе Босанско-подрињског 
кантона Горажде, уз обавезу да Мини-
старство за привреду-Дирекција за це-
сте обавјести Владу Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде о измјени виси-
не средстава и трошкова предвиђених 
овим Планом и Програмом. 
 

На утврђени План и Програм, 
који је предложило Министасртво за 
привреду - Дирекција за цесте Босанс-
ко-подрињског кантона Горажде, Вла-
да Босанско-подрињског кантона Гор- 
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ажде је дала сагласност својим актом 
број: 03-05-808/11 од 09.06.2011. године. 
 
Број:04-14-1589-2/11 М И Н И С Т А Р 
20.06.2011.године      Демир Имамовић,с.р. 
      Г о р а ж д е 
 

457 
 

На основу члана 24. Закона о 
Влади Босанско – подрињског кантона  
Горажде («Службене новине Босанско 
– подрињског кантона Горажде», број: 
5/03)  и члана  40. Закона о извршењу 
Буџета Босанско – подрињског канто-
на Горажде за 2011.годину («Службене 
новине Босанско – подрињског канто-
на Горажде», број: 5/11), Влада Босанс-
ко – подрињског кантона Горажде, на 
својој 13. редовној сједници, одржаној 
дана 09.06.2011.године, д о н о с и: 
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности на Програм 

подршке «Месопромет» д.д. Горажде 
за 2011. годину утврђен у Буџету 

Министарства за привреду Босанско-
подрињског кантона Горажде   

 за 2011.годину, на економском коду 
614400 (ХАП 005) - Подстицај 

пољопривредној производњи - 
Месопромет  за 2011.годину 

 
Члан 1. 

 
Овом Одлуком даје се сагласно-

ст на Програм подршке «Месопромет» 
д.д. Горажде за 2011. годину, утврђен у 
Буџету Министарства за привреду  Бо-
санско-подрињског кантона Горажде 
за 2011. годину на економском коду 
614400 (ХАП 005) - Подстицај пољоп-
ривредној производњи - Месопромет  
за 2011. годину, у износу од 21.000,00 
КМ. 
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Члан 2. 
 

Програм из члана 1. Ове Одлу-
ке саставни је дио Одлуке.  
 

Члан 3. 
 

За реализацију ове Одлуке зад-
ужују се Министарство за привреду и 
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 да се об-
јави у «Службеним новинама Босанс-
ко-подрињског кантона Горажде». 
 
Број:03–14-944/11               П Р Е М И Ј Е Р                                                                       
09.06.2011.године             Емир Фрашто,с.р. 
     Г о р а ж д е 

---------------------------- 
 

457а) 
 

У складу са чланом 40. Закона о 
извршењу Буџета Босанско-подрињск-
ог кантона Горажде („Службене нови-
не Босанско-подрињског кантона Гор-
ажде“, број: 5/11), Министарство за 
привреду утврђује: 
 
 

П Р О Г Р А М 
утрошка средстава Министарства 
привреду, са економског кода 
614 400 - ХАП 005 – Подстицај  

пољопривредној  производњи - 
Месопромет 

 
1. НАЗИВ ПРОГРАМА 
 

ПРОГРАМ ПОДРШКЕ „МЕСО-
ПРОМЕТ“ Д.Д. ГОРАЖДЕ је назив Пр- 
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ограма утрошка средстава Министар-
ства за привреду, са економског кода 
614 400 – Подстицај пољопривредној  
пр-оизводњи - Месопромет 
 
ПОДАЦИ О ПРОГРАМУ 
 
Период реализације Програма:  
       01.01.2011 - 31.12.2011. године 
 

Буџетска линија:Подстицај пољопри-
вредној  производњи - Месопромет 
 

Економски код:         614 400  
 

Аналитички код      ХАП  005 
 

Буџетски раздјел:   17 
 

Укупна вриједност Програма:   
                                           21.000 КМ 
 

Одговорно лице:  
         Демир Имамовић, дипл.оец  
 

Позиција одговорног лица:  Министар 
 

Контакт лице:    Расим  Сијерчић 
 

Контакт-телефон:               038 227 857 
 

Контакт е-маил:   privreda@bpkgo.bа 
Интернет:        www.bpkgo.bа 
  
САГЛАСНОСТ НА ПРОГРАМ 
 

Сагласност на овај Програм, у 
складу са чланом 40. Закона о изврше-
њу Буџета Босанско-подрињског кан-
тона Горажде за 2011. годину дала је 
Влада Босанско-подрињског кантона 
Горажде, Одлуком број: 03-14-944/11 
од 09.06.2011. године. 
 
2. СВРХА И ОПИС ПРОГРАМА 
 

2.1. Сврха Програма 
 

(1) 
 

Намјена Програма утрошка ср-
едстава Министарства за привреду са  
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буџетског кода 614 400 – ХАП 005 – По-
дстицај  пољопривредној  производњи 
– Месопромет јесте пружање  подршке  
у раду приврендог друштва  „Месопр-
омет“ д.д. Горажде. 
 

(2) 
 

          Сврха Програма подршке Ме-
сопромет“ д.д. Горажде је санација и 
одржавање објеката привредног дру-
штва „Месопромет“ д.д. Горажде, као 
и припрема аката и радњи према Аге-
нцији за приватизацију Босанско-под-
рињског кантона Горажде. 
 

(3) 
 

Сврха Програма је, такође, да у 
складу са чланом 40. Закона о изврше-
њу Буџета, осигура плански и трансп-
арентан утрошак средстава одобрених 
на економском коду 614400–ХАП 005– 
Подстицај пољопривредној производ-
њи – Месопромет. 
 
2.2. Опис Програма 
 

Програм утрошка средстава са 
економског кода 614 400 – ХАП 005 – 
Подстицај пољопривредној  производ-
њи – Месопромет Буџета Министарст-
ва за привреду Босанско – подрињског  
кантона Горажде за 2011. годину (у да-
љем тексту Програм), дефинише бит-
не елементе за добијање сагласности за 
Програм од стране Владе Босанско-по-
дрињског кантона, као што су општи 
циљеви Програма, критерији за рас-
подјелу средстава, потребна средства, 
корисници средстава, процјена резул-
тата који ће се остварити Програмом 
те процјена непредвиђених расхода и 
издатака у оквиру Програма. 
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3.  ОПШТИ И ПОСЕБНИ ЦИЉЕВИ 
3.1. Општи циљ Програма 
 

(1) 
 

Основни циљ Програма је одр-
жавање и санацаија објеката привр-
едног друштва „Месопромет“ д.д. Го-
ражде, као и припрема аката и ра-
дњи према Агенцији за приватиза-
цију Босанско-подрињског кантона 
Горажде. 
 

(2) 
 

Програм не садржи специфич-
не циљеве.  
 
4. ПОТРЕБНА СРЕДСТВА ЗА 

ПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА 
 

(1) 
 

Потребна средства за провође-
ње Програма утрошка дефинисана су 
Буџетом Босанско-подрињског канто-
на у укупном износу од 21.000 КМ. Ср-
едства за ове намјене налазе се на еко-
номском коду 614 400 – ХАП 005 – Под-
стицај  пољопривредној  производњи – 
Месопромет. 
 
5. КРИТЕРИЈ ЗА РАСПОДЈЕЛУ 

СРЕДСТАВА 
5.1.  Општи услови 
 

(1) 
(Распоређивање средстава) 

 
Финансијска средства одобрена 

Буџетом Босанско-подрињског канто-
на Горажде за 2011. годину („Службе-
не новине Босанско-подрињског кант-
она Горажде“, број: 5/11) на економск- 
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ом коду 614 400 – ХАП 005 – Подстицај  
пољопривредној  производњи – Месо-
промет, у укупном износу 21.000 КМ, 
распоређиваће се на основу одобрених 
захтјева складу са одредбама овог Про-
грама. 
 

(2) 
(Критерији за расподјелу) 

 
За расподјелу средстава, у скла-

ду са општим циљем Програма, нису 
предвиђени посебни критерији за ра-
сподјелу средстава. Средства ће се рас-
поредити привредном друштву „Мес-
опромет“ д.д. Горажде. 
 

(3) 
(Кандидовање захтјева) 

 
 У оквиру Програма могуће је 
достављање захтјева за суфинансира-
ње или потпуно финансирање активн-
ости привредног друштва.  
 

Достављање захтјева за средст-
вима је дефинисано процедурама ап-
лицирања.  

 
(4) 

(Одобравање захтјева) 
 

 Захтјеви за средствима достав-
љају се у  форми предвиђеној у овом 
Програму. 
 

 Правилно попуњавање пропис-
ане форме омогућава да се сви аспекти 
захтјева селектују и процјене. 
 
5.2. Процедуре аплицирања, селек- 
        ције, евалуације и рангирања пр- 
       иједлога пројеката и захтјева  
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(1) 
(Апликанти) 

 
Привредно друштво „Месопро-

мет“ д.д. Горажде има статус аплика-
нта за средства из овог Програма. 
 

(2) 
(Корисници  средстава) 

 
Корисници  средстава  су  апликанти  
који  су  успјешно  завршили  процес  
аплицирања, селекције и  евалуације и 
који су успјешно рангирани за  кори-
штење  средстава  из  овог  Програма. 
 

(3) 
(Подношење  захтјева   

за  средствима) 
 

Апликант доставља један захтје-
в за средствима за укупан износ пла-
нираних средстава по Програму.  

 

 Апликант може  доставити  зах-
тјеве за средствима од дана обjављива-
ња овог Програма у „Службеним нов-
инама Босанско-подрињског кантона 
Горажде“  до  31. октобра  2011. године. 
 

(4) 
(Обавезни  садржај  захтјева) 

 
   Приликом  аплицирања у  виду  
захтјева за одобравање средстава,   апл-
икант је дужан навести сљедеће  инфо-
рмације: 
 

- разлог због којег се захтјевом 
тражи  одобравање  средстава, 

- информације о усклађености  
захтјева  са  општим  циљевима 
Програма,  

- преглед  планираних активнос-
ти,   
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- укупни износ  средстава  неопх-

одних за провођење планиран-
их  активности, 

- очекивани резултат који се пла-
нира остварити, 

- тражени износ средстава од Ми-
нистарства за привреду,  

- износ средстава који би се  обез-
биједио  из  других  извора. 

 
(5) 

(Финансирање  захтјева  
 за  средствима) 

 
 Захтјеви за одобравање  средст-
ава не могу  бити  већи  од  21.000  КМ. 
Властита средства апликанта су  поже-
љна, али  нису обавезујућа. У току год-
ине апликант може поднијети само  је-
дан  захтјев  за  средствима. 

 
(6) 

(Отварање  апликација  
и административна  провјера) 

 
 Апликације за захтјеве за  сред-
ствима се отварају након пријема и као 
такве упућују у процедуру админис-
тративне провјере и  оцјењивања. 
 

 Административна провјера се  
проводи у циљу утврђивања да ли  ап-
ликант испуњава услове за учествова-
ње у кориштењу средстава Министар-
ства за привреду у оквиру овог Прог-
рама. 
 

 Административном провјером  
комисија ће провјеравати да ли је  сва-
ка апликација задовољила сљедеће  ус-
лове: 
 

- да апликант испуњава опште ус-
лове за учествовање у Програ-
му, 
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- да је апликација у складу са оп-
штим циљем  Програма, 

- да је  документација  потпуна  и 
исправно  попуњена у складу са 
прописаном формом. 

 

Уколико су ови услови испуње-
њи, комисија ће апликацију евалуира-
ти у складу са одредбама Програма. У 
супротном, апликација ће и без евалу-
ације бити одбијена из администрати-
вних разлога.  

 

Апликације писане рукописом 
ће бити аутоматски одбијене.  

 

Након проведене администра-
тивне процедуре, Министарство ће об-
авијестити апликанта о резултатима 
административне провјере. 

 
(7) 

(Евалуација достављених  
захтјева за средствима) 

 
Комисија проводи евалуацију 

захтјева након проведене администра-
тивне провјере. 

 

У евалуацији захтјева комисија 
примјењује три група индикатора и 
то: 

• релевантност, 
• одрживост, 
• буџет и трошковна ефикасност. 

 
(8) 

(Оцјењивање апликација) 
 

Евалуација захтјева се проводи 
на основу Скале за евалуацију. Евалуа-
циони критерији су подијељени у ок-
виру група и подгрупа. За сваку под-
групу комисија даје оцјену између 1 и 
5 према сљедећим категоријама процј-
ена:  
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1 - веома слабо;  
2 - слабо;  
3 - адекватно;  
4 - добро;  
5 - веома добро. 
 

Свака оцјена се множи са коеф-
ицијентом који је за сваки индикатор 
предвиђен у евалуационој скали. Мак-
сималан број бодова за захтјев за сред-
ствима је 80. 

 

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

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

 

Комисија ће процјењивати ври-
једност индикатора. Сви чланови ком-
исије додјељују оцјене, а укупан број 
бодова се добија када се оцјене доби-
вене од свих чланова комисије подије-
ле са бројем чланова комисије. 

 
(9) 

(Скала за евалуацију) 
 

СКАЛА ЗА ЕВАЛУАЦИЈУ ПРОЈЕКАТА И ЗАХТЈЕВА 

ОПИС ИНДИКАТОРА  ОЦЈЕНА 
ЗАХТЈЕВИ 

1.  Финансијски и оперативни капацитети апликанта   

1.1. Процјењени ниво искуства апликанта у управљању 
        пројектом    

 1.2. Процјењени ниво техничког знање неопходног за  
        имплементацију пројеката    

2. Релевантност  30 

2.1. Колико је апликација релевантна за сврху, општи  
       и посебне циљеве Програма   5x2 

2.2. Колико је апликација релевантна за посебне услове  
       Програма   5x2 

2.3. Колико је апликација релевантна за очекиване  
       резулате Програма   5x2 

3. Методологија   
3.1.Да ли активности у приједлогу пројекта одговарајуће 
      и конзистентне са циљевима и очекиваним резулта- 
      тима пројекта  
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3.2. Колико је кохерентан дизајн пројекта, конкретна 
       анализа проблема, да ли су предложене активности 
       одговарајућеза рјешавању  презентованог проблема, 
       те да ли су на задовољавајући начин укључени сви 
       који могу допринијети рјешавању проблема  

  

4. Одрживост  20 
4.1. Да ли ће предложене активности значајније 
       допринијети рјешавању проблема који је наведен  
       у приједлогу пројекта или захтјеву  

 5 

4.2. Да ли предложене активности могу имати позитивне 
       мултипликативне ефекте на развој Босанско-подрињ- 
      ског кантона  

 5x2 

4.3. Да ли су очекивани резултати активности за које се 
       тражи финансирање одрживи у финансијском сми- 
       слу и да ли ће се остваривати и након престанка 
       финансирања из средстава Министарства привреде  

 5 

5.  Буџет  и трошковна ефикасност  30 

5.1. Да ли је однос између планираних трошкова и 
       очекиваних резултата задовољавајући   5x2 

5.2. Да ли је висина предложених трошкова адекватна  
       за имплементацију планираних активности   5x2 

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

 5x2 

МАКСИМАЛАН БРОЈ БОДОВА  80 
 
 

(10) 
(Процедуре одобравања  
захтјева за средствима) 

 
Апликацију поднесену у фор-

ми захтјева комисија рангира по броју 
освојених бодова, за оне захтјеве које 
су добили више од 50 бодова.  

 

Након проведеног рангирања, 
комисија предлаже одобравање захтје-
ва у пуном или умањеном износу у за-
висности од резултата процеса евалуа-
ције. У току провођења процедура од-

обравања захтјева, комисија води ра-
чуна о претходно одобреним захтјеви-
ма, одобреним пројектима односно 
пројектима који се налазе у процесу 
одобравања. Комисија може предлож-
ити привремену суспензију процедура 
одобравања захтјева највише до 3 мје-
сеца, након чега доноси коначни приј-
едлог одлуке. 

 

Захтјеви за средствима који им-
ају више од 50 бодова, али за чије фин-
ансирање нема расположивих средста-
ва, стављају се на листу чекања у слу- 
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чају обезбјеђења додатних средстава за 
Програм или доношења одлуке о пр-
ерасподјели средстава у складу са од-
редбама Програма.  
 

Све одобрене захтјеве Министа-
рство предлаже Влади да у складу са 
Законом о извршењу Буџета, донесе 
одлуку о одобравању средстава из Бу-
џета Босанско-подрињског кантона – 
економски код 614 400 – ХАП 005 – По-
дстицај  пољопривредној  производњи 
– Месопромет. 
 

Након прихватања приједлога 
одлуке од одобравању захтјева за ис-
платом средстава од стране Владе Бо-
санско-подрињског кантона Горажде, 
захтјев је одобрен и Министарство до-
ставља захтјев за плаћање Министар-
ству за финансије. 
 
5.3. Приоритети и посебни услови  
 

(1) 
 

Приликом процеса селекције и 
евалуације предност ће се давати зах-
тјевима који доприносе јачању капац-
итета коначној активности у завршет-
ку процеса приватизације привредног 
друштва „Месопромет“ д.д. Горажде. 
 
6. НАЗИВ КОРИСНИКА 

СРЕДСТАВА 
 

(1) 
 

Корисник средстава по овом 
Програму је привредно друштво „Ме-
сопромет“ д.д. Горажде. 
 
7. ПОТРЕБАН БРОЈ РАДНИКА  

ЗА ПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА 
 

За провођење Програма су над- 
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лежни запослени у Министарству за 
привреду и Програм не захтијева анга-
жовање додатних радника на провође-
њу Програма. Радници Министарства 
који ће бити укључени у имплемента-
цију пројекта су: 

 

- Супервизор  
програма:                 Расим Сијерчић 

- Службеник за  
мониторинг 
и извјештавање:         Алић Ермина 

- Намјештеник 
 надлежан за 
 администрацију: Русмир Исламагић 

 
8. ПРОЦЈЕНА РЕЗУЛТАТА 
 

(1) 
 

Реализацијом  Програма  очеку-
је се остваривање конкретних резулта-
та од стране апликаната којима су од-
обрена средства. 

 

Очекивани резултати Програма 
се односе на: 
 

- испуњавање циљева из Годишњег 
финансијског плана расхода прив-
редног друштва  за 2011. годину; 

- коначну евиденцију капитала и 
имовине привредног друштва „Ме-
сопромет“ д.д. Горажде неопходну 
за процес приватизације; 

- укљученост управљачких тијела 
привредног друштва за осигурање 
материјакних и других услова за 
санацију објеката, као и за припре-
му аката и радњи према Агенцији 
за приватизацију Босанско-подри-
њског кантона Горажде.  

                                                                    
(2) 

 
Мјерење  резултата  активности   
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ће  се вршити на основу резултата  мо-
ниторинга имплементације и резулта-
та обиласком корисника на терену и 
на основу писмених извјештаја корис-
ника средстава. 

У циљу осгурања процјене  рез-
ултата Програма, одабрани  корисни-
ци Програма су дужни након  утрош-
ка одобрених средстава доставити Ми-
нистарству за привреду Извјештај о пр-
оведеним активностима које су одоб-
рене за финансирање из Програма. Фо-
рма и садржај извјештаја о утрошку 
средстава ће бити достављениа свим 
корисницима  средстава.  
 

(3) 
 

Надзор реализације Програма 
утрошка средстава са економског кода 
614 400 – ХАП 005 – Подстицај  пољоп-
ривредној  производњи – Месопромет 
вршиће Министарство за привреду Бо-
санско-подрињског кантона Горажде и 
службеници Министарства који су де-
финисани Програмом. 
 
9. ПРОЦЈЕНА НЕПРЕДВИЂЕНИХ 

РАСХОДА И РИЗИКА И 
ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 
У приједлозима пројеката или 

захтјевима за средствима апликанти су 
дужни процијенити све ризике који 
могу утицати на остваривање планир-
аних резултата Пројекта. 

 

Апликанти су дужни планира-
ти мјере које ће подузети у случају ос-
тваривања ризика који могу утицати 
на остваривање планираних резулта-
та.  

 

У случају да на појединим став-
кама средства не буду у потпуности  

04.јул/српањ 2011 
 

 
утрошена, а на појединим недостају, 
Министарство за привреду Босанско-
подрињског кантона Горажде има пр-
аво да иста својом одлуком преусмјери 
у другу ставку. 
      
Број:04-14-1107-2/11  М И Н И С Т А Р 
27.06.2011.године      Демир Имамовић,с.р. 
      Г о р а ж д е 
 
Сагласност на овај Програм дала је 
Влада Босанско-подрињског кантона 
Горажде Одлуком број: 03-14-944/11  
дана 09.06.2011. године. 
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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 
кантона Горажде, на својој 13.  Редовн-
ој сједници, одржаној дана 09.06.2011. 
године, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о  давању  објеката  бивше  касарне  
«Шишета»  привредном  друштву 
Јавном  предузећу  «Босанско – 

подрињске  шуме» д.о.о.  Горажде 
на  привремено  кориштење 

 
Члан 1. 

 
Овом Одлуком  дају се  објекти  

бивше  касарне  «Шишета»,  асфалтни  
плато  поред  магацина  са  припадају-
ћим посебним прилазом ка  горњој  са-
обраћајној капији укупне површине  
0,2 ха, привредном друштву Јавном  
предузећу «Босанско – подрињске  шу-
ме» д.о.о. Горажде на привремено  ко-
риштење без накнаде за «Лагер цен- 
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тар» у циљу побољшања услуга  снаб-
дијевања огрјевним дрветом грађана 
Босанско – подрињског кантона Гора-
ждем на период до 31.12.2012.године. 
 

Члан 2. 
 
 Комисија Босанско – подрињск-
ог кантона Горажде која је примила 
об-јекте, записнички ће објекте из  чла-
на 1. ове Одлуке  предати  привредном  
друштву Јавном  предузећу  «Босанско 
– подрињске  шуме» д.о.о.  Горажде, а    
по преузимању објеката ће вршити  
обезбјеђење истих и плаћати  комуна-
лне обавезе за вријеме  кориштења обј-
еката, као и санацију оштећења на пр-
илазном  путу. 

 
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:03–23-805 /11              П Р Е М И Ј Е Р                                                                                                                                     
09.06.2011.године             Емир Фрашто,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), Одлуке Владе Босанско – подри-
њског кантона Горажде број: 03-14-646 
/11 од 19.05.2011.године о давању саг-
ласности на Програм «Подстицај пољ-
опривредној производњи за 2011.годи-
ну» («Службене новине Босанско – по-
дрињског кантона Горажде», број:8/11), 
утврђен Буџетом Босанско – подрињ- 
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ског кантона Горажде за 2011.годину и 
Упутства за остваривање новчаних 
подстицаја у примарној пољопривред-
ној производњи, број: 04-14-1015-3/11 
од 01.06.2011.године («Службене нови-
не Босанско – подрињског кантона Го-
ражде», број:8/11), Влада Босанско–по-
дрињског кантона Горажде, на својој 
13. редовној сједници, одржаној  дана 
09.06.2011.године, 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 Одлуком даје се сагласн-
ост Министарству за привреду Босанс-
ко – подрињског кантона Горажде да 
исплати новчана средства за подстицај 
у пољопривреди – подстицај за прои-
зводњу свјежег крављег млијека за 
мјесец децембар 2010. године у изно-
су од 3.196,65 КМ. 

 
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. Салковић Фатима           1.688,40 КМ 
2. Дедовић Изет                474,60 КМ 
3. Халиловић Адис                108,45 КМ 
4. Џемиџић Хусо                  44,55 КМ 
5. Дељо Сувад                  56,10 КМ 
6. Салман Рамо                           34,65 КМ 
7. Туркушић Ферида               36,00 КМ 
8. Маслар Велија                  88,20 КМ 
9. Хајрић Салко                  69,15 КМ 
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10. Ченгић Хуснија                  24,90 КМ 
11. Имамовић Амир                  22,35 КМ  
12. Хаџовић Мушан                  98,70 КМ 
13. Ходо Сида                  38,70 КМ 
14. Ченгић Исмета      34,95 КМ 
15. Аганспахић Шевко          40,65 КМ 
16. Аганспахић Сејно     76,95 КМ 
17. Аџем Сафет                 42,60 КМ 
18. Чоло Сенад                 26,70 КМ 
19. Дедовић Џемила     32,55 КМ 
20. Муслић Фадила                 19,95 КМ 
21. Беговић Хајра                 63,30 КМ 
22. Шалака Сулејман     42,45 КМ 
23. СПП »ШЕВКА»  
      вл.Аганспахић Шевка     31,80 КМ 
 

Члан 3. 
 
 За реализацију ове Одлуке зад-
ужују се Министарство за привреду и 
Министарство за финансије Босанско 
– подрињског кантона Горажде, а сре-
дства ће се обебиједити из Буџета Ми-
нистарства за привреду са економског 
кода 614 500 ПОД 002– Подстицај по-
љопривредној производњи за 2011. 
го-дину. 
 

Члан 4. 
 
 Ова Одлука ступа на снагу дан-
ом објављивања на службеној огласној 
табли Кантона, а накнадно ће да се об-
јави у «Службеним новинама  Босанс-
ко – подрињског кантона  Горажде». 
         
Број:03–14-796/11               П Р Е М И Ј Е Р                                                                                                                                     
09.06.2011.године             Емир Фрашто,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:  

04.јул/српањ 2011 
 

 
5/03), а у вези са чланом 36. Закона  о  
извршењу Буџета Босанско – подрињ-
ског кантона Горажде за  2011.годину 
(«Службене новине Босанско – подри-
њског кантона Горажде», број: 5/11), 
Влада Босанско – подрињског кантона 
Горажде, на својој 13. редовној сједни-
ци, одржаној дана 09.06.2011. године,  
д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о давању  сагласности  

за суфинансирање Пројекта  
«Реконструкција јавне расвјете  
у улицама  Трг бранилаца града, 
Кулина бана, Селвера Сијерчића 
и Иранско шеталиште у Горажду» 

 
Члан 1. 

 
  Овом Одлуком  Влада Босанско 
– подрињског кантона Горажде даје  
сагласност за суфинансирање  Пројек-
та «Реконструкција јавне расвјете у ул-
ицама Трг бранилаца града, Кулина 
бана, Селвера Сијерчића и Иранско 
шеталиште у Горажду», поднесеног од 
Општине Горажде и за ове намјене 
одобравају се средства у износу од 
70.000,00 КМ. 
 

Члан 2. 
 
 Обавезује се Општина Горажде, 
као имплементатор Пројекта из члана 
1. ове Одлуке, да након реализације 
Пројекта достави Влади Босанско-под-
рињског кантона Горажде извјештај о 
намјенском утрошку одобрених сред-
става. 
  

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 сре-
дства у износу од 70.000,00 КМ, утврђ-
ена на економском коду 615 100 – Ка-
питални трансфери нижим нивоима  
власти, обезбиједити из  Буџета Владе  
Босанско – подрињског кантона  Гора-
жде.    
 

Члан 4. 
 
 Ова Одлука ступа на снагу дан-
ом објављивања на службеној огласној 
табли Кантона, а накнадно ће да се об-
јави у «Службеним новинама  Босанс-
ко – подрињског кантона  Горажде». 
       
Број:03–14-794/11                П Р Е М И Ј Е Р                                                                                                                                    
09.06.2011.године             Емир Фрашто,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) и Закључка Владе  Босанско – по-
дрињског кантона Горажде број: 03-49 
-743/11 од 01.06.2011.године, Влада Бо-
санско – подрињског кантона Горажде, 
на својој 13. редовној сједници, одржа-
ној дана 09.06.2011.године, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о  заштити  имовине  Босанско – 
подрињског  кантона  Горажде 

која  је  посуђена мљекари  «Милгор»  
д.о.о.  Горажде 

 
Члан 1. 

 
У  циљу  заштите   посуђене им- 

овине у власништву Босанско – подри- 
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њског кантона Горажде мљекари «Ми-
лгор» д.о.о. Горажде, налаже се Мини-
старству за привреду да ангажује заш-
титарску кућу за вршење физичког  
обезбјеђења исте, у периоду од наред-
них 30 дана, уз вршење обезбјеђења 24 
сата дневно. 
 Након ангажовања заштитарс-
ке куће, комисија за попис имовине ће 
поново направити цјелокупни попис 
покретне и непокретне имовине и утв-
рдити сва одступања у односу на прет-
ходни извјештај. 
 

Члан 2. 
 
 Тражи се од оснивача привред-
ног друштва мљекаре «Милгор» д.о.о.  
Горажде да у  року од 30 (тридесет) да-
на ана од дана доношења ове Одлуке 
успостави нова управљачка тијела која 
ће омогућити нормално функциони-
сање надзорног одбора, директора пр-
ивредног друштва те израдити  сана-
циони програм, чија реализација би 
омогућила покретање производње у 
периоду од 120 дана од дана доноше-
ња одлуке. 
 

Члан 3. 
 
 Санациони програм израђен од 
нове управе «Милгор» д.о.о. Горажде 
може укључивати финансијску подр-
шку из Буџета Босанско-подрињског 
кантона у износу од максимално 
200.000 КМ, уколико су испуњени сље-
дећи предуслови:   
 
1. Да је успостављен нови надзорни 

одбор и директор привредног дру-
штва, 

2. Да је закључен правно исправан 
споразум са свим повјериоцима о  
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начину исплате потраживања, који 
ће омогућити деблокаду рачуна и 
услове за нормалан рад привред-
ног друштва, 

3. Да је израђен бизнис-план послова-
ња предузећа са минималним број-
ем запослених радника који је нео-
пходан за покретање производње. 

 
Члан 4. 

 
 Након достављања санационог 
програма и његовог усвајања од стра-
не Владе Босанско-подрињског канто-
на, Министарство за привреду ће дос-
тавити Програм утрошка средстава са 
еконмског кода 614 400 (ХАП 0004) – 
Подстицај пољопривредној производ-
њи – Мљекара путем којег ће се суфи-
нансирати имплементација санацион-
ог програма у 2011. години. 
 

Члан 5. 
 
 Уколико се за привредно друш-
тво мљекара «Милгор» д.о.о. не изради 
санациони програм у складу са овом 
Одлуком, Влада Босанско-подрињског 
кантона предлаже да се размотре све 
законске могућности у смислу покре-
тања стечајног поступка у циљу изра-
де стечајног плана реорганизације мљ-
екаре «МИЛГОР» д.о.о. Горажде и по-
новног покретања производње. 
 
 Уколико се не испуне обавезе 
из члана 2. и 3. ове Одлуке, односно 
уколико  Влада Босанско-подрињског 
кантона Горажде не прихвати санаци-
они програм, Влада Босанско-подрињ-
ског кантона ће изузети сву имовину 
која је посуђена од стране Босанско-
подрињског кантона и јавним позивом 
одабрати другог имплементатора за  
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наставак пројекта успостављања Мље-
каре на подручју Босанско-подрињс-
ког кантона. 
 

Члан 6. 
 
 Средства неопходна за провође-
ње члана 3. ове Одлуке осигураће се у 
Буџету Министарства за привреду, са 
економског кода 613 900 Уговорене ус-
луге и друге посебне услуге. 
 

Члан 7. 
 
 Ова Одлука ступа на снагу да-
ном објављивања на службеној оглас-
ној табли Кантона, а накнадно ће се 
објавити у «Службеним новинама Бос-
анско–подрињског кантона Горажде». 
 
Број:03–14-804/11               П Р Е М И Ј Е Р                                         
09.06.2011.године             Емир Фрашто,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 
кантона Горажде, на својој 13. редовној 
сједници, одржаној дана 09.06.2011.го-
дине, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о  давању  сагласности  

 на Програм о измјенама  
 и  допунама  Програма  активности 
усмјерених  на ангажовање објеката 

бивше касарне «Шишета»  
 и «Горажде I»,као неперспективних 

војних објеката 
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Члан 1. 
 

Овом Одлуком  даје се  сагласн-
ост  на  Програм  о  измјенама  и  допу-
нама  Програма  активности усмјерен-
их на ангажовање објеката бивше каса-
рне «Шишета» и «Горажде I» као не-
перспективних војних објеката. 
 

Члан 2. 
 
 Програм о измјенама и допуна-
ма Програма  из  члана  1.  ове  Одлуке  
је  саставни  дио  исте. 
 

Члан 3. 
 
 За реализацију ове Одлуке зад-
ужује се Министарство за привреду 
Босанско – подрињског  кантона  Гора-
жде.  
 

Члан 4. 
 
 Ова Одлука ступа на снагу  дан-
ом објављивања на службеној огласној 
табли Кантона, а накнадно ће да се об-
јави у «Службеним новинама  Босанс-
ко – подрињског кантона  Горажде». 
      
Број:03–23-838/11               П Р Е М И Ј Е Р                                                                                                                                     
09.06.2011.године             Емир Фрашто,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) и Закона о извршењу Буџета 
(«Службене новине Босанско – подри-
њског кантона Горажде» број: 5/11), 
Програма утрошка средстава 614200 – 
Текући трансфери појединцима - БОР- 
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003 број:11-14-514-2/11 од 22.04.2011. 
године, Одлуке о усвању Програма бр-
ој: 03-14-460/11 од 20.04.2011. године, 
Влада Босанско – подрињског кантона 
Горажде, на својој 13. редовној сједни-
ци, одржаној дана 09.06.2011.године,   
д о н о с и:   
 
 

О Д Л У К У 
о одобравању новчаних средстава 

 
Члан 1. 

 
Одобравају се новчана средства 

у износу од 10.000,00 КМ на име пом-
оћи за изградњу стамбеног објекта де-
мобилисаног борца Херак Мухамеда у 
насељу Обарак. 
 

Члан 2. 
 

Средства из члана 1. ове Одлуке 
намијењена су као једнократне беспо-
вратне помоћи за рјешавање стамбен-
их потреба бораца и чланова њихових 
породица. 
 

Члан 3. 
 

Одобрена средстава обезбиједи-
ти из Буџета Министарства за борачка 
питања Босанско – подрињског канто-
на Горажде, економски код 614200 – 
Текући трансфери појединаца –БОР 
– 003 - Санација објеката. 
 

Члан 4. 
 

За реализацију ове Одлуке зад-
ужују се Министарство заборачка пи-
тања и Министарство за финансије Бо-
санско-подрињског кантона Горажде, 
а средства уплатити на жирорачун  
НЛБ банке Горажде. 



Број 10 – страна 1356 
 
 

Члан 5. 
                                                                       

Ова Одлука ступа на снагу дан-
ом објављивања на службеној огласној 
табли Кантона, а накнадно ће да се 
објави у «Службеним новинама Босан-
ско - подрињског кантона Горажде». 
 
Број:03–14-846/11               П Р Е М И Ј Е Р                                                                       
09.06.2011.године             Емир Фрашто,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), а у складу са чланом 5. Одлуке о 
начину располагања становима у влас-
ништву Босанско – подрињског канто-
на Горажде («Службене новине Босан-
ско – подрињског кантона Горажде» 
број: 6/10), на проједлог Министарства 
за борачка питања Босанско – подрињ-
ског кантона Горажде, Влада Босанско 
– подрињског кантона Горажде, на св-
ојој 13. редовној сједници, одржаној да-
на 09.06.2011.године, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о додјели на привремено кориштење 

стана Кастрати Шемсудину 
 

Члан 1. 
 
        Овом Одлуком додјељује се на пр-
ивремено кориштење Кастрати Шемс-
удину из Горажда  стан у улици Мевс-
уда Бајића Баје број:  15/11 Витковићи,  
по структури двлицен, површине 47м².      

 
Члан 2. 

 
Предметни стан из члана 1. ове  
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Одлуке уступа се на привремено кори-
штење из Фонда станова дефинисаних 
у члану 3. тачка 1. Одлуке о начину 
располагања становима у власништву 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де («Службене новине Босанско-под-
рињског кантона Горажде» број: 6/10) 
до окончања поступка  продаје/додје-
ле дефинисаног у члану 4. наведене 
Одлуке.    
 

Члан 3. 
 

Корисник стана дужан је  пред-
метни стан одржавати у исправном ст-
ању као и плаћати све обавезе по осно-
ву кориштења, а по престанку права 
кориштења, исти је дужан предати у 
стању у којем га је примио.  
 

Члан 4. 
 

Ова Одлука ступа на снагу дан-
ом објављивања на службеној огласној 
табли Кантона, а накнадно ће да се об-
јави у «Службеним новинама Босанс-
ко-подрињског кантона Горажде». 
 
Број:03–23-844/11               П Р Е М И Ј Е Р                                         
09.06.2011.године             Емир Фрашто,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), Закона о извршењу Буџета («Сл-
ужбене новине Босанско – подрињског 
кантона Горажде» број:5/11), Програ- 
ма утрошка средстава 614200 – Текући 
трансфери појединаца – БОР - 005 бр-
ој: 11-14-514-2/11 од 22.04.2011.године, 
Одлуке о усвању Програма број: 03-14- 
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460/11 од 20.04.2011.године, Влада Бос-
анско – подрињског кантона Горажде, 
на својој 13. редовној сједници, одржа-
ној дана 09.06.2011.године, д о н о с и:   
 
 

О Д Л У К У 
о одобравању  новчаних средстава 

за финансирање ПРОЈЕКТА санација 
централног  спомен-обиљежја 
Горажде, санација хаир-воде 

 у МЗ Садба 
 

Члан 1. 
 

Одобравају се новчана средста-
ва у износу од 5.118,80 КМ на име фи-
нансирања Пројекта – санација центр-
алног спомен - обиљежја браниоцима 
Горажда и хаир–воде у МЗ Садба. 
 

Члан 2. 
 

Одобрена средства обезбиједи-
ти из Буџета Министарства за борачка 
питања Босанско – подрињског канто-
на Горажде, економски код 614200 – 
Текући трансфери  појединаца - БОР 
– 005 - Подизање надгробних споме-
ника и других обиљежја. 
 

Члан 3. 
 
 За реализацију ове Одлуке зад-
ужује се Министарство за финансије 
Босанско – подрињског кантона Гора-
жде, а средства уплатити носиоцу Пр-
ојекта, Удружењу демобилисаних бор-
аца Армије БиХ Босанско – подрињск-
ог кантона Горажде, број:16103000049  
30021, Раифаизен банка Горажде. 
 

Члан 4. 
 
 Удружење демобилисаних бор- 
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аца Армије БиХ Босанско – подрињск-
ог кантона Горажде дужно је да по ок-
ончању Пројекта достави извјештај о 
утрошеним средствима са пратећом 
документацијом надлежном министа-
рству. 
 

Члан 5. 
 

Ова Одлука  ступа на снагу дан-
ом објављивања на службеној огласној 
табли Кантона, а накнадно ће да се об-
јави у «Службеним новинама Босанс-
ко – подрињског кантона Горажде». 
 
Број:03–14–845/11               П Р Е М И Ј Е Р                                         
09.06.2011.године             Емир Фрашто,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), Закона о извршењу Буџета («Сл-
ужбене новине Босанско – подрињског 
кантона Горажде» број:5/11), Програ-
ма утрошка средстава 614300 – Текући 
трансфери непрофитних организаци-
ја број:11-14-491-2/11 од 22.04.2011.год-
ине, Одлуке о усвању Програма број: 
03-14-461/11 од 20.04.2011.године, Вла-
да Босанско – подрињског кантона Го-
ражде, на својој 13. редовној сједници, 
одржаној дана 09.06.2011.г., д о н о с и:   
 

 
О Д Л У К У 

о одобравању  новчаних средстава 
за финансирање ПРОЈЕКТА Анализа 
стања и могућности запошљавања и 
интеграције демобилисаних бораца 
Босанско – подрињског кантона 

Горажде 
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Члан 1. 
 

Одобравају се новчана средста-
ва у износу од 19.400,00 КМ на име фи-
нансирања Пројекта  Анализа стања и 
могућности запошљавања и интегра-
ције демобилисаних бораца у економ-
ски живот Босанско – подрињског ка-
нтона Горажде, којим је аплицирало 
Удружење демобилисаних бораца Ар-
мије БиХ Босанско – подрињског кан-
тона Горажде. 
 

Члан 2. 
 

Одобрена средства обезбиједи-
ти из Буџета Министарства за борачка 
питања Босанско – подрињског канто-
на Горажде, економски код 614300 – 
Текући трансфери непрофитних ор-
ганизација – Финансирање пројеката 
– Остали пројекти. 
 

Члан 3. 
 
 За реализацију ове Одлуке зад-
ужује се Министарство за финансије 
Босанско – подрињског кантона Гора-
жде, а средства уплатити носиоцу Пр-
ојекта, Удружењу демобилисаних бор-
аца Армије БиХ Босанско – подрињск-
ог кантона Горажде, рачун број:161030 
0004930021 Раифаизен банка Горажде. 
 

Члан 4. 
 
 Удружење демобилисаних бор-
аца Армије БиХ Босанско – подрињск-
ог кантона Горажде дужно је да по ок-
ончању Пројекта достави извјештај о 
утрошеним средствима са пратећом 
документацијом надлежном министа-
рству. 
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Члан 5. 
 

Ова Одлука  ступа на снагу дан-
ом објављивања на службеној огласној 
табли Кантона, а накнадно ће да се об-
јави у «Службеним новинама Босанско 
– подрињског кантона Горажде». 
 
Број:03–14-847/11               П Р Е М И Ј Е Р                                         
 09.06.2011.године            Емир Фрашто,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 својој 13. редовној 
сједници, одржаној дана 09.06.2011. го-
дине,  д о н о с и:    
 
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности на Програм 
манифестације «Гребак – пут 

живота» за 2011.годину 
 

Члан 1. 
 

Овом Одлуком даје се сагласно-
ст на Програм манифестације «Гребак 
– пут живота» за 2011. годину, а исти је 
саставни дио ове Одлуке. 

Одобравају се трошкови за реа-
лизацију Програма у износу 16.600,00 
(словима: шеснаест хиљада шест сто-
тина) КМ, према Финансијском плану 
који је саставни дио Програма. 

Члан 2. 
 

Одобрена средства обезбиједи-
ти из Буџета Министарства за борачка 
питања Босанско - подрињског канто- 
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на Горажде, економски код 614300 – 
«Грантови непрофитним организа-
цијама». 
                                                                       

Члан 3. 
 

За реализацију ове Одлуке зад-
ужују се Одбор за обиљежавање знача-
јних догађаја и датума из одбрамбено 
– ослободилачког рата 1992. – 1995. го-
дина у Босанско – подрињском канто-
ну Горажде и Министарство за финан-
сије Босанско-подрињског кантона 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:03–14-848/11                П Р Е М И Ј Е Р                                                                       
09.06.2011.године           Емир Фрашто,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) и члана 17. Закона о извршењу 
Буџета за 2011.годину («Службене нов-
ине Босанско – подрињског кантона 
Горажде», број: 5/11), Влада Босанско – 
подрињског кантона Горажде, на свој-
ој 13. редовној сједници, одржаној дана 
09.06.2011.године, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности за потписивање 

Уговора о обуци три кадета на 
Полицијској академији Федералног 
министарства унутрашњих послова 
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Члан 1. 
 
 Овом Одлуком даје се сагласно-
ст полицијском комесару Управе пол-
иције Министарства унутрашњих пос-
лова Босанско – подрињског кантона 
Горажде да потпише уговор о међусо-
бним правима и обавезама Федералн-
ог министарства унутрашњих послова 
и Министарства унутрашњих послова 
Босанско – подрињског кантона Гора-
жде о обуци три кадета основне поли-
цијске обуке за чин млађи инспектор 
на Полицијској академији Федералног 
министарства унутрашњих послова. 
 

Члан 2. 
 

 Потписници овог уговора су: 
 

1. Федерално министарство унутра-
шњих послова, које представља ми-
нистар Предраг Куртеш и  

 
2. Управа полиције Министарства ун-

утрашњих послова Босанско – под-
рињског кантона Горажде, коју  пр-
едставља и заступа полицијски ко-
месар Ешеф Хурић. 

 
Члан 3. 

 
 Средства потребна за реализа-
цију ове Одлуке у износу од 14.182,20 
КМ обезбијеђена су у Буџету Управе 
полиције Министарства унутрашњих 
послова Босанско – подрињског канто-
на Горажде на економском коду 613 
900 - Уговорене услуге и друге посеб-
не услуге. 
 

Члан 4. 
 
 За реализацију ове Одлуке зад-
ужује се Управа полиције Министарст- 
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ва унутрашњих послова и Министарс-
тво за финансије Босанско – подрињс-
ког кантона Горажде, свако из своје на-
длежности. 
 

Члан 5. 
 

Ова Одлука ступа на снагу дан-
ом објављивања на службеној огласној 
табли Кантона, а накнадно ће да се об-
јави у «Службеним новинама Босанс-
ко-подрињског кантона Горажде». 
 
Број:03–34-768/11               П Р Е М И Ј Е Р                                                                       
09.06.2011.године             Емир Фрашто,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 
кантона Горажде, на својој 13. редовној 
сједници, одржаној дана 09.06.2011.го-
дине, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности за потписивање 

уговора о међусобним правима  
и обавезама у пружању услуга 

смјештаја и исхране полазницима 
курсева који се одржавају  

у организацији међународних 
организација и Полицијске 

академије Федералног министарства 
унутрашњих послова у 2011.години 

 
Члан 1. 

 
 Овом Одлуком даје се сагласн-
ост Полицијском комесару Управе по-
лиције Министарства унутрашњих по-
слова Босанско – подрињског кантона  
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Горажде да потпише уговор о међусо-
бним правима и обавезама у пружању 
услуга смјештаја и исхране полазници-
ма курсева који се одржавају у органи-
зацији међународних организација и 
Полицијске академије Федералног ми-
нистарства унутрашњих послова у 
2011. години. 
 

Члан 2. 
 
 Потписиници овог уговора су: 
 

1. Федерално министарство унутра-
шњих послова, које представља ми-
нистар Предраг Куртеш и 

 
2. Управа полиције Министарства ун-

утрашњих послова Босанско – под-
рињског кантона Горажде, коју пр-
едставља и заступа полицијски ко-
месар Ешеф Хурић. 

 
Члан 3. 

 
 За реализацију ове Одлуке зад-
ужују се Министарство унутрашњих 
послова и Министарство за финансије 
Босанско – подрињског кантона Гора-
жде, свако из своје надлежности. 
 

Члан 4. 
 
 Одлука ступа на снагу даном 
објављивања на службеној огласној 
табли Кантона, а накнадно ће да се об-
јави у «Службеним новинама Босанско 
– подрињског кантона Горажде». 
 
Број:03–34-769/11                П Р Е М И Ј Е Р                                        
09.06.2011. године            Емир Фрашто,с.р. 
      Г о р а ж д е 
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На основу члана 24. Закона о  



04.јул/српањ 2011 
 
 
Влади Босанско – подрињског кантона 
Горажде («Службене новине Босанско 
– подрињског кантона Горажде», број: 
5/03) и члана 17. став 1. Закона о изв-
ршењу Буџета Босанско – подрињског 
кантона Горажде за 2011. годину («Сл-
ужбене новине Босанско – подрињског 
кантона Горажде», број: 5/11), Влада 
Босанско – подрињског кантона Гора-
жде, на својој 13. редовној сједници, од-
ржаној дана 09.06.2011.год., д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности  

за потписивање Уговора 
 

I 
 
 Овом Одлуком даје се сагласно-
ст комесару полиције Управе полиције 
МУП-а Босанско-подрињског кантона 
Горажде да потпише уговор о набавци 
полицијских униформи. 
 Вриједност набавке је 38.195,82 
КМ (тридесет осам хиљада стотину 
деведесет пет и 82/100 КМ). 
 

II 
 
 Уговор се закључује између: 
 

1. Управе полиције Министарства ун-
утрашњих послова Босанско – под-
рињског кантона – као купца и 

 
2. предузећа «Борац Експорт-Имп-

орт» д.д. Травник, као продавца. 
 

III 
 
 За реализацију ове Одлуке зад-
ужује се Управа полиције Министарс-
тва унутрашњих послова Босанско–по-
дрињског кантона Горажде. Средства  
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за набавку обезбијеђена су у Буџету 
Управе полиције на економском коду 
613 400 - Набавка материјала и ситног 
инвентара. 
 

IV 
 
 Одлука ступа на снагу даном 
објављивања на службеној огласној 
табли Кантона, а накнадно ће да се об-
јави у «Службеним новинама Босанско 
– подрињског кантона Горажде». 
 
Број:03–14-770/11                П Р Е М И Ј Е Р                                        
09.06.2011.године             Емир Фрашто,с.р. 
     Г о р а ж д е 
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На основу члана 12. Закона о 
министарским, владиним и другим 
именовањима Федерације Босне и Хе-
рцеговине («Службене новине Федер-
ације Босне и Херцеговине», број: 34/ 
03), а на основу члана 24. Закона о Вла-
ди Босанско – подрињског кантона Го-
ражде («Службене новине Босанско – 
подрињског кантона Горажде», број: 
5/03), Влада Босанско – подрињског 
кантона Горажде, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о избору кандидата за позицију 

члана Управног одбора 
Федералног завода за пензијско и 
инвалидско осигурање са подручја 
Босанско – подрињског кантона 

Горажде 
 

Члан 1. 
 
 За кандидата на упражњену по-
зицију члана Управног одбора Федер-
алног завода за пензијско и инвалидс- 
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ко осигурање са подручја Босанско – 
подрињског  кантона Горажде бира се 
Обућа Седина, дипл.ецц. из Горажда. 
 

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:03–05-748/11                П Р Е М И Ј Е Р                                                                       
02.06.2011.године             Емир Фрашто,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), а у складу са Програмом утрош-
ка средстава Владе Босанско – подрињ-
ског кантона Горажде са економског 
кода 614 200 - Текући транфери поје-
динцима, на који је Влада Босанско – 
подрињског кантона Горажде својом 
Одлуком број:03-14-599-1/11 од 17.05. 
2011. године дала сагласност, Влада Бо-
санско – подрињског кантона Горажде, 
на својој 13. редовној сједници, одржа-
ној дана 09.06.2011.године, д о н о с и: 

 
 

О Д Л У К У 
о одобравању једнократних 

новчаних помоћи 
 

Члан 1. 
 
 Овом Одлуком одобравају се је-
днократне новчане помоћи како слије-
ди: 
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 - Машић Рифету у износу од 
500,00 КМ за лијечење кћерке Машић 
Азре (1997.г.) - набавка хормонске тер-
апије. 
 Средства уплатити на жиро-ра-
чун 1610300000000093 09-30-01857-7, 
отворен код Раифаизен банке д.д. Са-
рајево филијала Горажде. 
  
 - Дедовић Мустафи у износу 
од 500,00 КМ као помоћ у лијечењу 
(уградња ендо-протезе кука). 
 Средства уплатити на жиро-ра-
чун  255031001845121, отворен код Раи-
фаизен банке филијала Горажде. 
 
 - Бардак Исмету у износу од  
200,00 КМ као помоћ за лијечење. 
 Средства уплатити на жиро-ра-
чун  трансакциони рачун:16130000280 
40524, отворен код Раифаизен банке 
д.д. Сарајево, филијала Горажде. 
 
 - Ћатовић Алми у износу од  
200,00 КМ  као помоћ за  лијечење. 
              Средства уплатити на жиро-ра-
чун 1610000000000011 број штедног ра-
чуна  093003973-0, отворен код Раифа-
изен банк, филијала Горажде. 
 
 - Шало Амири у износу од 
200,00 КМ на име трошкова лијечења 
дјетета Шало Ермина. 
               Средства уплатити на жиро-
рачун 1610000000000011 09001121931, 
отворен код Раифаизен банк д.д. фи-
лијала Горажде. 
 
 - Хоџић Заиму у износу од 
200,00 КМ на име трошкова лијечења 
и набавке лијекова. 
               Средства уплатити на рачун  
број: 1327310012536118, отворен код 
НЛБ Тузланске банке филијала Гора-
жде. 
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 - Барут Едхему у износу од 
1.000,00 КМ због тешке социјалне сит-
уације и набавке  товног грла у циљу 
обезбјеђења егзистенције за породицу. 
                Средства уплатити на жиро-
рачун ПБС филијала Горажде на кон-
то број: 105318, трансакциони рачун 
1010000000001687. 
 

Члан 2. 
 
 За реализацију Одлуке задужује 
се Министарство за финансије, а ср-
едства обезбиједити из Буџета Владе 
Босанско – подрињског кантона Гора-
жде, економски код 614 200 - Текући 
трансфери појединцима – БАЛ 006 
(новчана помоћ незпосленим). 
 

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:03–14-829/11                П Р Е М И Ј Е Р                                                                       
09.06.2011.године             Емир Фрашто,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), а у складу са Програмом утрош-
ка средстава Владе Босанско – подри-
њског кантона Горажде са економског 
кода 614300 - БАН 001 - Грантови неп-
рофитним организацијама, на који је 
Влада Босанско – подрињског кантона 
Горажде дала сагласност својом Одлу-
ком број:03-14-517-1/11 од 29.04.2011.  
године, Влада Босанско – подрињског  
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кантона Горажде, на својој 13. редовној 
сједници, одржаној дана 09.06.2011.го-
дине, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о једнократној новчаној помоћи 
Савезу извиђача БПК Горажде 

 
Члан 1. 

 
 Овом Одлуком одобрава се је-
днокртна новчана помоћ Савезу изви-
ђача Босанско-подрињског кантона 
Горажде у износу од 500,00 КМ на име 
трошкова за одлазак у Мостар на так-
мичење извиђача. 

 
Члан 2. 

 
 За реализацију ове Одлуке зад-
ужује се Министарство за финансије, а 
средства обезбиједити из Буџета Владе 
Босанско – подрињског кантона Гора-
жде 614300 - БАН 001 - Грантови не-
профитним организацијама. 
 Средства уплатити на жиро-
рачун број: 1020070000019883, отворен 
код УНИОН банке, експозитура Го-
ражде. 
 

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:03–14-822/11               П Р Е М И Ј Е Р                                         
09.06.2011.године             Емир Фрашто,с.р. 
     Г о р а ж д е 
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На основу члана 24. Закона о  
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Влади Босанско – подрињског кантона 
Горажде («Службене новине Босанско 
– подрињског кантона Горажде», број: 
5/03), а у складу са Програмом утрош-
ка средстава Владе Босанско – подри-
њског кантона Горажде са економског 
кода 614300 - БАН 001 - Грантови неп-
рофитним организацијама, на који је 
Влада Босанско – подрињског кантона 
Горажде дала сагласност својом Одлу-
ком број:03-14-517-1/11 од 29.04.2011. 
године, Влада Босанско – подрињског 
кантона Горажде, на својој 13. редовној 
сједници, одржаној дана 09.06.2011.го-
дине, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о једнократној новчаној помоћи 

Удружењу слијепих и слабовидних 
грађана БПК Горажде 

 
Члан 1. 

 
 Овом Одлуком одобрава се јед-
нокртна новчана помоћ у износу од 
350,00 КМ Удружењу слијепих и сла-
бовидних грађана Босанско – подрињ-
ског кантона Горажде на име трошко-
ва за одлазак на Међународни шаховс-
ки турнир у Бијелом Пољу. 
 

Члан 2. 
 
 За реализацију ове Одлуке зад-
ужује се Министарство за финансије, а 
средства обезбиједити из буџета Владе 
Босанско – подрињског кантона Гора-
жде 614300 - БАН 001 - Грантови непр-
офитним организацијама. 
 Средства уплатити на жиро-
рачун број: 1610300001810016, отворен 
код Раифаизен банке филијала Го-
ражде. 
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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:03–14-823/11               П Р Е М И Ј Е Р                                         
09.06.2011.године             Емир Фрашто,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), а у складу са Програмом утро-
шка средстава Владе Босанско – под-
рињског кантона Горажде са економс-
ког кода 614300 - БАН 001 - Грантови 
непрофитним организацијама, на који 
је  Влада Босанско – подрињског кант-
она Горажде дала сагласност својом 
Одлуком број:03-14-517-1/11 од 29.04. 
2011.године, Влада Босанско – подрињ-
ског кантона Горажде, на својој 13. ре-
довној сједници, одржаној дана 09.06. 
2011.године, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о једнократној новчаној помоћи 
Удружењу грађана обољелих  

од церебралне дјечије парализе 
 и дистрофије 

 
Члан 1. 

 
 Овом Одлуком одобрава се јед-
нокртна новчана помоћ  у износу од 
1.000,00 КМ Удружењу грађана обоље-
лих од церебралне дјечије парализе и 
дистрофије Горажде, као подршка за  
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обиљежавање петнаестогодишњице 
рада. 
 

Члан 2. 
 
 За реализацију ове Одлуке зад-
ужује се Министарство за финансије, а 
средства обезбиједити из Буџета Владе 
Босанско – подрињског кантона Гора-
жде 614300 - БАН 001 - Грантови неп-
рофитним организацијама. 
 Средства уплатити на жиро-
рачун број: 1610300002000039, отворен 
код Раифаизен банке филијала Го-
ражде. 
 

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:03–14-825/11               П Р Е М И Ј Е Р                                                                       
09.06.2011.године            Емир Фрашто,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), а у складу са Програмом утрош-
ка средстава Владе Босанско – подрињ-
ског кантона Горажде са економског 
кода 614300 - БАН 001 - Грантови непр-
офитним организацијама на који је 
Влада Босанско – подрињског кантона 
Горажде дала сагласност својом Одлу-
ком број:03-14-517-1/11 од 29.04.2011. 
године, Влада Босанско – подрињског 
кантона Горажде, на својој 13. редовној 
сједници, одржаној дана 09.06.2011.го-
дине, д о н о с и: 
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О Д Л У К У 

о једнократној новчаној помоћи 
Ауто-мото клубу БПК Горажде 

 
Члан 1. 

 
 Овом Одлуком одобрава се јед-
нокртна новчана помоћ  у износу од 
2.500,00 КМ Ауто-мото клубу Босанско 
– подрињског кантона Горажде, као 
помоћ у организацији брдске утрке ко-
ја се бодује за Шампионат БиХ на дије-
лу пута Устиколина-Гаврић Брдо, дана 
18. и 19.06.2011.године. 
 

Члан 2. 
 
 За реализацију ове Одлуке зад-
ужује се Министарство за финансије, а 
средства обезбиједити из Буџета Владе 
Босанско – подрињског кантона Гора-
жде 614300 - БАН 001 - Грантови непр-
офитним организацијама. 
 Средства уплатити на транса-
кциони рачун 1011400000123837, отво-
рен код ПБС Сарајево, филијала Гор-
ажде. 
 

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:03–14-824/11                 П Р Е М И Ј Е Р                                       
09.06.2011.године            Емир Фрашто,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:  
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5/03), а у складу са Програмом утрош-
ка средстава Владе Босанско – подрињ-
ског кантона Горажде са економског 
кода 614300 - БАН 001 - Грантови не-
профитним организацијама, на који је 
Влада Босанско – подрињског кантона 
Горажде дала сагласност својом Одлу-
ком број:03-14-517-1/11 од 29.04.2011. 
године, Влада Босанско – подрињског 
кантона Горажде, на својој 13. редовној 
сједници, одржаној дана 09.06.2011.го-
дине, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о једнократној новчаној помоћи 

Градском вијећу младих 
 Горажде- ГРАД 

 
Члан 1. 

 
 Овом Одлуком одобрава се јед-
нокртна новчана помоћ у износу од 
500,00 КМ Градском вијећу младих 
Горажде - ГРАД на име активности у 
афирмацији и побољшању положаја 
младих у 2010.години. 
 

Члан 2. 
 
 За реализацију ове Одлуке зад-
ужује се Министарство за финансије, а 
средства обезбиједити из Буџета Владе 
Босанско – подрињског кантона Гора-
жде 614300 - БАН 001 - Грантови непр-
офитним организацијама. 
 Средства уплатити Удружењу 
Град на број рачуна 1020070000026452, 
отвореног код УНИОН банке експо-
зитура Горажде. 
 

Члан 3. 
 

Ова Одлука ступа на снагу дан-
ом објављивања на службеној огласној  

04.јул/српањ 2011 
 

 
табли Кантона, а накнадно ће да се об-
јави у «Службеним новинама Босанс-
ко-подрињског кантона Горажде». 
 
Број:03–14-860/11                П Р Е М И Ј Е Р                                        
09.06.2011.године             Емир Фрашто,с.р. 
     Г о р а ж д е 
 

478 
 

На основу члана 24. Закона о 
Влади Босанско – подрињског кантона 
Горажде («Службене новине Босанско 
– подрињског кантона Горажде», број: 
5/03), а у складу са Програмом утрош-
ка средстава Владе Босанско – подрињ-
ског кантона Горажде   -  са економск-
ог кода 614300 - БАН 001 - Грантови не-
профитним организацијама, на који је  
Влада Босанско – подрињског кантона 
Горажде дала сагласност својом Одлу-
ком број:03-14-517-1/11 од 29.04.2011. 
године, Влада Босанско – подрињског 
кантона Горажде, на својој 13. редовној 
сједници, одржаној дана 09.06.2011.го-
дине, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о једнократној новчаној помоћи 
Мушком рукометном клубу 

«Горажде» Горажде 
 

Члан 1. 
 
 Овом Одлуком одобрава се јед-
нокртна новчана помоћ у износу од 
2.500,00 КМ Мушком рукометном клу-
бу «Горажде» Горажде, за успјешан за-
вршетак сезоне, те трошкове одласка 
на државно првенство за јуниоре. 
 

Члан 2. 
 
 За реализацију ове Одлуке зад-
ужује се Министарство за финансије, а  



04.јул/српањ 2011 
 
 
средства обезбиједити из Буџета Владе 
Босанско – подрињског кантона Гора-
жде 614300 - БАН 001 - Грантови непр-
офитним организацијама. 
 Средства уплатити на жиро-
рачун број: 1990540006334969, отворен 
код ШПАРКАСЕ банке Горажде, ИД: 
4245039680006. 
 

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:03–14-821/11               П Р Е М И Ј Е Р                                                                       
09.06.2011.године             Емир Фрашто,с.р. 
     Г о р а ж д е 
 

479 
 

На основу члана 24. Закона о 
Влади Босанско – подрињског кантона 
Горажде («Службене новине Босанско 
– подрињског кантона Горажде», број: 
5/03), Влада Босанско – подрињског 
кантона Горажде, на својој 13. редовној 
сједници, одржаној дана 09.06.2011.го-
дине, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о измјени и допуни Одлуке о начину 
расподјеле средстава намијењених 

за санацију штета усљед 
елементарних непогода 

 
Члан 1. 

 
 Овом Одлуком врши се измјена 
и допуна Одлуке о начину расподјеле 
средстава намијењених за санацију 
штета усљед елементарних непогода, 
број: 03-14-746/11 од 01.06.2011.године,  
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на начин да се у члану 1. иза ријечи 
«године» ставља зарез и додају ријечи 
«која се воде у Буџету Министарства за 
привреду, економски код 614 900 – 
Трансфер за развој подузетништва». 
 У члану 3. мијења се први став 
и гласи: «у складу са чланом 36. и 40. 
Закона о извршењу Буџета, средства 
ће се додијелити на основу Одлуке Вл-
аде Босанско – подрињског кантона 
Горажде, а према достављеним проје-
ктима». 
 

Члан 2. 
 

Ова Одлука ступа на снагу дан-
ом објављивања на службеној огласној 
табли Кантона, а накнадно ће да се об-
јави у «Службеним новинама Босанс-
ко-подрињског кантона Горажде». 
 
Број:03–14–746-1/11           П Р Е М И Ј Е Р                                         
09.06.2011.године             Емир Фрашто,с.р. 
     Г о р а ж д е 
 

480 
 

На основу члана 24. Закона о 
Влади Босанско – подрињског кантона 
Горажде («Службене новине Босанско 
– подрињског кантона  Горажде», број: 
5/03) и члана 13. Закона  о  концесија-
ма Босанско–подрињског кантона  Го-
ражде («Службене  новине  Босанско – 
подрињског кантона Горажде», број: 
5/03), Влада Босанско – подрињског 
кантона Горажде, на својој 14. редовној 
сједници, одржаној дана 17.06.2011.го-
дине, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о приступању поступку за додјелу  

концесија за изградњу  и  
кориштење малих хидроелектрана  

на ријеци Прачи, општина  
 Пале - Прача 
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Члан 1. 
 
  Приступа  се  поступку  за  додј-
елу концесија за изградњу и кориште-
ње  малих  хидроелектрана  на  ријеци  
Прачи у Општини  Пале – Прача и  то: 
МХЕ  «Прача» и  МХЕ  «Вражалице», а  
на основу Студије хидроенергетског  
кориштења ријеке Праче у Ф БиХ,  ур-
ађене од стране привредног  друштва 
«Енергоинвест» д.о.о. Сарајево, Сектор  
«ХИГРА»  Сарајево.  
 

Члан 2. 
 
 На основу ове Одлуке, Минист-
арство  за  привреду  Босанско – подр-
ињског кантона Горажде ће расписати  
јавни конкурс за додјелу концесија из  
члана 1. ове Одлуке и спровести  проц-
едуру за избор најповољнијих  понуђа-
ча. 
 Извјештај о проведеном поступ-
ку са приједлогом најповољнијих пон-
уђача Министарство ће доставити  Вл-
ади Босанско - подрињског кантона  
Горажде ради доношења Одлуке о  до-
дјели концесија за изградњу и  кориш-
тење  МХЕ  на ријеци  Прачи  из члана 
1. ове  Одлуке.  
 

Члан 3. 
 
 Ова Одлука ступа на снагу  дан-
ом објављивања на службеној огласној 
табли Кантона, а накнадно ће се обја-
вити у «Службеним новинама  Босанс-
ко – подрињског  кантона  Горажде». 
      
Број:03-17-874/11                П Р Е М И Ј Е Р                                                                                                                                     
17.06.2011.године             Емир Фрашто,с.р. 
      Г о р а ж д е 
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На основу члана 24. Закона о  

04.јул/српањ 2011 
 
 
Влади Босанско – подрињског кантона 
Горажде («Службене новине Босанско 
– подрињског кантона Горажде» број: 
5/03), Одлуке Владе Босанско – подри-
њског кантона Горажде број:03-14-646 
/11 од 19.05.2011.године о давању сагл-
асности на Програм «Подстицај пољо-
привредној производњи за 2011. годи-
ну» («Службене новине Босанско – по-
дрињског кантона Горажде» број:8/11), 
утврђен Буџетом Босанско – подрињс-
ког кантона Горажде за 2011.годину и 
Упутства за остваривање новчаних по-
дстицаја у примарној пољопривредној 
производњи број:04-14-1015-3/11 од 
01.06.2011.године, Влада Босанско–под-
рињског кантона Горажде, на својој 14. 
редовној сједници, одржаној дана 17. 
06.2011.године, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
за надокнаду штете настале 
провођењем наређених мјера 
за сузбијање и искорјењивање 

заразне болести пчела  
(америчка куга) 

 
Члан 1. 

 
 Овом Одлуком даје се сагласно-
ст Министарству за привреду Босанс-
ко-подрињског кантона Горажде да ис-
плати новчана средства за надокнаду 
штете Друговац Нусрету, настале про-
вођењем наређених мјера за сузбијање 
и искорјењивање заразне болести код 
пчела - америчка куга, у износу од 
1.000,00КМ. 
 

Члан 2. 
 
 За реализацију ове Одлуке зад-
ужују се Министарство за привреду и  



04.јул/српањ 2011 
 
 
Министарство за финансије Босанско-
подрињског кантона Горажде, а сред-
ства ће се обезбиједити из Буџета Ми-
нистарства за привреду, са економског 
кода 614-500 – подстицај пољопривре-
деној производњи (надокнада штете 
за нешкодљиво уклоњене серопозити-
вне животиње). 
 Средства уплатити на жиро-ра-
чун број:093002108-4 у корист Друго-
вац Нусрета, отворен код Раифаизен 
банке д.д. БиХ филијала 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:03–14-875/11               П Р Е М И Ј Е Р                                                                                                                                     
17.06.2011.године             Емир Фрашто,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), и Закона о извршењу Буџета 
(«Службене новине Босанско – подри-
њског кантона Горажде» број: 5/11), те 
Програма утрошка средстава 614300 – 
Текући трансфери непрофитних орга-
низација број:11-14-491-2/11 од 22.04. 
2011.године, Одлуке о усвању Програ-
ма број:03-14-461/11 од 20.04.2011, Вла-
да Босанско – подрињског кантона Го-
ражде, на својој 14. редовној сједници, 
одржаној дана 17.06.2011.г., д о н о с и:   
 
 

О Д Л У К У 
о одобравању новчаних средстава  
за учешће екипе РВИ БПК Горажде 
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на Државном  првенству 
 у  спортском риболову 

 
Члан 1. 

 
Одобравају се новчана средства 

у износу од 1.000,00 КМ на име финанс-
ирања трошкова за учешће екипе  РВИ 
БПК Горажде на  Државном првенству 
у спортском риболову, које ће се од-
ржати у Босанској Крупи дана 11. и 12. 
06.2011.године. 
 

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 – Спортске манифестације 
РВИ (Савез за спорт РВИ). 
 

Члан 3. 
 

За реализацију ове Одлуке зад-
ужује се Министарство за финансије 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де, а средства уплатити на жирорачун 
Савеза за спорт и рекреацију инвалида 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де на број: 1990540006144655, отворен 
код ШПАРКАСЕ банке Горажде. 
    

Члан 4. 
 

Ова Одлука ступа на снагу дан-
ом објављивања на службеној огласној 
табли Кантона, а накнадно ће да се об-
јави у «Службеним новинама Босанско 
- подрињског кантона Горажде». 
 
Број:03–14-873/11               П Р Е М И Ј Е Р                                         
17.06.2011.године             Емир Фрашто,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) и Закона о извршењу Буџета 
(«Службене новине Босанско – подри-
њског кантона Горажде» број: 5/11) те 
Програма утрошка средстава 614200 – 
Текући трансфери појединаца – БОР - 
005 број:11-14-514-2/11 од 22.04.2011. 
године, Одлуке о усвању Програма 
број: 03-14-460/11 од 20.04.2011.године, 
Влада Босанско – подрињског кантона 
Горажде, на својој 14. редовној сједни-
ци, одржаној дана 17.06.2011. године,   
д о н о с и:   
 
 

О Д Л У К У 
о одобравању новчаних средстава 
за плаћање аутобуса за одлазак 

Удружења антифашиста и бораца 
НОР-а на обиљежавање битке 

за рањенике на Неретви и одлазак 
 на Тјентиште 

 
Члан 1. 

 
Одобравају се новчана средства 

у износу од 1.660,00 КМ на име трош-
кова превоза за одлазак чланова Удру-
жења антифашиста и бораца НОР-а  
на обиљежавање битке за рањенике на 
Неретви из НОР-а и одлазак на Тјен-
тиште на обиљежавање 68. Годишњи-
це Битке на Сутјесци. 
 

Члан 2. 
 

Одобрена средства обезбиједи-
ти из Буџета Министарства за борачка 
питања Босанско-подрињског кантона 
Горажде, економски код 614200 – Тра- 

04.јул/српањ 2011 
 
 

нсфери  појединцима - БОР – 005 – 
Друга права у складу са посебним пр-
описима. 

 
Члан 3. 

 
За реализацију ове Одлуке зад-

ужује се Министарство за финансије 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де, а средства уплатити Удружењу ан-
тифашиста и бораца НОР-а Горажде 
на жирорачун број: 1610300002190062, 
отворен код Раифаизен банке фили-
јала Горажде. 
 

Члан 4. 
 

Ова Одлука  ступа на снагу дан-
ом објављивања на службеној огласној 
табли Кантона, а накнадно ће да се об-
јави у «Службеним новинама Босанско 
- подрињског кантона Горажде». 
 
Број:03–14-872/11                П Р Е М И Ј Е Р                                        
17.06.2011.године             Емир Фрашто,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) и Закона о извршењу Буџета 
(«Службене новине Босанско – подри-
њског кантона Горажде» број: 5/11) те 
Програма утрошка средстава 614300 – 
Текући трансфери непрофитних орга-
низација број:11-14-491-2/11 од 22.04. 
2011.године, Одлуке о усвајању Прог-
рама број:03-14-461/11 од 20.04.2011. 
године,  Влада Босанско – подрињског 
кантона Горажде, на својој 14. редовној 
сједници, одржаној дана 17.06. 2011.го-
дине, д о н о с и:    



04.јул/српањ 2011 
 
 

О Д Л У К У 
о одобравању  новчаних средстава 
за финансирање Пројекта дружења 

демобилисаних бораца 
обољелих од ПТСП-а 

 
Члан 1. 

 
Одобравају се новчана средста-

ва у износу од 1.500,00 КМ на име фи-
нансирања Пројекта дружења демоби-
лисаних бораца АРБиХ обољелих од 
ПТСП-а са подручја Босанско – подри-
њског кантона Горажде на излетишту 
«Руда Глава». 
                                              

Члан 2. 
 

Одобрена средства обезбиједи-
ти из Буџета Министарства за борачка 
питања Босанско – подрињског канто-
на Горажде, економски код 614300 - Те-
кући трансфери непрофитних орга-
низација – Финансирање Пројеката 
НВО б/п -Остали 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 «Свјетлост Дрине» 
Горажде, број жиро-рачина:1990049000 
6546383, отвореног код ШПАРКАСЕ  
банке 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  
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– подрињског кантона Горажде». 
                                           
Број:03–14-871/11               П Р Е М И Ј Е Р                                         
17.06.2011.године             Емир Фрашто,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) и Програма утрошка средстава 
Министарства за социјалну политику, 
здравство, расељена лица и избјеглице, 
са економског кода 614200 (ЈАМ 001) – 
Издаци за расељена лица за 2011.годи-
ну («Службене новине Босанско-под-
рињског кантона Горажде», број: 7/11) 
и Одлуке Владе Босанско-подрињског 
кантона Горажде о давању сагласности 
на Пројекат «Изградња пећи – ћумура-
на» (број:03-14-1676/10 од 15.10.2010. 
године), Влада Босанско - подрињског 
кантона Горажде, на својој 14. редовној 
сједници, одржаној дана 17.06.2011. го-
дине,  д о н о с и : 
 
 

О Д Л У К У 
о одобравању исплате новчаних 
средстава Регионалном одбору за 
повратак у југоисточну Босну 
за исплату завршне транше за 
имплементацију Пројекта 

 
Члан 1. 

 
Овом Одлуком одобрава се ис-

плата новчаних средства Регионалном 
одбору за повратак у југоисточну Бос-
ну у износу од 3.300,00 КМ за исплату 
завршне транше за имплементацију 
Пројекта «Изградња пећи – ћумурана»  
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сходно Уговору број: 08-36-1055-9/10 
од 09.11.2010.године. 
  

Члан 2. 
 
 За реализацију ове Одлуке зад-
ужују се Министарство за социјалну 
политику, здравство, расељена лица и 
избјеглице и Министарство за финан-
сије Босанско-подрињског кантона Го-
ражде, а средства дозначити из Буџета 
Министарства за социјалну политику, 
здравство, расељена лица и избјеглице 
- економски код – 614200 (ЈАМ 001) – 
Издаци за расељена лица.  

Средства из члана 1. ове Одлуке 
дозначити на жирорачун Регионалог 
одбора за повратак у југоисточну Бос-
ну број: 1610300004210087, отворен код 
Раифаизен банке д.д. Сарајево фили-
јала 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 Босанско 
- подрињског кантона Горажде». 
      
Број:03–14-865/11                П Р Е М И Ј Е Р                                                                                                                                    
17.06.2011.године             Емир Фрашто,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), а у складу са чланом 17. и члан-
ом 34. Закона о извршењу Буџета Боса-
нско – подрињског кантона Горажде за 
2011.годину («Службене новине Босан-
ско – подрињског кантона Горажде»    
број:5/11), Влада Босанско – подрињс- 

04.јул/српањ 2011 
 

 
ког кантона Горажде, на својој 14. ред-
овној сједници, одржаној дана  17.06. 
2011. године, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности за набавку 

информатичке опреме 
 

Члан 1. 
 
 Даје се сагласност Министарс-
тву за образовање, науку, културу и 
спорт Босанско-подрињског кантона 
Горажде да изврши набавку информа-
тичке опреме за потребе Министарст-
ва за образовање, науку, културу и сп-
орт, и то: 
 

- Рачунар   4 ком.  
- НОТЕБООК рачунар 1 ком. 
 - Ласерски принтер  
    мултифункцијски  1 ком. 
 - Ласерски принтер   1 ком. 
             

Члан 2. 
 

Набавку из члана 1. ове Одлуке 
извршити у складу са одредбама Зако-
на о јавним набавкама БиХ. 
 

Члан 3. 
 
 За реализацију ове Одлуке зад-
ужује се Министарство за финансије 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де, а средства су осигурана у Буџету 
Министарства за образовање, науку, 
културу и спорт Босанско-подрињског 
кантона Горажде, на економском ко-
ду 821300 – Набавка опреме. 
 

Члан 4. 
 

Одлука ступа на снагу даном 
објављивања на службеној огласној та- 



04.јул/српањ 2011 
 
 
бли Кантона, а накнадно ће да се обја-
ви у «Службеним новинама Босанско-
подрињског кантона Горажде». 
 
Број:10–14-864/11                П Р Е М И Ј Е Р                                                                       
17.06. 2011.године            Емир Фрашто,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), а у складу са Програмом утрош-
ка средстава из Буџета Министарства 
за образовање, науку, културу и спорт 
са економског кода 614 100 (КАН 002) – 
Текући трансфер за културу за 2011. 
годину број:10-14-1858-2/11 од 12.05. 
2011.године, Влада Босанско – подрињ-
ског кантона Горажде, на својој 14. ре-
довној сједници, одржаној дана 17.06. 
2011. године, д о н о с и:  
 
 

О Д Л У К У 
о одобравању новчаних средстава 
Општинској Развојној Агенцији 

Рудо 
 

Члан 1. 
 
 Одобравају се новчана средства 
у укупном износу од 1.000,00 КМ Оп-
штинској Развојној Агенцији Рудо на 
име суфинансирања одржавања Инте-
ркултуралног кампа у Стргачини – Ру-
до.  
 

Члан 2. 
 
 За реализацију ове Одлуке зад-
ужује се Министарство за финансије, а 
средства дозначити из Буџета Минис- 
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тарства за образовање, науку, културу 
и спорт са економског кода 614 100 
(КАН 002) – Текући трансфер за кул-
туру. 

Новчана средства дозначити 
на жирорачун број: 562-006-00001860-
53, ЈИБ: 4401810240007. 
           

Члан 3. 
 

Корисник средстава дужан је да 
Министарство за образовање, науку, 
културу и спорт у року од 10 (десет) 
дана од дана реализације средстава  
извијести и документује наведени ут-
рошак.  
      

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:03-14-861/11                П Р Е М И Ј Е Р                                         
17.06.2011. године            Емир Фрашто,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), а у складу са Програмом утрош-
ка средстава из Буџета Министарства 
за образовање, науку, културу и спорт 
са економског кода 614 300 (ЈАН 001) – 
Текући трансфер непрофитним орга-
низацијама за 2011. годину број: 10-14-
2023-2/11 од 01.06.2011. године,  Влада 
Босанско – подрињског кантона Гора-
жде, на својој 14. редовној сједници, од-
ржаној дана 17.06.2011.год., д о н о с и:  
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О Д Л У К У 
о одобравању новчаних средстава 

Шаховском клубу Горажде 
 

Члан 1. 
 
 Одобравају  се новчана средства 
Шаховском клубу Горажде у износу од 
1.000,00 КМ на име суфинансирања 
одласка на XVIII екипно првенство 
ШСФБиХ за сениоре.  
 

Члан 2. 
 
 За реализацију ове Одлуке зад-
ужује се Министарство за финансије, а 
средства дозначити из Буџета Минис-
тарства за образовање, науку, културу 
и спорт са економског кода 614 300 - 
(ЈАН 001) – Текући трансфер непро-
фитним организацијама. 

Новчана средства уплатити на 
жирорачун Шаховског клуба Гораж-
де број:1610300002370094, код Раифа-
изен банк д.д. БиХ Сарајево филија-
ла Горажде. 
 

Члан 3. 
 
 Корисник средстава дужан је да 
Министарство за образовање, науку, 
културу и спорт у року од 10 (десет) 
дана од дана реализације средстава  
извијести и документује наведени утр-
ошак.  
      

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:03–14-862/11               П Р Е М И Ј Е Р                                                                       
17.06.2011. године            Емир Фрашто,с.р. 
     Г о р а ж д е  

04.јул/српањ 2011 
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 На основу члана 24. Закона о 
Влади Босанско – подрињског кантона 
Горажде («Службене новине Босанско 
– подрињског кантона Горажде», број: 
5/03), члана 20. став 2. тачка е), члана 
68. став 3. и члана 84. став 1. тачка б) 
Закона о унутрашњим пословима Бос-
анско – подрињског кантона Горажде 
(«Службене новине Босанско – подри-
њског кантона Горажде», број: 9/10), 
Влада Босанско – подрињског кантона 
Горажде, на својој 14. редовној сједни-
ци, одржаној дана 17.06.2011. године,  
д о н о с и: 
 

 
О Д Л У К У 

о давању сагласности  
на Правилник о признањима, 
похвалама и наградама које  
се додјељују организационим 
јединицма и упосленицима 

Министарства за  унутрашњих 
послове Босанско-подрињског 
кантона и Управе полиције 
 у саставу МУП-а Босанско-

подрињског кантона 
 

Члан 1. 
 
 Овом Одлуком даје се сагласно-
ст на Правилник о признањима, похв-
алама и наградама које се додјељују 
организационим јединицама и упосле-
ницима Министарства за унутрашње 
послове Босанско-подрињског кантона 
и Управе полиције у саставу МУП-а 
Босанско-подрињског кантона. 
 

Члан 2. 
 
 За реализацију ове Одлуке зад-
ужује се Министарство за унутрашње  



04.јул/српањ 2011 
 
 
послове Босанско – подрињског канто-
на 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 Боснаско 
– подрињског кантона Горажде». 
       
Број:03–34-859/11               П Р Е М И Ј Е Р                                                                       
17.06.2011. године            Емир Фрашто,с.р. 
      Г о р а ж д е  
 

490 
 

 На основу члана 24. Закона о 
Влади Босанско – подрињског кантона 
Горажде («Службене новине Босанско 
– подрињског кантона Горажде», број: 
5/03), Влада Босанско – подрињског 
кантона Горажде, на својој 14. редовној 
сједници, одржаној дана 17.06.2011.го-
дине, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности на 

Одлуку о именовању Канлић Кенана 
за директора ЈП «Босанско-

подрињске шумне» д.о.о. Горажде 
 

Члан 1. 
 
 Овом Одлуком даје се саглас-
ност на Одлуку Надзорног одбора ЈП 
«Босанско-подрињске шуме» д.о.о. Го-
ражде број:76/2011 од 10.06.2011.го-
дине на избор Кенана Канлића из Гор-
ажда за директора ЈП «Босанско-подр-
ињске шуме» д.о.о. Горажде. 
 

Члан 2. 
 
 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:03–05–890/11               П Р Е М И Ј Е Р                                         
17.06.2011.године             Емир Фрашто,с.р. 
     Г о р а ж д е 
 

491 
 

 На основу члана 24. Закона о 
Влади Босанско – подрињског кантона 
Горажде («Службене новине Босанско 
– подрињског кантона Горажде», број: 
5/03), Влада Босанско – подрињског 
кантона Горажде, на својој 14. редовној 
сједници, одржаној дана 17.06.2011.го-
дине, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности 

Кантоналној управи за инспекцијске 
послове за попупу упражњених 

радних мјеста 
 

Члан 1. 
 
 Овом Одлуком даје се сагласно-
ст Кантоналној управи за инспекцијс-
ке послове за расписивање конкурса за 
попуну упражњених радних мјеста ка-
ко слиједи: 
 

1. Урбанистичко-грађ 
евински инспектор,     1 извршилац 

2. Санитарни инспектор,   1 извршилац 
3. Електро-енергетски 

 инспектор,                   1 извршилац. 
 

Члан 2. 
 
 Одлука ступа на снагу даном 
објављивања на службеној огласној та-
бли Кантона, а накнадно ће да се обја- 
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ви у «Службеним новинама Босанско – 
подрињског кантона Горажде». 
 
Број:03–34–889/11               П Р Е М И Ј Е Р                                                                       
17.06.2011.године             Емир Фрашто,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), а у складу са Програмом утрош-
ка средстава Владе Босанско – подрињ-
ског кантона Горажде са економског 
кода 614300-БАН 001 - Грантови неп-
рофитним организацијама, на који је 
Влада Босанско – подрињског кантона 
Горажде дала сагласност својом Одлу-
ком број:03-14-517-1/11 од 29.04.2011. 
године, Влада Босанско – подрињског 
кантона Горажде, на својој 14. редовној 
сједници, одржаној дана 17.06.2011.го-
дине, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о одобравању једнократне новчане 
помоћи ХО «МЕРХАМЕТ» МДД РО 

ГОРАЖДЕ 
 

Члан 1. 
 
 Овом Одлуком одобрава се јед-
нократна новчана помоћ  у износу од 
975,00 КМ ХО «МЕРХАМЕТ» МДД РО 
Горажде, као помоћ и подршка у реа-
лизацији пројекта обезбјеђивања земи-
чки за ученике слабог имовног стања. 
 

Члан 2. 
 
 За реализацију ове Одлуке зад-
ужује се Министарство за финансије, а  
 

04.јул/српањ 2011 
 

 
средства обезбиједити из Буџета Владе 
Босанско – подрињског кантона Гора-
жде 614300 - БАН 001 - Грантови непр-
офитним организацијама. 
 Средства уплатити на жиро-
рачун:1325002002482261 НЛБ Тузланс-
ка банка 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 Босанско 
-подрињског кантона Горажде». 
                             
Број:03–14-884/11                П Р Е М И Ј Е Р                                        
17.06.2011. године            Емир Фрашто,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), а у складу са Програмом утрош-
ка средстава Владе Босанско – подрињ-
ског кантона Горажде са економског 
кода 614300 - БАН 001 - Грантови не-
профитним организацијама, на који је  
Влада Босанско – подрињског кантона 
Горажде дала сагласност својом Одлу-
ком број:03-14-517-1/11 од 29.04.2011. 
године, Влада Босанско – подрињског 
кантона Горажде, на својој 14. редовној 
сједници, одржаној дана 17.06.2011.го-
дине, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о одобравању једнократне новчане 

помоћи Удружењу обољелих  
од карцинома дојке и других 

малигних обољења «Бисер» Горажде 
 



04.јул/српањ 2011 
 
 

Члан 1. 
 
 Овом Одлуком одобрава се јед-
нократна новчана помоћ  у износу од 
2.000,00 КМ Удружењу обољелих од 
карцинома дојке и других малигних 
обољења «Бисер» Горажде, као помоћ 
за лијечење чланица овог удружења. 
 

Члан 2. 
 
 За реализацију ове Одлуке зад-
ужује се Министарство за финансије, а 
средства обезбиједити из Буџета Владе 
Босанско – подрињског кантона Гора-
жде 614300 - БАН 001 - Грантови непр-
офитним организацијама. 
 Средства уплатити на жиро-
рачун: 1610300005700007, отворен код  
Раифаизен банке 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 Босанско 
-подрињског кантона Горажде». 
                              
Број:03–14-883/11                П Р Е М И Ј Е Р                                                                       
17.06.2011. године            Емир Фрашто,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), а у складу са Програмом утрош-
ка средстава Владе Босанско – подрињ-
ског кантона Горажде са економског 
кода 614300 - БАН 001 - Грантови не-
профитним организацијама, на који је 
Влада Босанско – подрињског кантона 
Горажде дала сагласност својом Одлу- 
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ком број:03-14-517-1/11 од 29.04.2011. 
године, Влада Босанско – подрињског 
кантона Горажде, на својој 14. редовној 
сједници, одржаној дана 17.06.2011.го-
дине, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о одобравању једнократне  

новчане помоћи КУД  «ПОЛЕТ» 
УСТИКОЛИНА 

 
Члан 1. 

 
 Овом Одлуком одобрава се јед-
нократна новчана помоћ  у износу од 
800,00 КМ КУД «Полет» Устиколина, 
за одлазак на смотру фолклора у Тузлу. 
 

Члан 2. 
 
 За реализацију ове Одлуке зад-
ужује се Министарство за финансије, а 
средства обезбиједити из Буџета Владе 
Босанско – подрињског кантона Гора-
жде 614300 - БАН 001 - Грантови непр-
офитним организацијама. 
 Средства уплатити на жиро-
рачун: 1610300001400094, отворен код  
Раифаизен банке 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 Босанско 
-подрињског кантона Горажде». 
                              
Број:03–14-882/11               П Р Е М И Ј Е Р                                         
17.06.2011.године             Емир Фрашто,с.р. 
      Г о р а ж д е  
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На основу члана 24. Закона о 
Влади Босанско – подрињског кантона  
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Горажде («Службене новине Босанско 
– подрињског кантона Горажде», број: 
5/03), а у складу са Програмом утрош-
ка средстава Владе Босанско – подрињ-
ског кантона Горажде са економског 
кода 614300 - БАН 001 - Грантови непр-
офитним организацијама, на који је  
Влада Босанско – подрињског кантона 
Горажде дала сагласност својом Одлу-
ком број:03-14-517-1/11 од 29.04.2011. 
године, Влада Босанско – подрињског 
кантона Горажде, на својој 14. редовној 
сједници, одржаној дана 17.06.2011.го-
дине, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о одобравању једнократне новчане 
помоћи Карате клубу «Горажде» 

Горажде 
 

Члан 1. 
 
 Овом Одлуком одобрава се јед-
нократна новчана помоћ  у износу од 
1.000,00 КМ Карате Клубу «Горажде» 
Горажде, за одлазак на такмичења др-
жавног и међународног нивоа. 
 

Члан 2. 
 
 За реализацију ове Одлуке зад-
ужује се Министарство за финансије, а 
средства обезбиједити из Буџета Владе 
Босанско – подрињског кантона Гора-
жде 614300 - БАН 001 - Грантови непр-
офитним организацијама. 
Средства уплатити на жиро-рачун:
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1610300002700088, отворен код Раифа-
изен банке 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 Боса-
нско-подрињског кантона Горажде». 
       
Број:03–14-881/11               П Р Е М И Ј Е Р                                         
17.06.2011.године             Емир Фрашто,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 својој 14. редовној 
сједници, одржаној дана 17.06.2011.го-
дине, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о продаји возила у власништву 
Босанско – подрињског кантона 

Горажде 
 

Члан 1. 
 
 Овом Одлуком Влада Босанско 
– подрињског кантона Горажде даје са-
гласност за продају возила власништво 
Босанско – подрињског кантона Гора-
жде, како слиједи: 
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Р. 
БР. 

 
МАРКА, 
ВРСТА  
И ТИП 
ВОЗИЛА 

 
РЕГ.БРОЈ 

/РЕГ. 
ВЛАСН-ИК 

 
БРОЈ ШАСИЈЕ 

 
БРОЈ 

МОТОРА 
 

СНАГА 
МОТОРА 

/цм³ 
КW/цм³ 

 
ГОДИ-
НА 

ПРОИ-
ЗВ. 

 
НАПО
МЕНА 

 
1. 

 
Путничко, 
АudiА3 
1,9ТDI 

 
521-М-350/ 
К МУП 
 

 
WAUZZZ8LZYA000643 
 

AGR227936 81/1896 1999 
 
 

2.  
Путничко, 
Škoda 
Фелиција 
LX 1,9 

 
122-Ј-363/ 
Влада БПК 
 

 
TMBEHH613 W0805660 

 
AEF175015 

 
47/1896 

 
1998 

 
 

3.  
Теренско, 
Nissan 
II 2,7ТD 
sewagon 

 
333-М-858/ 
Мин. 
привреде 

 
VSKTVUR20U0255127 

 
TD27А- 

LN22483А 
 

 
74/2700 

 
1996 

 

4.  
Комбибус, 
Wolkswage
n, VW 
carav.2,4CL 
BUSSES 
 

 
705-К-132 
Влада БПК  

WV2ZZZ70ZVH053262 
 

ААB407800X 
 

74/2370 
 

1996 

 

 
 

Члан 2. 
 
 За реализацију ове Одлуке зад-
ужује се Служба за заједничке послове 
кантоналних органа Босанско – подр-
ињског кантона Горажде, а продају из-
вршити у складу са важећим законск-
им прописима. 
  

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:03–14–880/11              П Р Е М И Ј Е Р                                                                       
17.06.2011. године            Емир Фрашто,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), а у складу са Програмом утрош-
ка средстава Владе Босанско – подрињ-
ског кантона Горажде са економског 
кода 614 200 - Текући транфери појед-
инцима, на који је Влада Босанско – 
подрињског кантона Горажде својом 
Одлуком број:03-14-599-1/11 од 17.05. 
2011.године дала сагласност, Влада Бо-
санско – подрињског кантона Горажде, 
на својој 14. редовној сједници, одржа-
ној дана 17.06.2011.године, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о одобравању једнократних 

новчаних помоћи 
 

Члан 1. 
 
 Овом Одлуком одобравају се је-
днократне новчане помоћи како слије-
ди: 
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 - Ухота Џеваду у износу од 
200,00 КМ,  као помоћ у лијечењу и за 
одлазак у Сарајево на медицинске пр-
етраге. 
 Средства уплатити на жиро-ра-
чун број 1325002010101514, отворен код 
НЛБ Тузланска банка филијала Гора-
жде. 
  
 - Бардак Темими у износу од 
200,00 КМ због изузетно тешке матер-
ијалне ситуације и лијечења супруга 
Бардак Муја. 
 Средства уплатити на жиро-ра-
чун број:1610300000000093, отворен код 
Раифаизен банке филијала Горажде 
09-30-02093-8. 
 
 - Тањо Алији у износу од  200,00 
КМ на име трошкова лијечења. 
 Средства уплатити на жиро-ра-
чун број:1610000000000011, отворен код 
Раифаизен банке филијала Горажде. 
  

- Крашић Енверу у износу од  
1.000,00 КМ на име суфинансирања уг-
радње вјештачког кука. 
              Средства уплатити на жиро-ра-
чун број:1011400000001617, отворен код 
ПБС Банке Сарајево д.д. филијала Го-
ражде. 
 
 - Јахић Урфети у износу од 
200,00 КМ на име трошкова лијечења. 
  

- Диздаревић Мевки  у износу 
од 500,00 КМ као помоћ на име тешке 
социјалне ситуације. 
               Средства уплатити на рачун  
ТРН 1610000000000011 РН 09000983985, 
отворен код Раифаизен банке д.д. Са-
рајево филијала Горажде. 
  

- Маслан Елмази у износу од 
500,00 КМ као помоћ на име тешке со-
цијалне ситуације. 
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                Средства уплатити на жиро-
рачун број 13273100114375903, отворен 
код НЛБ Тузланске банке филијала Го-
ражде.  
  

- Митровић Миломирки у из-
носу од 200,00 КМ као помоћ на име 
тешке социјалне ситуације и трошкова 
лијечења. 
 Средства уплатити на УНИ КР-
ЕДИТ Бања Лука, корисник трансакц-
ионог рачуна 5514802517226856. 
 

Члан 2. 
 
 За реализацију Одлуке задужује 
се Министарство за финансије, а сред-
ства обезбиједити из Буџета Владе Бо-
санско – подрињског кантона Горажде, 
економски код 614 200 - Текући тран-
сфери појединцима – БАЛ 006 (нов-
чана помоћ незпосленим). 
 

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:03–14-900/11               П Р Е М И Ј Е Р                                         
17.06.2011.године             Емир Фрашто,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) и члана 45. Закона о извршењу 
Буџета Босанско – подрињског канто-
на Горажде за 2011.годину («Службене 
новине Босанско – подрињског канто-
на Горажде», број:5/11), Влада Босан- 
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ско – подрињског кантона Горажде, на 
својој 15. редовној сједници, одржаној                  
дана 24.06. 2011.године, д о н о с и:    
 

 
О Д Л У К У 

о давању сагласности 
на Програм утрошка средстава 
Министарства за социјалну 

политику, здравство, расељена лица 
и избјеглице са економског кода 

614300 - Текући трансфери 
непрофитним организацијама  

за 2011. годину 
 

Члан 1. 
 

Овом Одлуком Влада Босанско 
– подрињског кантона Горажде даје са-
гласност на Програм утрошка средста-
ва у износу од 50.000,00 КМ из Буџета 
Министарства за социјалну политику, 
здравство, расељена лица и избјеглице 
за 2011. годину са економског кода 
614300 – Текући трансфери непрофи-
тним организацијама. 
   

Члан 2. 
 

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

Члан 3. 
 
 За реализацију ове Одлуке зад-
ужују се Министарство за социјалну 
политику, здравство, расељена лица и 
избјеглице и Министарство за финанс-
ије Босанско – подрињског кантона Го-
ражде. 
 

Члан 4. 
 
  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 Босанско 
– подрињског кантона Горажде» 
 
Број:03–14-933/11               П Р Е М И Ј Е Р                                         
24.06.2011.године             Емир Фрашто,с.р. 
      Г о р а ж д е 
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У складу са чланом 45. Закона о 
извршењу Буџета Босанско-подрињск-
ог кантона Горажде („Службене нови-
не Босанско-подрињског кантона Гор-
ажде“, број: 5/11), Министарство за со-
цијалну политику, здравство, расеље-
на лица и избјеглице, утврђује: 
 
 

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

расељена лица и избјеглице  
са економског кода 614 300 

 – Текући трансфери непрофитним 
организацијама 

 
1. НАЗИВ ПРОГРАМА 
 
 ПРОГРАМ ПОДРШКЕ НЕПРО-
ФИТНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА У 
СОЦИЈАЛНОМ И ЗДРАВСТВЕНОМ 
СЕКТОРУ  је назив програма утрошка 
средстава Министарства за социјалну 
политику, здравство, расељена лица и 
избјеглице са економског кода 614 300 
– Текући трансфери непрофитним 
организацијама. 
 
ПОДАЦИ О ПРОГРАМУ 
 
Период реализације Програма:  
 01.01.2011 - 31.12.2011. године 
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Буџетска линија:  
 Текући трансфери 
непрофитним организацијама 
 

Економски код:          614 300  
 

Аналитички код                    - 
 

Буџетски раздјел:       19 
 

Укупна вриједност Програма:   
                                     50.000,00 КМ 
 

Одговорна лице:            ____________  
 

Позиција одговорне особе:  Министар 
 

Контакт лице за Програм:  
                                 Мухамед Хаџић 
 

Контакт телефон:038 228 439 локал 205 
 
САГЛАСНОСТ НА ПРОГРАМ 
 

Сагласност на овај Програм, у 
складу са чланом 45. Закона о изврше-
њу Буџета Босанско-подрињског кант-
она  за 2011. годину дала је Влада Боса-
нско-подрињског кантона Горажде Од-
луком број: 03-14-933/11 од 24.06.2011. 
године. 
 
2. СВРХА И ОПИС ПРОГРАМА 
 
2.1.     Сврха Програма 
 

Сврха Програма утрошка сред-
става Министарства за социјалну пол-
итику, здравство, расељена лица и из-
бјеглице са буџетског кода 614 300 јесте 
пружање помоћи невладиним и непр-
офитним организацијама које су акти-
вне на простору Босанско-подрињског 
кантона Горажде у циљу јачања сара-
дње са цивилним друштвом у осигура-
њу њиховог активног учешћа у рефор-
мским процесима и успостављању са-
радње у осигурању људског достојанс-
тва људима којима је неопходна пом- 
оћ. Такође, сврха овог програма јесте 
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унапређење и побољшање сарадње у 
циљу осигурања помоћи старим и бо-
лесним, лицима са инвалидитетом, си-
ромашним те подршка социјалном ра-
звоју и развоју социјалних мрежа за 
подршку у социјалном и здравственом 
сектору. 

 
Сврха програма је, такође, да у 

складу са Законом о извршењу Буџета, 
члан 44, осигура плански и транспаре-
нтан утрошак средстава одобрених на 
економском коду 614 300 – Текући тра-
нсфери непрофитним организација-
ма, у складу са важећим законским пр-
описима. 
 
2.2.      Опис програма 
 

Програм утрошка средстава са 
економског кода 614 300 Буџета Мини-
старства за социјалну политику, здрав-
ство, расељена лица и избјеглице за 
2011. годину дефинише све кључне ел-
ементе имплементације буџетских сре-
дстава, као што су општи и посебни 
циљеви Програма, критерији за распо-
дјелу средстава, потребна средства за 
имплементацију појединих компонен-
ти Програма, кориснике средстава из 
Програма, број радника који ће бити 
ангажовани на његовој имплементаци-
ји, процјену резултата који ће се оства-
рити Програмом те процјену непред-
виђених расхода и издатака у оквиру 
Програма. 
 
2.3.      Општи циљ програма 
 

Општи циљ Програма утрошка 
средстава је пружање подршке у раду 
непрофитним и невладиним органи-
зацијама у осигурању адекватних усл- 
ова за рад и јачање улоге непрофитн- 
их организација у реформским проце- 



04.јул/српањ 2011 
 
 
сима у социјалном и здравственом се-
ктору те осигурање подршке која ће 
обезбиједити социјални развој најра-
њивијих категорија становника Босан-
ско-подрињског кантона Горажде.  
  
2.4.     Посебни циљеви програма 
 

Програм утрошка средстава за 
подршку непрофитним организација-
ма у социјалном и здравственом секто-
ру има дефинисане сљедеће специфи-
чне циљеве: 
 
1. Пружање подршке за рад непро-

фотиних организација које брину 
о лицима са онеспособљењем. 

 
Кроз овај посебан циљ Министарс-
тво ће у циљу остваривања бољег 
положаја и заштите лица са онесп-
особљењем и задовољавања њихов-
их потреба у складу са Законом  о 
социјалној заштити, заштити циви-
лних жртава рата и заштити поро-
дице са дјецом Босанско-подрињс-
ког кантона  Горажде обезбиједити 
финансијску подршку за редован 
рад удружења које брину о лицима 
са онеспособљењем на простору 
Босанско-подрињског кантона.  
 

У оквиру овог циља, непрофитним 
организацијама које окупљају лица 
са инвалидитетом ће се финансир-
ати дио њихових годишњих опера-
тивних трошкова у складу са фин-
ансијским могућностима које су де-
финисане овим Програмом. 

 
2. Пружање подршке за рад Црвен-

ом крсту Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде 

 
Кроз овај посебан циљ Министар-
ство ће, у складу са Законом о Црв- 
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еном крсту Федерације БиХ, пруж-
ити финансијску подршку у раду 
ове непрофитне организације од 
посебног интереса за Федерацију 
БиХ за програмске и оперативне 
активности које Црвени крст Боса-
нско-подрињског кантона Горажде 
проводи на простору кантона. 
 

У оквиру овог циља, Црвеном крс-
ту Босанско-подрињског кантона 
Горажде ће се финансирати дио 
њихових годишњих оперативних 
трошкова у складу са финансијск-
им могућностима које су дефинис-
ане овим Програмом. 

 
3. Подршка пројектним активност-

има непрофитних организација у 
социјалном и здравственом секто-
ру 

 
Кроз овај посебан циљ обезбједиће 
се подршка у раду непрофитним и 
невладиним организацијама у оси-
гурању социјалне и здравствене по-
дршке најрањивијим категоријама 
становништва, те подршка која ће 
омогућити јачање улоге непрофит-
них организација у социјалном ра-
звоју и развоју мрежа за социјалну 
подршку. 
 

У оквиру овог циља, невладиним и 
непрофитним организацјама пру-
жиће се финансијска подршка у им-
плементацији пројеката и активно-
сти које могу обезбиједити побољ-
шање положаја и услова живота ст-
аријих лица, лица са инвалидитет-
ом, сиромашних породица са дје-
цом,  лица смјештених у установе со-
цијалне заштите, лица која оствар-
ују право по основу Закона о соци-
јалној заштити, заштити цивилних 
жртава рата и заштити породице  
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са дјецом, те пројекти и активности 
које могу допринијети социјалном 
развоју на подручју кантона. 

 
3. КРИТЕРИЈ ЗА РАСПОДЈЕЛУ 

СРЕДСТАВА 
 

Утрошак средстава одобрених 
Буџетом Босанско-подрињског канто-
на Горажде за 2011. годину („Службе-
не новине Босанско-подрињског кант-
она Горажде“, број:5/11), на економс-
ком коду 614 300 – Текући трансфери 
непрофитним организацијама, у укуп-
ном износу 50.000,00 КМ, распоређи-
ваће се на основу одобрених захтјева и 
пројеката, у складу са сваким посебн-
им циљем Програма. 

 

Критерији који ће се користити 
за расподјелу средстава по сваком по-
јединачном захтјеву или пројекту, су 
искључиво везани за планиране резул-
тате, ефекте и утјецај пројекта на оп-
ште и посебне циљеве који су садржа-
ни у овом Програму, у складу са проц-
едурама евалуације и селекције проје-
ката или захтјева за средствима пред-
ложеним од стране корисника средс-
тава који су дефинисани овим Програ-
мом. 
 
3.1. Процедуре евалуације и селек- 
       ције пројеката и захтјева за сре- 
       дствима 
 

Пројекти и захтјеви за средстви-
ма, достављени од стране корисника 
на одобравање за финансирање из Бу-
џета Босанско-подрињског кантона,  
са економског кода 614 300, достављају 
се у форми захтјева за средствима или 
у форми пројеката, прописаној од стр-
ане Министарства за социјалну поли-
тику, здравство, расељена лица и избј- 
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еглице. 

 

Пројекти и захтјеви за средстви-
ма ће бити оцјењивани и евалуирани 
од стране комисије Министарства за 
социјалну политику, здравство, расељ-
ена лица и избјеглице.  

 

Приликом оцјењивања могу се 
користити услуге вањских процјењи-
вача.  

Уколико се, приликом процјењ-
ивања пристиглих апликација, утврди 
да предложена апликацја не испуњава 
критерије из Програма, апликација ће 
бити одбијена. 

 

Све апликације за средства са 
буџетског кода 614 300 ће се процјењи-
вати према сљедећим корацима и кри-
теријима: 
 
3.1.1.  Корисници средстава  
 

Корисници средстава су непро-
фитне организације које испуњавају 
опште услове који су дефинисани у 
тачки 5. Програма утрошка. 
 
3.1.2. Начин аплицирања 
 

Корисник средстава може апли-
цирати на средства за намјене предви-
ђене овим Програмом током 2011.год-
ине, а најкасније до 31. октобра 2011. 
године. 
 

Корисник средстава аплицира 
на средства из Програма утрошка сре-
дстава у виду пројекта и у виду захтје-
ва за одобравање средстава. Корисник 
може одабрати један или други вид 
начина аплицирања за средства.  
 

Приликом пројектног аплицир-
ања, корисници су дужни аплицирати 
за средства у форми пројекта, која је 
дефинисана од стране Министарства.  
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Приликом аплицирања у виду 
захтјева за одобравање средстава, кор-
исник је дужан минимално навести 
сљедеће информације: 

 

• разлог због којег корисник пут-
ем захтјева тражи одобравање 
буџетских средстава,  

• усклађеност захтјева за средст-
вима са општим и посебим ци-
љевима овог Програма,  

• преглед активности које се пла-
нирају реализовати у случају 
одобравања захтјева за средств-
има од стране Министарства, 

• износ финансијских средстава 
која су неопходна за реализаци-
ју активности садржаних у зах-
тјеву за средствима, укључујући 
укупан износ средстава, траже-
ни износ средстава од овог Ми-
нистарства те износ средстава 
који би се обезбиједио из друг-
их извора, укључујући властита 
средства апликанта, 

• планиране резултате наведених 
активности и њихову усклађе-
ност са очекиваним резултати-
ма који су дефинисани у овом 
Програму. 

 
3.1.3.  Отварање апликација и адми- 
            нистративна провјера 
 

Апликације за средства се отва-
рају одмах након пријема и као такве 
упућују у процедуру административ-
не провјере и оцјењивања. 
 

Административна провјера се 
проводи у циљу утврђивања да ли по-
дносилац пројекта или захтјева испу-
њава услове који су дефинисани Прог-
рамом утрошка. 

 

Административном провјером  
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комисија ће провјеравати да ли свака 
апликација задовољава опште и посеб-
не критерије који су предвиђени прог-
рамом утрошка.  
 
3.1.4.  Евалуација апликације 
 

Све достављене апликације по-
дносиоца захтјева се разматрају и ева-
луирају одмах након достављања.  
 

Због специфичности општег и 
посебних циљева Програма, евалуац-
ија апликација се проводи различито 
за сваки посебан циљ Програма и то 
како слиједи: 
 
3.1.4.1. Пружање подршке за рад неп- 
             рофотиних организација које  
             брину о лицима са онеспособ- 
             љењем 
 

Посебни услови: 
 

• Већи број чланова удружења ко-
ји имају статус лица са онеспо-
собљењем на дан 31.12.2010. го-
дине; 

• Већи број корисника услуга уд-
ружења у 2010. години млађих 
од 18 година који имају статус 
лица са онеспособљењем; 

• Већи број запослених у сталном 
радном односу на дан 31.12. 
2010. године; 

• Дјелокруг рада удружења у ск-
ладу са пројектима и активнос-
тима које су реализоване у 2010. 
години; 

• Специфичност потреба члано-
ва удружења и популације коју 
заступају; 

• Ниво потреба чланова удруже-
ња за кориштењем разних пом-
агала при задовољавању свако-
дневних потреба; 
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• Обим потреба чланова удруже-
ња за посебним техникама у об-
ласти комуницирања и задово-
љавања потреба из области ин-
формисања, културе и кориш-
тења текстова написаних на цр-
ној штампи; 

• Ниво потреба чланова удруже-
ња за провођење посебних обл-
ика рехабилитације и ресоција-
лизације; 

• Резултати и успјеси на кантона-
лном, федералном, државном и 
међународном нивоу. 

 
3.1.4.2. Пружање подршке за рад  
             Црвеном крсту Босанско-подр- 
             ињског кантона Горажде 
 

Посебни услови: 
 

Пројекти реализовани у предх-
одној години; 
 

Пројектне активности које се 
планирају реализовати у 2011. 
години; 
 

Резултати и успјеси на кантона-
лном, федералном, државном и 
међународном нивоу. 

 
3.1.4.3. Подршка пројектним активно- 
             стима непрофитних организа- 
             ција у социјалном и здравстве- 
             ном сектору 
 

Евалуацију свих апликација не-
профитних организација у оквиру тр-
ећег посебног циља Програма, комис- 
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ија проводи у складу са Скалом за ева-
луацију пројеката и захтјева. Прилик- 
ом евалуације пројеката, комисија оц-
јењује сваки пројекат у складу са пет 
група индикатора и то: 

 

• финансијски и оперативни кап-
ацитети апликанта, 
 

• релевантност, 
 

• методологија, 
 

• одрживост, 
 

• буџет и трошковна ефикасност. 
 
Приликом евалуације захтјева 

за средствима, комисија оцјењује сваки 
захтјев за помоћ у складу са сљедећом 
групом индикатора: 

 

• релевантност, 
• одрживост, 
• буџет и трошковна ефикасност. 

 
Евалуациони критерији су под-

ијељени  у оквиру група и подгрупа. 
За сваку подгрупу комисија даје оцјену 
између 1 и 5 према сљедећим катего-
ријама процјена: 1 = веома слабо; 2 = 
слабо; 3 = адекватно; 4 = добро; 5 = 
веома добро.  Свака оцјена се множи са 
коефицијентом који је за сваки инди-
катор предвиђен у евалуационој скали. 
 

Максималан број бодова за про-
јекат износи 100, док максималан број 
бодова за сваки захтјев за средствима 
износи 80. Скала за евалуацију пројек-
ата и захтјева дата је у наредној табе-
ли: 
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ОПИС ИНДИКАТОРА ОЦЈЕНА 
ПРОЈЕКТИ 

ОЦЈЕНА 
ЗАХТЈЕВИ 

1.  Финансијски и оперативни капацитети апликанта 10 0 
1.1. Да ли апликант има задовољавајуће искуство у управљању  
       пројектом  5  

1.2. Да ли апликант има задовољавајуће техничко знање које  
       је везано за пројекат  5  

2. Релевантност 30 30 
2.1. Колико је релевантан приједлог пројекта или захтјев за сред- 
       дства  за сврху, опште и посебне циљеве програма утрошка  5x3 5x3 

2.2. Колико је релевантан приједлог пројекта или захтјев за  
       средства за потребе финалних корисника за које је програм 
       утрошка намијењен;  
       Да ли приједлог пројекта или захтјев за средства на одговара- 
       јући начин доприноси побољшању социјалног и/или здрав- 
       ственог стања финалних корисника  

5x3 5x3 
 

3. Методологија 10 0 
3.1. Да ли активности које су предложене у приједлогу пројекта 
        одговарајуће и конзистентне са циљевима пројекта и очеки- 
        ваним резултатима   

5  

3.2. Колико је кохерентан свеобухватан дизајн пројекта, да ли 
        садржи конкретну анализу проблема, да ли предложене акт- 
        ивности могу допринијети рјешавању презентованог проб- 
        лема; 
        Да ли су у пројекат на задовољавајући начин укључени 
        партнери који могу допринијети рјешавању проблема  

5  

4. Одрживост 30 30 
4.1. Да ли ће предложене активности значајније допринијети по- 
       бољшању положаја финалних корисника  5x3 5x3 

4.2. Да ли предложене активности за које се тражи финансирање 
        могу имати позитивне мултипликативне ефекте по цијело- 
        купни социјални и/или здравствени сектор  

5x2 5x2 

4.3. Да ли су очекивани резултати активности за које се тражи 
       финансирање одрживи у финансијском смислу (како ће се  
        активности наставити након престанка финансирања у ок- 
        виру пројекта или добивене помоћи)  

5 5 

5.  Буџет  и трошковна ефикасност 20 20 
5.1. Да ли је однос између планираних трошкова и очекиваних 
       резултата задовољавајући  5x2 5x2 

5.2. Да ли је висина предложених трошкова адекватна за импле- 
ментацију планираних активности  5x2 5x2 

МАКСИМАЛАН БРОЈ БОДОВА 100 80 
 
Напомена: Уколико је укупан резултат у поглављу релевантност мањи од 10, 
апликација се одбија без обзира на добивен укупан максималан број бодова. 
Уколико је укупан резултат у поглављу буџет и трошковна ефикасност мањи од 
10, апликација се одбија без обзира на добивен укупан максималан број бодова. 



Број 10 – страна 1388 
 
 
3.1.5. Процедуре одобравања 
 

Одобравање средстава за непр-
офитне организације које су поднијеле 
захтјев за средствима у оквиру првог и 
другог посебног циља, а које испуњав-
ају опште критерије програма распод-
јељују се непрофитним организација-
ма у складу са посебним критеријима 
програма и укупном висином средста-
ва која је програмом предвиђена за пр-
ви посебни циљ програма.  
 

Процедуре одобравања средст-
ава за непрофитне организације које 
су поднијеле захтјев за средствима у 
оквиру трећег посебног циља програ-
ма врши се на сљедећи начин: 

 

Све апликације које су поднесе-
не у форми пројеката комисија достав-
ља Министарству уколико је укупан 
број бодова добивен евалуацијом апл-
икација већи од 60. 
 

Све апликације које су поднес-
ене у форми захтјева за помоћ комиси-
ја доставља Министарству уколико је 
укупан број бодова добивен евалуаци-
јом апликација већи од 40. 
 

Након добивања одобрења од 
стране Министарства, средства која су 
за корисника одобрена од стране Ми-
нистарства ће да буду утрошена у скл-
аду са критеријима Програма и Закон-
ом о извршењу Буџета Босанско-под-
рињског кантона Горажде за 2011. год-
ину, а на основу одлука Владе Босанс-
ко-подрињског кантона Горажде. 
 
3.2. Приоритетне активности и мјере  
       (посебни услови) 
 

Програм подршке непрофитн-
им организацијама у социјалном и зд-
равственом сектору под активностима  
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и мјерама које ће имати приоритет за 
финансирање из средстава Програма 
у оквиру трећег посебног циља има 
активности и мјере у сљедећим случа-
јевима: 

 

• Када помоћ за активности неп-
рофитних организација може 
значајније допринијети унапр-
ијеђењу система социјалне или 
здравствене заштите; 

• Када помоћ за активности неп-
рофитних организација може 
значајније допринијети дугоро-
чној одрживости организација 
у социјалном или здравственом 
сектору; 

• Када помоћ за активности неп-
рофитних организација значај-
но доприности побољшању по-
ложаја најрањивијих социјалн-
их категорија становништва; 

• Када помоћ за активности неп-
рофитних организација допри-
носи већој улози цивилног дру-
штва у реформским процесима 
у социјалном и здравственом 
сектору. 

 
Доказе о томе да апликанти ис-

пуњавају један или више посебних ус-
лова апликант наводи у приједлогу 
пројекта или захтјева за средствима 
који доставља на одобравање. 
 
ПОТРЕБНА СРЕДСТВА ЗА ПРОВО-
ЂЕЊЕ ПРОГРАМА 
 

Потребна средства за провође-
ње Програма утрошка средстава Мин-
истарства за социјалну политику, зд-
равство, расељена лица и избјеглице са 
економског кода 614 300 – Текући тра-
нсфери непрофитним организацијама 
износе укупно 50.000 КМ. Укупна сре- 
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дства која су Програмом предвиђена 
за сваки посебни циљ Програма су де-
финисана на сљедећи начин: 

 
1. Посебни циљ: Пружање по-

дршке за рад непрофотиних органи-
зација које брину о лицима са онес-
пособљењем 
 

Укупно планирани  
износ средстава  
по програму:       максимално 7.500 КМ 
 

2. Посебни циљ: Пружање под-
ршке за рад Црвеном крсту Босанс-
ко-подрињског кантона Горажде 
 

Укупно планирани  
износ средстава  
по програму:       максимално 7.500 КМ 
 

3. Посебни циљ: Подршка про-
јектним активностима непрофитних 
организација у социјалном и здрав-
ственом сектору 
 

Укупно планирани  
износ средстава  
по програму:             најмање 35.000 КМ 
 
5.   НАЗИВ КОРИСНИКА  
      СРЕДСТАВА 
 

Министарство за социјалну по-
литику, здравство, расељена лица и из-
бјеглице као кориснике средстава са 
буџеског кода 614 300 дефинисало је 
непрофитне организације које испуњ-
авају сљедеће опште услове: 

 

• Удружења која заступају интер-
есе лицае са инвалидитетом, ху-
манитарне организације и удр-
ужења активна у социјалном 
или здравственом сектору. 

• Удружења која имају сједиште  
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главне или регионалне канце-
ларије на подручју Босанско-
подрињског кантона Горажде. 

• Удружења која имају усвојен 
програм рада и финансијског 
пословања за 2011. годину. 

• Удружења која имају усвојене 
извјештаје о раду и финансијс-
ком пословању за 2010. годину. 

• Удружења која окупљају члано-
ве са простора Босанско-подри-
њског кантона. 

 
6.   ПОТРЕБАН БРОЈ РАДНИКА 
     ЗА ПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА 
 

За провођење Програма су над-
лежни запослени у Министарству за 
социјалну политику, здравство, расељ-
ена лица и избјеглице и Програм не 
захтијева ангажовање додатних радни-
ка на провођењу Програма. 
 
7.  ПРОЦЈЕНА РЕЗУЛТАТА 
 

Реализацијом Програма очекује 
се остваривање сљедећих резултата: 

 

• Побољшање рада удружења ко-
ја воде бригу о лицема са онесп-
особљењем на подручју Босанс-
ко-подрињског кантона; 

 

• Побољшање рада Црвеног кр-
та Босанско-подрињског канто-
на Горажде; 

 

• Веће учешће непрофитних орг-
анизација у активностима које 
могу допринијети побољшању 
социјалног и здравственог пол-
ожаја најрањивијих категорија 
становника Босанско-подрињс-
ког кантона Горажде; 

 

• Веће учешће цивилног друштва  
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у реформским процесима у со-
цијалном и здравственом секто-
ру. 

 
Мјерење резултата активности, 

које ће се током 2011. године финанси-
рати из Програма утрошка средстава, 
ће се вршити на основу резултата мо-
ниторинга процеса имплементације и 
остваривања планираних резултата, 
обиласком одабраних корисника на 
терену, на основу писмених извјештаја 
и на основу директних контаката осо-
бља Министарства и корисника средс-
тава.  
 

Процјену остваривања резулта-
та Програма периодично ће обављати 
Министарство за социјалну политику, 
здравство, расељена лица и избјеглице 
у складу са динамиком реализације 
Програма. У циљу осигурања процје-
не резултата Програма, одабрани ко-
рисници Програма су дужни: 
 

• Да прије одобравања средстава 
Министарству за социјалну по-
литику, здравство, расељена ли-
ца и избјеглице доставе захтјев 
за додјелу средстава у којем ће 
образложити планирану намје-
ну кориштења средстава, план-
ирани период утрошка средст-
ава, планирани начин утрошка 
средстава и планиране резулта-
те које ће остварити са тражен-
им средствима. (не-пројектно 
финансирање); 

 

У случају да се ради о пројект-
ном финансирању, корисник 
средстава је дужан доставити 
комплетан приједлог пројекта 
на одобравање. Уз приједлог 
пројекта корисник средстава је 
дужан доставити захтјев у којем  
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ће се навести све информације, 
као и у случају не-пројектног 
финансирања.  

 
• Након утрошка одобрених сре-

дстава по Програму утрошка, 
корисник средстава је дужан 
Министарству за социјалну по-
литику, здравство, расељена ли-
ца и избјеглице у року од 15 да-
на доставити извјештај о прове-
деним активностима које су од-
обрене за финансирање из Пр-
ограма утрошка средстава. Фо-
рма и садржај извјештаја о ут-
рошку средстава ће бити доста-
вљени свим корисницима сред-
става, а биће прилагођена намј-
ени утрошка средстава у циљу 
омогућавања Министарству да 
процијени резултате постигну-
те одобреним средствима из 
Програма и њихову евалуацију. 
 

Током имплементације средста-
ва за намјене чији је рок дужи 
од једног мјесеца, корисник сре-
дстава је дужан достављати мје-
сечне периодичне извјештаје о 
проведеним активностима са пе-
риодичним финансијским изв-
јештајем. 

 
Надзор реализације Програма 

утрошка средстава са економског кода 
614 300 – Текући трансфери непрофи-
тним организацијама, вршиће Минис-
тарство за финансије, Уред за ревизију 
Буџета Босанско-подрињског кантона 
Горажде и Министарство за социјалну 
политику, здравство, расељена лица и 
избјеглице Босанско-подрињског кан-
тона Горажде. 
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8. ПРОЦЈЕНА НЕПРЕДВИЂЕНИХ 

РАСХОДА И РИЗИКА 
 

Ризици који могу утицати на 
остваривање циљева и задатака овог 
Програма је евентуална немогућност 
обезбјеђења прихода због недовољног 
прилива средстава у Буџету Кантона 
те непредвиђено повећање потреба ко-
рисника због лошег финанцијског ста-
ња корисника. 

 
                                    ПО ОВЛАШТЕЊУ      
Број:08-14-980-2/11           П Р Е М И Ј Е Р                                                                                                                                         
27.06.2011. године     ВЛАДЕ БПК ГОРАЖДЕ 
     Г о р а ж д е               Емир Фрашто,с.р. 
   
Сагласност на овај Програм дала је 
Влада Босанско-подрињског кантона 
Горажде, Одлуком број:03-14-933/11 од 
24.06.2011.године. 
 

499 
 

На основу члана 24. Закона о 
Влади Босанско – подрињског кантона 
Горажде («Службене новине Босанско 
– подрињског кантона Горажде», број: 
5/03), Влада Босанско – подрињског 
кантона Горажде, на својој 15. редовној 
сједници, одржаној дана 24.06.2011.го-
дине, д о н о с и:  
 
 

О Д Л У К У 
о финансирању Пројекта 
 «Стављање у функцију 

јавноздравствене лабораторије  
за контролу хране на Босанско-

подрињском кантону» 
 

Члан 1. 
 

Влада Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде одобрава финансира-
ње Пројекта «Стављање у функцију ја- 
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вноздравствене лабораторије за конт-
ролу хране на Босанско-подрињском 
кантону», достављен од стране ЈУ За-
вод за јавно здравство Босанско-подри-
њског кантона Горажде, у укупном из-
носу од 100.000,00 КМ.  
 

Члан 2. 
 

Средства за реализацију овог 
Пројекта обезбијеђена су у Буџету Ми-
нистарства за социјалну политику, зд-
равство, расељена лица и избјеглице 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де за 2011. годину, на економски код 
614100 (ЈАО 003) – Текући трансфери 
за здравство за 2011. годину. 
 

Члан 3. 
 

За реализацију ове Одлуке зад-
ужују се Министарство за социјалну 
политику, здравство, расељена лица и 
избјеглице и Министарство за финан-
сије Босанско-подрињског кантона Го-
ражде. 
 

Члан 4. 
 

Ова Одлука ступа на снагу дан-
ом објављивања на службеној огласној 
табли Кантона, а накнадно ће да се об-
јави у «Службеним новинама Босанско 
-подрињског кантона Горажде». 
 
Број:03–14-932/11                П Р Е М И Ј Е Р                                        
24.06.2011. године            Емир Фрашто,с.р. 
     Г о р а ж д е 
 

500 
 

На основу члана 24. Закона о 
Влади Босанско – подрињског кантона 
Горажде («Службене новине Босанско 
– подрињског кантона Горажде», број: 
5/03) те Програма утрошка средстава  
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Министарства за социјалну политику, 
здравство, расељена лица и избјеглице 
са економског  кода 614100 (ЈАО 003) – 
Текући трансфери за здравство за 2011. 
годину, број:08-14-875-2/11 од 14.06. 
2011.године, одобреног Одуком Владе 
Босанско – подрињског кантона Гора-
жде број:03-14-790/11 од 09.06.2011. го-
дине, Влада Босанско–подрињског ка-
нтона Горажде, на својој 15. редовној 
сједници, одржаној дана 24.06.2011.го-
дине, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о исплати новчаних средстава  

за реализацију Пројекта 
«Стављање у функцију 

јавноздравствене лабораторије 
за контролу хране на Босанско-

подрињском кантону» 
(I транша) 

 
Члан 1. 

 
Одобрава се исплата новчаних 

средстава у износу 70.000,00 КМ (слов-
има: седамдесет хиљада конвертибил-
них марака) на име исплате I транше 
за финансирање Пројекта «Стављање 
у функцију јавноздравствене лабора-
торије за контролу хране на Босанско-
подрињском кантону», одобреног ЈУ 
Завод за јавно здравство Босанско-под-
рињског кантона Горажде. 
 

Члан 2. 
 

Средства у износу 100.000,00 КМ 
исплатити на терет Буџета Министар-
ства за социјалну политику, здравство, 
расељена лица и избјеглице Босанско-
подрињског кантона Горажде, са еко-
номског кода 614100 (ЈАО 003) – Теку- 
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ћи трансфери за здравство за 2011. 
годину, а у корист ЈУ Завод за јавно 
здравство Босанско-подрињског кан-
тона Горажде, на рачун број:10114000 
00178254 код ПБС филијала Горажде. 
 

Члан 3. 
 

За реализацију ове Одлуке зад-
ужују се Министарство за социјалну 
политику, здравство, расељена лица и 
избјеглице и Министарство за финанс-
ије Босанско-подрињског кантона Го-
ражде. 
 

Члан 4. 
 

Ова Одлука ступа на снагу дан-
ом објављивања на службеној огласној 
табли Кантона, а накнадно ће да се об-
јави у «Службеним новинама Босанско 
-подрињског кантона Горажде». 
 
Број:03–14-931/11               П Р Е М И Ј Е Р                                         
24.06.2011.године             Емир Фрашто,с.р. 
      Г о р а ж д е 
 

501 
 

На основу члана 24. Закона о 
Влади Босанско – подрињског кантона 
Горажде («Службене новине Босанско 
– подрињског кантона Горажде», број: 
5/03) и Плана  и Пограма Дирекције за 
цесте  Босанско – подрињског кантона 
Горажде, Влада Босанско – подрињск-
ог кантона Горажде, на  својој 15. редо-
вној сједници, одржаној дана24.06.2011. 
године, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности 
за плаћање рачуна  

број: 278/10 



04.јул/српањ 2011 
 

 
Члан 1. 

 
Даје се сагласност Министарс-

тву за привреду - Дирекција за цесте 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де, да изврши плаћање рачуна број: 
278/10 од 21.12.2010. године, на износ 
од 49.838,00 КМ, испостављеног од 
стране привредног друштва  „Окац“ 
д.о.о. Горажде, а односи се на  изведе-
не радове на санацији клизишта посл-
ије елементарних непогода на подру-
чју Босанско - подрињског кантона Го-
ражде. 
 

Члан 2. 
 

За реализацију ове Одлуке  зад-
ужује се Министарство за финансије 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де, а средства обезбиједити из Буџета 
Министарства за привреду Босанско-
подрињског кантона Горажде – Дирек-
ција за цесте, економски код 821600 - 
Ре-конструкција и инвестиционо од-
ржавање (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:03–14-930/11               П Р Е М И Ј Е Р                                                                       
24.06.2011.године            Емир Фрашто,с.р. 
      Г о р а ж д е 
 

502 
 

 На основу члана 24. Закона о 
Влади Босанско – подрињског кантона 
Горажде («Службене новине Босанско 
– подрињског кантона Горажде», број: 
5/03) и члана 40. и 45. Закона о изврш- 
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ењу Буџета Босанско – подрињског ка-
нтона Горажде («Службене новине Бо-
санско – подрињског кантона Гораж-
де», број:5/11), Влада Босанско – под-
рињског кантона Горажде, на својој 15. 
редовној сједници, одржаној дана 24. 
06.2011.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 2011. годину 
 

I 
 

Овом Одлуком даје се сагласно-
ст на Програм утрошка средстава «Пр-
ограм о измјенама и допунама прог-
рама подршке развоју подузетништва 
и обрта» за 2011. годину, утврђен у Бу-
џету Министарства за привреду Босан-
ско-подрињског кантона Горажде за 
2011.годину, на економскм коду 614500 
– Субвенције за подстицај развоја 
подузетништва и обрта, у износу од 
150.000,00 КМ.  
 

II 
 
  Програм из члана I ове Одлуке 
саставни је дио Одлуке. 
 

III 
 

За реализацију ове Одлуке зад-
ужују се Министарство за привреду и 
Министарство за финансије Босанско-
подрињског кантона Горажде. 
 

IV 
 

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 Босанско 
-подрињског кантона Горажде».  
 

Број:03–14- 929/11               П Р Е М И Ј Е Р                                                                       
24.06.2011.године             Емир Фрашто,с.р. 
      Г о р а ж д е 

------------------ 
 

502а) 
 

1. НАЗИВ: 
 

“ПРОГРАМ О ИЗМЈЕНАМА И 
ДОПУНАМА ПРОГРАМА ПОДРШКЕ 

РАЗВОЈУ ПОДУЗЕТНИШТВА  
И ОБРТА  ” број:04-14-1022/11  

од 18.05.2011. године. 
 
2. ИЗМЈЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА 
 

I 
 

Овим Програмом врше се измј-
ене и допуне “Програма подршке ра-
звоју подузетништва и обрта”  број:04-
14-1022/11 од 18.05.2011. године, и то 
како слиједи: 
 

- У поглављу  6. Назив корисника ср-
едстава, у тачки (1) у дијелу који се 
односи на пословне субјекте, а ве-
зано за испуњавање услова, у ставу 
1. да су регистрована минимално 
годину дана од дана достављања 
апликације, додају се ријечи: осим 
за подстицај за регистрацију и за-
пошљавање у дефицитарним зан-
атима и пољопривредном обрту. 

 
II 

 
Остале одредбе наведеног Про-

грама се не мијењају и остају на снази. 
 
Број:04- 14-1022-3/11 М И Н И С Т А Р 
17.06.2011.године      Демир Имамовић,с.р. 
      Г о р а ж д е 
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Сагласност на овај Програм дала је 
Влада Босанско-подрињског кантона 
Горажде, Одлуком број: 03-14-929/11 
дана 24.06.2011. године. 
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 На основу члана 24. Закона о 
Влади Босанско – подрињског кантона 
Горажде («Службене новине Босанско 
– подрињског кантона Горажде», број: 
5/03) и члана 40. Закона о извршењу 
Буџета Босанско – подрињског канто-
на Горажде за 2011. годину («Службе-
не новине Босанско – подрињског ка-
нтона Горажде», број: 5/11), Влада Бос-
анско – подрињског кантона Горажде, 
на својој 15. редовној сједници, одржа-
ној 24.06.2011.године, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности на Пројекат 
помоћи привредним друштвима за 
санацију штета усљед  елементарних 

непогода (поплаве) утврђених у 
Буџету Владе Босанско – подрињског 

кантона Горажде за 2011.годину 
на економском коду 614100 - Текући 
трансфери  другим нивоима власти 

 
Члан 1. 

 
 Овом Одлуком даје се саглас-
ност на Пројекат помоћи привредним 
друштвима за санацију штета усљед 
елементарних непогода (поплаве) за 
2011. Годину, утврђен у Буџету Владе 
Босанско – подрињског кантона Гора-
жде за 2011.годину, на економском                   
коду 614100 - Текући трансфери дру-
гим нивоима власти за 2011. годину у 
износу од 100.000,00 КМ. 
 

Члан 2. 
 

 Пројекат из члана 1. ове Одлуке  



04.јул/српањ 2011 
 
 
саставни је дио Одлуке. 
 

Члан 3. 
 
 За реализацију ове Одлуке зад-
ужују се Министарство за привреду и 
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 да се об-
јави у «Службеним новинама Босанско 
– подрињског кантона Горажде». 
 
Број:03–14-928/11                П Р Е М И Ј Е Р                                                                       
24.06.2011.године             Емир Фрашто,с.р. 
     Г о р а ж д е 

---------------- 
 

503а) 
 

У складу са чланом 36. и  40. За-
кона о извршењу Буџета Босанско-по-
дрињског кантона Горажде („Службе-
не новине Босанско-подрињског кант-
она Горажде“, број: 5/11), Министарст-
во за привреду, у т в р ђ у ј е: 
 
 

ПРОЈЕКАТ 
помоћи   привредним друштвима  

 за  санацију  штета  усљед  
елементарних  непогода (поплава),  
са економског кода   614 100 -  Текући  
трансфери  другим  нивоима  власти 
 
1. НАЗИВ ПРОЈЕКТА 
 

ПРОЈЕКАТ  ПОМОЋИ  ПРИВР-
ЕДНИМ  ДРУШТВИМА  са  подручја  
Босанско – подрињског  кантона  Гора-
жде за санацију штета усљед елемента-
рних непогода (поплаве) је назив Про- 
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јекта Министарства за привреду, а  ср-
едства за ове  намјене  пласираће  се  са 
економског кода 614 100 – Текући  тра-
нсфери  другим нивоима  власти. 
 
ПОДАЦИ О ПРОЈЕКТУ 
 
Период реализације пројекта: 
       01.01.2011 - 31.12.2011. године 
 

Буџетска линија: 
Текући  трансфери  другим  нивоима  
власти 
 

Економски код:          614 100  
 

Аналитички код   
  

Буџетски раздјел:    
 

Укупна вриједност Пројекта: 
                                    100.000,00 КМ 
 

Одговорна лице:  
          Демир Имамовић,дипл.оец  
 

Позиција одговорног лица:Министар 
 

Контакт лице:  Исмет  Омерагић 
 

Контакт-телефон:  038 228 640 
 

Контакт е-маил: privreda@bpkgo.bа 
 

Интернет:                    www.bpkgo.bа 
  
САГЛАСНОСТ НА ПРОЈЕКАТ 
 

Сагласност на овај Пројекат, у 
складу са члановима 36. и  40. Закона о 
извршењу Буџета Босанско-подрињск-
ог кантона Горажде за 2011. годину да-
ла је Влада Босанско-подрињског кант-
она Горажде, Одлуком број:03-14-928/ 
11 од 24.06.2011. године. 
 
2.   ОПИС ПРОЈЕКТА 
 
2.1.Сврха Пројекта 
 

(1) 
 

Намјена Пројекта је помоћ у  са- 
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нацији штета привредним друштвима  
са подручја Босанско–подрињског  ка-
нтона Горажде, насталих у  поплавама  
у  децембру 2010. године.  
 

(2) 
 

         Сврха Пројекта је такође да  се  у  
складу  са  члановима 36. и 40. Закона  
о извршењу Буџета осигура  плански  
и транспарентан утрошак  средстава, 
одобрених  на  економском  коду  Вл-
аде  Босанско – подрињског  кантона  
Горажде  614 100 – Текући  трансфери  
другим нивоима власти.  
 
2.2.     Опис Пројекта 
 

Привредна  друштва  са  подру-
чја  Босанско – подрињског  кантона  
Горажде  погођена  елементарном  не-
погодом (поплаве) у децембру 2010. 
године  претрпјела  су  велика  оштећ-
ења  и застоје  у  својим  пословним  ак-
тивностима.  
 

Након повлачења плавног вала, 
привредна друштва погођена попла-
вама обишле су општинске комисије  
за процјену штета, сачиниле списак 
насталих штета са процјењеном висин-
ом. Наведени спискови предати су Ка-
нтоналној Комисији за процјену  ште-
та која је о свему извјестила Владу  Бос-
анско – подрињског кантона  Горажде. 
 
3. ПЛАНИРАНА  СРЕДСТВА  
    ЗА ПРОВОЂЕЊЕ ПРОЈЕКТА 
 

Планирана средства за провођ-
ење овог Пројекта утврђена су у Одлу-
ци Владе Босанско-подрињског канто-
на Горажде број:03-14-764/11 од  01.06. 
2011.године:  

 

- за привредна друштва 100.000,00  КМ, 

04.јул/српањ 2011 
 
 

са  економског  кода  614 100 – Текући  
трансфери нижим нивоима власти  из  
Буџета Владе  Босанско – подрињског  
кантона  Горажде. 
 
4. КРИТЕРИЈ ЗА РАСПОДЈЕЛУ  
    СРЕДСТАВА 
 

Предложени критерији за рас-
подјелу  средстава  су: 
 

I  - критериј – Дјелатност 
а)  Производна  дјелатност .....5  бодова 
б)  Услужна  дјелатност........ ....3  бода 
 
II - критериј  - Број  упослених 
 

а) до  10  упослених .................2  бода 
б) преко  10  упослених ............5  бодова 
 
III - критериј  - Висина  процијењене 
       штете  од  Општинске  Комисије 
 

а)  до  100.000,00  КМ ......... .....3  бода 
б)  преко  100.000,00  КМ ..........5  бодова 
 
IV - критериј  - Добивена  средства  од   
       других  нивоа власти 
 

а)  више од  5.000,00  КМ .......... .1  бод  
б)  до  5.000,00  КМ ........................ 2  бода 
в)  није  добивао  средства  ......... 3  бода 
 
5.  ПРЕДЛОЖЕНИ  КОРИСНИЦИ 
     СРЕДСТАВА 
 
1.  ГПД  „ДРИНА“ ГОРАЖДЕ   

2. „САБИКС“ Д.О.О.  ГОРАЖДЕ  
 

3. „ГОРАЖДЕПУТЕВИ“ Д.Д. ГОРАЖДЕ 
 

4. АТТП „ЦЕНТРОПРЕВОЗ“ ГОРАЖДЕ  
 

5.  „ОКАЦ“ Д.О.О.  ГОРАЖДЕ  
 

6.  ХОТЕЛ „БЕХАР“ Д.О.О.  ГОРАЖДЕ  
 

7.  „ОНИПРОМ“ Д.О.О.  ГОРАЖДЕ  
 

8.  „ДРИНЕКС“ Д.О.О.  ГОРАЖДЕ  
 

9. „ОБНЕР“ Д.О.О.  ГОРАЖДЕ  
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10. „БАША“ Д.О.О.  ГОРАЖДЕ  
 
6.  НАЧИН  ОДОБРАВАЊА   
     СРЕДСТАВА 
 

Након  давања  сагласности  Вл-
аде  Босанско – подрињског  кантона  
Горажде на овај Пројекат, Министарс-
тво за привреду Босанско – подрињск-
ог кантона Горажде ће уз примјену кр-
итерија за расподјелу средстава пред-
ложити износе средстава за додјелу ко-
рисницима средстава из овог Пројек-
та. 
 
7. ДОКАЗ УТРОШКА СРЕДСТАВА 
 

Привредна друштва која су до-
била средства по овом Пројекту  дуж-
на су Министарству за привреду Бос-
анско – подрињског кантона  Горажде 
након утрошка истих доставити извје-
штај о намјенском утрошку средстава.  
     
Број: 04-14-1120-9/11        М И Н И С Т А Р 
27.06.2011.године. Демир Имамовић,с.р. 
      Г о р а ж д е 
 
Сагласност на овај пројекат дала је 
Влада Босанско-подрињског кантона 
Горажде Одлуком број: 03-14-928/11  
дана 24.06.2011.године. 
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На основу члана 24. Закона о 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде («Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде», број: 
5/03) и  Пројекта помоћи привредним 
друштвима за санацију штета усљед 
елементарних непогода (поплаве), 
број: 04-14-1120-9/11 од 27.06.2011.го-
дине, усвојеног Одлуком број: 03-14-
928/11  од 24.06.2011.године, и Одлуке 
Владе Босанско подрињског кантона  
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Горажде о начину расподјеле средста-
ва намијењених за санацију штета ус-
љед елементарних непогода, број:  03-
14-746/11 и Одлуке о измјени и допу-
ни Одлуке о начину расподјеле сред-
става број:03-14-746-1/11 од 09.06.2011. 
године, Влада Босанско-подрињског 
кантона Горажде, на својој 15. редовној 
сједници, одржаној дана 24.06.2011.го-
дине, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о  додјели  новчаних  средстава  
  на име  подршке  у  санирању  
штета насталих  усљед  поплава 

 
Члан 1. 

 
Овом Одлуком додјељују се но-

вчана средства на име подршке у  сан-
ирању штета, насталих усљед поплава, 
привредним друштвима са подручја 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де  у  укупном износу од 100.000,00  КМ  
и то:    
 

1.   ГПД  „Дрина“.................13.000,00 КМ 
2.  „Сабикс“ д.о.о. ..... ..........20.000,00 КМ 
3.  „Гораждепутеви“ д.д.....10.000,00 КМ 
4. АТТП „Центропревоз“....10.500,00 КМ 
5.  „Окац“д.о.о. ....................10.000,00 КМ 
6. „Хотел Бехар“ ................... 8.500,00 КМ 
7. „Онипром“ д.о.о. 
(пољопривредна апотека).. 7.000,00 КМ 
8.   „Дринекс“ д.о.о..... ..........7.000,00 КМ 
9.   „Обнер“ д.о.о....................7.000,00 КМ 
10. „Баша“ Устиколина........7.000,00 КМ 
 

Члан 2. 
 

За реализацију ове Одлуке  зад-
ужују се  инистарство за привреду и 
Министарство за финансије  Босанско 
– подрињског кантона Горажде, а  сре- 



Број 10 – страна 1398 
 
 
дства обезбиједити из Буџета Владе Бо-
санско–подрињског  кантона  Горажде,  
економски код 614100 - Текући транс-
фери другим нивоима власти, а пла-
ћање извршити са подрачуна «Тран-
сакциони рачун за заштиту и спаша-
вање», број:1325002002184471, отворен 
код НЛБ Тузланска банка д.д. Тузла 
филијала 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: 03-14 – 952/11            П Р Е М И Ј Е Р                                                                                                                                     
24.06.2011.године             Емир Фрашто,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) и  Програма  утрошка  средстава  
«Програм подршке развоју,  подузетн-
иштву и  обрту», број: 04–14-1022/11 од 
18.05.2011.године,  и  Одлуке  Федерал-
ног  Министарства  развоја, подузетни-
штва и обрта  број: 01-14-1957/10-1  од  
10.12.2010.године, Одлуке Владе Босан-
ско-подрињског кантона Горажде о на-
чину расподјеле средстава намијењен-
их за санацију штета усљед елемнтар-
них непогода, број:03-14-746/11 од 01. 
06.2011.године и Одлуке о измјени и 
допуни Одлуке о начину расподјеле 
средстава број:03-14-746-1/11 од 09.06. 
2011.године, Влада Босанско-подрињс-
ког кантона Горажде, на својој 15. ред-
овној сједници, одржаној дана 24.06. 
2011.године, д о н о с и: 

04.јул/српањ 2011 
 

 
О Д Л У К У 

о  додјели  новчаних  средстава  
на име  подршке у  санирању  штета 

насталих усљед поплава 
 

Члан 1. 
 

Овом Одлуком додјељују се  но-
вчана средства на име подршке у са-
нирању штета насталих усљед  попла-
ва у укупном износу од  30.000,00  КМ 
сљедећим привредним  субјектима:    
 
1.   СПП „ДИН“ .................. 2.250,00  КМ 
2.   СУР „3“...........................1.400,00 КМ 
3.   ОМР „АДА“....................2.000,00  КМ 
4.   ОФР „М & Y“  ..... ...........1.400,00  КМ 
5.   ТР „Свјетлост комерц“..1.600,00 КМ 
6.   ОПР  „Квалитет“  ..........1.600,00  КМ 
7.   ОТР „Новоградња“........1.650,00 КМ 
8.   ТР „ИН“ ........................... 1.650,00 КМ 
9.   ТР “Вихор“ ......................1.300,00  КМ 
10. Фаст фоод „Дадо 2“ ......1.400,00 КМ 
11. ОТР „Гомерц“ ..... ...........1.650,00 КМ 
12. ТР „Магаза“ ....... ...........1.650,00  КМ 
13. СУР „Брзогриз“ .. ...........1.400,00 КМ 
14.  ОТР „Хена“........ ...........1.400,00  КМ 
15. ТР „Златна нит“............1.650,00 КМ 
16. СУР „Елдар“....... ...........1.300,00  КМ 
17. ТР „Е&Е“ ........................1.300,00 КМ 
18. ОМР “Сердо“ ...............1.400,00 КМ 
19. СУР “Укус“ ..................2.000,00 КМ 
 

Члан 2. 
 
 Задужује се Министарство за  
првреду да Федералном  Министарсту  
развоја подузетништва и обрта  достаи   
списак  корисника  средстава из  члана 
1. ове Одлуке са износима  додјељених  
средстава.  
 

Члан 3. 
 

За реализацију ове  Одлуке  зад- 



04.јул/српањ 2011 
 
 
ужују  се  Министарство  за  привреду  
и Министарство за финансије  Босанс-
ко – подрињског кантона Горажде,  а  
ср-едства обезбиједити из Буџета Мин-
истарства за привреду  Босанско – под-
рињског кантона Горажде, економски  
код 614500 -   Субвенције за подстицај  
развоја  подузетништва  и  обрта. 

 
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:03–14-953/11                П Р Е М И Ј Е Р                                                                                                                                    
24.06.2011.године             Емир Фрашто,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 
кантона Горажде, на својој 15. редовној 
сједници, одржаној дана 24.06.2011.го-
дине, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о  одобравању  новчаних средстава 
Привредној  комори  Босанско – 
подрињског  кантона  Горажде 

 
Члан 1. 

 
Овом  Одлуком  одобравају  се  

новчана средства Привредној  комори  
Босанско – подрињског  кантона Гора-
жде у износу од 2.164,50 КМ на име  
плаћања рачуноводствених исказа  пр- 

Број 10 – страна 1399 
 

 
аних лица са подручја Босанско – под-
рињског кантона Горажде за  2011.год-
ину.  
  

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  Минис-
тарства за привреду Босанско–подри-
њског кантона Горажде, економски код  
613 900 - Уговорене услуге и друге по-
себне услуге.  
 

Члан 3. 
 

Одлука ступа на снагу даном 
објављивања на службеној огласној та-
бли Кантона, а накнадно ће да се обја-
ви у «Службеним новинама Босанско-
подрињског кантона Горажде». 
 
Број:03–14-926/11               П Р Е М И Ј Е Р                                         
24.06.2011.године            Емир Фрашто,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), члана 12. Закона о имовини Бо-
санско – подрињског кантона Горажде 
(«Службене новине Босанско – подри-
њског кантона Горажде» број: 5/11) и 
члана 5. Плана располагања непокрет-
ном и покретном имовином која се не 
користи за 2011. годину («Службене 
новине Босанско – подрињског канто-
на Горажде», број: 7/11), Влада Босан-
ско – подрињског кантона Горажде, на 
својој 15. редовној сједници, одржаној 
дана 24.06.2011.године, д о н о с и: 



Број 10 – страна 1400 
 
 

О Д Л У К У 
о  давању  сагласности  

 за расписивање јавног позива  
за провођење поступка редовног 

располагања имовином 
 

Члан 1. 
 

Овом Одлуком  даје се  сагласн-
ост  Министарству за привреду Босан-
ско-подрињског кантона Горажде да 
распише јавни позив за провођење по-
ступка редовног располагања имовин-
ом утврђеном у ЛОТ-у 1, 2 и 6 из Пла-
на располагања непокретном и покре-
тном имовином која се не користи за 
2011. годину. 
 

Члан 2. 
 
 Јавни позив ће се расписати уз 
примјену услова и критерија утврђе-
них Законом о имовини Босанско-под-
рињског кантона Горажде („Службене 
новине Босанско-подрињског кантона 
Горажде“ број:5/11) и Планом распол-
агања непокретном и покретном имо-
вином која се не користи за 2011. годи-
ну („Службене новине Босанско-подр-
ињског кантона Горажде“ број:7/11). 

 
Члан 3. 

 
 Због поднесене и прихваћене 
иницијативе за располагање имовин-
ом путем специјалне погодбе за ЛОТ-
ове 3 и 4, привремено се суспендује ра-
сполагање имовином из ових ЛОТ-ова 
путем редовног располагања, до окон-
чања преговора о специјалној погодби. 
 

Члан 4. 
 
 За реализацију ове  Одлуке  зад- 

04.јул/српањ 2011 
 

 
ужује се Министарство за привреду Бо-
санско–подрињског  кантона  Горажде.  

 
Члан 5. 

 
 Ова Одлука ступа на снагу  дан-
ом објављивања на службеној огласној 
табли Кантона, а накнадно ће да се   
објави  у  «Службеним  новинама  Бос-
анско–подрињског кантона Горажде». 
                                         
Број:03–23-925/11               П Р Е М И Ј Е Р                                         
24.06.2011.године             Емир Фрашто,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) и Одлуке Владе Босанско-под-
рињског кантона Горажде број: 03-14-
607/11 од 12.05.2011. године о давању 
сагласности на Програм “Развој туриз-
ма Босанско-подрињског кантона Го-
ражде” за 2011. годину („Службене но-
вине Босанско –подрињског кантона 
Горажде”, број:7/11), Влада Босанско-
подрињског кантона Горажде, на свој-
ој 15. редовној сједници, одржаној дана 
24.06.2011.године, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о  додјели  новчаних  средстава   

Туристичкој заједници Босанско-
подрињског кантона Горажде по 

Програму „Развој туризма  Босанско-
подрињског кантона Горажде“ 

 за  2011. годину 
 

Члан 1. 
 

Овом  одлуком  врши  се  додје- 



04.јул/српањ 2011 
 
 
ла новчаних средстава Туристичкој за-
једници Босанско-подрињског канто-
на Горажде по захтјеву за суфинанси-
рање манифестације „Дрина & Прача 
- туристичке дестинације у БиХ“ 2011. 
године, у висини од 4.000,00 КМ.  
 

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 
614100 – Текући трансфери за развој 
туризма. 
 

Члан 3. 
 

Средства у износу од 4.000,00 
КМ уплатити на жиро-рачун Туристи-
чкој заједници Босанско-подрињског 
кантона Горажде, отворен код УНИОН 
банка д.д. Сарајево филијала Горажде, 
број: 1020070000006761. 
 

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- 905/11             П Р Е М И Ј Е Р                                                                                                                                      
24.06.2011.године            Емир Фрашто,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:  

Број 10 – страна 1401 
 

 
5/03), Закона о извршењу Буџета («Сл-
ужбене новине Босанско – подрињског 
кантона Горажде», број: 5/11) и Прог-
рама утрошка средстава са кода 614200 
– «Текући трансфери појединцима» 
(БОР–003), («Службене новине Босанс-
ко–подрињског кантона Горажде», бр-
ој: 7/11), Влада Босанско – подрињског 
кантона Горажде, на својој 15. редовној 
сједници, одржаној дана 24.06.2011.го-
дине, д о н о с и: 
  
 

О Д Л У К У 
о одобравању новачних средстава 

 на име накнаде трошкова  
за прикључење стамбеног објекта  

наелектроенергетски систем 
 

Члан 1. 
 
 Овом Одлуком одобравају се 
новчана средства у износу од 1.096,00 
КМ (словима: једна хиљада деведесет 
шест) КМ на име накнаде трошкова за 
прикључење стамбеног објекта припа-
дника борачке популације са простора 
Босанско–подрињског кантона Гораж-
де на електроенергетски систем, у по-
јединачном износу како слиједи: 
 
Р/Б Презиме /Име оца/  име Износ 
1. Тањо /Бећира/ Касим 1.096,00 
 УКУПНО: 1.096,00 

 
 Одобрена средства обезбиједи-
ти из Буџета Министарства за борачка 
питања Босанско – подрињског канто-
на Горажде, економски код 614200 – 
Текући трансфери појединцима – 
БОР 003 (помоћ у стамбеном збриња-
вању). 
 

Члан 2. 
 
 Средства из члана 1. ове Одлуке  



Број 10 – страна 1402 
 
 
уплатити на жиро-рачун Јавног преду-
зећа Електропривреда Босне и Херцег-
овине д.д. – Сарајево, Подружница 
«Електродистрибуција», Сарајево ПЈ 
Горажде, број:1610300001260026, отво-
рен код Раифаизен банке д.д. фили-
јала Горажде.  
 

Члан 3. 
 
 За реализацију ове Одлуке зад-
ужују се Министарство за борачка пи-
тања и Министарство финансија Боса-
нско – подрињског кантона Горажде. 
 

Члан 4. 
 
 Ова Одлука ступа на снагу дан-
ом објављивања на службеној табли 
Кантона, а накнадно ће да се објави у 
«Службеним новинама Босанско – по-
дрињског кантона Горажде». 
     
Број:03-14 942/11     П Р Е М И Ј Е Р   
24.06.2011.године             Емир Фрашто,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) и Закона о извршењу Буџета 
(«Службене новине Босанско–подрињ-
ског кантона Горажде» број:5/11), Пр-
ограма о утрошку средстава 614300 - 
Текући трансфери непрофитних орга-
низација, број:11-14-491-2/11 од 22.04. 
2011.године, Одлуке о усвајању Прог-
рама број:03-14-461/11 од 20.04.2011. 
године, Влада Босанско – подрињског 
кантона Горажде, на својој 15. редовној 
сједници, одржаној дана 24.06.2011.го-
дине, д о н о с и:    

04.јул/српањ 2011 
 

 
О Д Л У К У 

о одобравању новчаних средстава 
Удружењу «Ветерана рата, зелених 
беретки, патриотске лиге» Горажде, 
на име обиљежавања годишњице 

погибије комаданта Ферида 
Диздаревића и сабораца 

 
Члан 1. 

 
Одобравају се новчана средства 

у износу од 1.500,00 (словима: хиљаду 
пет стотина) КМ Удружењу «Ветерана 
рата, зелених беретки и патриотске 
лиге» Босанско-подрињског кантона 
Горажде на име обиљежавања годиш-
њице погибије Ферида Диздаревића и 
сабораца те посјете Удружењу «Зелен-
их беретки» Вогошћа.   
                                           

Члан 2. 
 

Одобрана средства обезбиједи-
ти из Буџета Министарства за борачка 
питања Босанско – подрињског канто-
на Горажде, економски код 614300 – 
Текући трансфери непрофитних орг-
анизација - Финансирање пројеката 
НВО б/п. 
 

Члан 3. 
 
 За реализацију ове Одлуке за-
дужују се Министарство за борачка 
питања и Министарство за финансије 
Босанско – подрињског кантона Гора-
жде, а средства уплатити на жиро-ра-
чун Удружења број: 10300005410074, 
који води код Раифаизен банке Го-
ражде. 
 

Члан 4. 
 
  Ова Одлука  ступа на снагу дан- 



04.јул/српањ 2011 
 
 
ом објављивања на службеној огласној 
табли Кантона,  а накнадно ће да се 
об-јави у «Службеним новинама Боса-
нско – подрињског кантона Горажде». 
                   
Број:03-14-960/11                П Р Е М И Ј Е Р    
24.06.2011. године            Емир Фрашто,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), те на  основу Програма утрошка  
средстава из Буџета Министарства за 
образовање, науку, културу и спорт  са 
економског кода 614 100 (КАН 001) – 
Текући трансфер за спорт за 2011.год-
ину број: 10-14-1574-3/11 од 20.04.2011. 
године и број:10-14-1574-6/10 од 19. 
05.2011. године, Влада Босанско – под-
рињског кантона Горажде, на својој 15. 
редовној сједници, одржаној дана 24. 
06.2011.године, д о н о с и:  
 
 

О Д Л У К У 
о одобравању новчаних средстава 

Спортском савезу Босанско – 
подрињског кантона  Горажде 

на име редовне транше за мјесец 
 мај 2011. године 

 
I 

 
 Одобравају  се новчана средства 
у износу од 22.000,00 КМ Спортском                         
савезу Босанско – подрињског кантона  
Горажде на име редовне транше за мј-
есец мај 2011.године. 
 

II 
 
 За реализацију ове Одлуке зад- 

Број 10 – страна 1403 
 

 
ужује се Министарство за финансије, а 
средства дозначити из Буџета Минист-
арства за образовање, науку, културу и 
спорт са економског кода 614 100  
(КАН 001) – Текући трансфер за спо-
рт за 2011. годину. 
 Новчана средства уплатити на 
жирорачун Спортског савеза Босан-
ско – подрињског кантона Горажде 
број: 1990540006336521, отворен код 
ШПАРКАСЕ банке филијала Гора-
жде, ИД број: 4245007300007.  
 

III 
 

Корисник средстава дужан је да 
Министарство за образовање, науку, 
културу и спорт у року од 10 (десет) 
дана од дана реализације средстава  
извијести и документује наведени ут-
рошак.  
 

IV 
 

Одлука ступа на снагу даном 
објављивања на службеној огласној та-
бли Кантона, а накнадно ће да се обја-
ви у «Службеним новинама Босанско – 
подрињског кантона Горажде». 
 
Број:03–14–921/11               П Р Е М И Ј Е Р                                         
24.06.2011.године             Емир Фрашто,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), а у складу са Програмом утро-
шка средстава из Буџета Министарст-
ва за образовање, науку, културу и сп-
орт  са економског кода  614 100 (КАН 
003) - Остали текући трансфери – Ин- 



Број 10 – страна 1404 
 
 
формисање број:10-14-1573-3/11 од 20. 
04.2011, те Одлуке Владе Босанско – 
подрињског кантона Горажде број: 03-
14-566/11 од 12.05.2011.године, Влада 
Босанско – подрињског кантона Гора-
жде, на својој 15. редовној сједници, од-
ржаној дана 24.06.2011.год., д о н о с и:  
 
 

О Д Л У К У 
о одобравању новчаних средстава 
друге транше Јавном предузећу  
РТВ БПК Горажде д.о.о. на име 
суфинансирања пројекта под 

називом «Упис у  средње школе и 
факултете у Босанско – подрињском 

кантону Горажде у школској 
2011/2012. години» 

 
I 
 

 Одобравају се новчана средства 
друге транше Јавном предузећу РТВ 
БПК Горажде д.о.о. на име суфинан-
сирања пројекта под називом «Упис у 
средње школе и факултете у Босанско 
– подрињском кантону Горажде у шк-
олској 2011/2012 години» у износу од  
7.000,00 КМ.  
 

II 
 
 За реализацију ове Одлуке зад-
ужује се Министарство за финансије, а 
средства дозначити из Буџета Минис-
тарства за образовање, науку, културу 
и спорт са економског кода 614 100 
(КАН 003) - Остали текући трансф-
ери – Информисање. 
  

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

04.јул/српањ 2011 
 

 
ви у «Службеним новинама Босанско – 
подрињског кантона Горажде». 
 
Број:03–14-920/11               П Р Е М И Ј Е Р                                         
24.06.2011.године            Емир Фрашто,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 
кантона Горажде, на својој 15. редовној 
сједници, одржаној дана 24.06.2011.го-
дине, д о н о с и:   
      
 

О Д Л У К У 
о избору најповољнијег понуђача 

 за пружање услуга извођења 
дислоциране наставе машинског 

факултета у Горажду 
 

Члан 1. 
 

За најповољнијег понуђача за 
пружање услуга извођења дислоцира-
не наставе машинског факултета у Го-
ражду бира се Универзитет «Џемал Би-
једић»  Машински факултет Мостар. 
 

Члан 2. 
 

По правоснажности ове Одлуке 
са најповољнијим понуђачем из члана 
1. ове одлуке закључиће се уговор, под 
условима датим у одабараној понуди. 
 

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 –  



04.јул/српањ 2011 
 
 
подрињског кантона Горажде“. 
 
ПРАВНА ПОУКА: Против ове Одлуке 
може се уложити приговор у року од 5 
(пет) дана од дана достављања ове 
Одлуке Влади Босанско – подрињског 
кантона Горажде. 
       
Број:03-38 - 919/11             П Р Е М И Ј Е Р                                                                                                                                  
24.06.2011. године           Емир Фрашто,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 
кантона Горажде, на својој 15. редовној 
сједници, одржаној дана 24.06.2011. го-
дине, д о н о с и:  
 
 

О Д Л У К У 
о одобравању новчаних средстава  

на име исплате студентских кредита  
студентима са подручја Босанско – 
подрињског кантона Горажде  
за студијску 2010/2011. Годину 
за мјесец април 2011. године 

 
I 
 

 Одобравају  се новчана средства 
у укупном износу од 42.545,00 КМ на 
име исплате студентских кредита  сту-
дентима са подручја Босанско – под-
рињског кантона Горажде за студијску 
2010/2011.годину за мјесец април 2011. 
године.     
       

II 
 
 За реализацију ове Одлуке зад-
ужује се Министарство за финансије, а  

Број 10 – страна 1405 
 

 
средства дозначити из Буџета Минис-
тарства за образовање, науку, културу 
и спорт са  економског кода 614 200 
(КАМ 001) – Текући трансфери поје-
динцима - Исплате стипендија. 
 

III 
 
 Одлука ступа на снагу даном 
објављивања на службеној огласној 
табли Кантона, а накнадно ће да се об-
јави у «Службеним новинама Босанско 
– подрињског кантона Горажде». 
            
Број:03–14-918/11               П Р Е М И Ј Е Р                                         
24.06.2011. године            Емир Фрашто,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), 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 служ-
бе («Службене новине Босанско – под-
рињског кантона Горажде», број:11/07), 
Влада Босанско – подрињског кантона 
Горажде, на својој 15. редовној сједни-
ци, одржаној  дана 24.06.2011. године, 
д о н о с и:  
 
 

О Д Л У К У 
о утврђивању основице за плату  

и накнаде за топли оброк 
за мјесец ЈУНИ 2011. године 



Број 10 – страна 1406 
 
 

Члан 1. 
 
 Утврђује се основица за плату 
запослених лица у кантоналним орга-
нима управе, кантоналним установама 
и другим правним лицима која се фи-
нансирају из Буџета Босанско – подри-
њског кантона Горажде за мјесец ЈУ-
НИ 2011.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 ЈУНИ 2011.године у износу од 8,00 
КМ по једном радном дану. 
 

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:03–14-917/11               П Р Е М И Ј Е Р                                                                       
24.06.2011. године            Емир Фрашто,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) и члана 23. Закона о извршењу 
Буџета Босанско – подрињског канто-
на Горажде («Службене новине Босан-
ско – подрињског кантона Горажде», 
број: 5/11), а на приједлог Министарс-
тва за финансије Босанско – подрињс-
ког кантона Горажде,  Влада Босанско 
– подрињског кантона Горажде, на св-
ојој 15. редовној сједници, одржаној да-
на 24.06.2011.године, д о н о с и:  

04.јул/српањ 2011 
 

 
О Д Л У К У 

о преусмјеравању средстава између 
буџетских корисника 

Министарстваза  унутрашње послове 
и Министарства за унутрашње 
послове-Управе полиције 

Босанско – подрињског кантона 
Горажде 

 
Члан 1. 

 
 Овом Одлуком одобрава се пр-
еструктуирање - преусмјеравање сред-
става између буџетских корисника Ми-
нистарства за унутрашње послове и Ми-
нистарства за унутрашњех послове - 
Уп-раве полиције Босанско – подрињс-
ког кантона Горажде, како слиједи: 
 
 Са економског кода 613900 – Уг-
оворене услуге и друге посебне услу-
ге Министарства за унутрашње посло-
ве - Управа полиције Босанско – под-
рињског кантона Горажде преусмјери-
ти средства у износу од  15.000,00 КМ 
на економски код  613900 - Уговорене 
услуге и друге посебне услуге Минис-
тарства за унутрашње послова Босанс-
ко – подрињског кантона Горажде. 
  

Члан 2. 
 
 За реализцију ове Одлуке заду-
жују се Министарство за финансије, 
Министарство за унутрашње послове 
и Министарство за унутрашње посло-
ве - Управа полиције Босанско – подр-
ињског кантона Горажде, свако у окви-
ру своје надлежности. 
 

Члан 3. 
 
 Ова Одлука ступа на снагу дан-
ом објављивања на службеној огласној 
табли Кантона, а накнадно ће да се об- 



04.јул/српањ 2011 
 
 
јави у «Службеним новинама Босанско 
– подрињског кантона Горажде». 
 
Број:03–14-916 /11               П Р Е М И Ј Е Р                                                                       
 24.06.2011. године           Емир Фрашто,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 
кантона Горажде, на својој 15. редовној 
сједници, одржаној дана 24.06.2011.го-
дине, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о избору најповољнијег понуђача 

 за пружање услуга осигурања 
службених моторних возила у 

власништу Босанско – подрињског 
кантона Горажде» (предмет набавке 

под редним бројем 1.) 
 

Члан 1. 
 
 За најповољнијег понуђача за 
пружање услуга осигурања службених 
моторних возила у власништву Босан-
ско – подрињског кантона Горажде у 
отвореном поступку јавне набавке бр. 
2/11 (предмет набавке под редним 
бројем 1) бира се привредно друштво 
«Сарајево Осигурање» д.д. Сарајево - 
филијала Горажде. 
 

Члан 2. 
 
 По правоснажности ове Одлуке 
са најповољнијим понуђачем из члана 
1. ове Одлуке закључиће се уговор под 
условима датим у одабраној понуди. 

Број 10 – страна 1407 
 

 
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». 
 
ПРАВНА ПОУКА: Против ове Одлуке 
може се уложити приговор у року од 5 
(пет) дана од дана достављања ове Од-
луке Влади Босанско – подрињског ка-
нтона Горажде. 
 
Број:03–14–912/11               П Р Е М И Ј Е Р                                         
24.06.2011.године              Емир Фрашто,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 
кантона Горажде, на својој 15. редовној 
сједници, одржаној дана  24.06.2011.го-
дине, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о избору најповољнијег понуђача  
за пружање услуга сукцесивне 

испоруке материјала за 
информатичку опрему - тонери  
и кетриџи (предмет набавке  

под редним бројем 3.) 
 

Члан 1. 
 
 За најповољнијег понуђача за 
пружање услуга сукцесивне испоруке 
материјала за информатичку опрему - 
тонери и кетриџи  у поновљеном пост-
упку јавне набавке бр. 1/11 (предмет  



Број 10 – страна 1408 
 
 
набавке под редним бројем 3.) бира се 
привредно друштво «Дринекс» д.о.о. 
Горажде. 
 

Члан 2. 
 
 По правоснажности ове Одлуке 
са најповољнијим понуђачем из члана 
1. ове Одлуке закључиће се уговор под 
условима датим у одабраној понуди. 
 

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». 
 
ПРАВНА ПОУКА: Против ове Одлуке 
може се уложити приговор у року од 5 
(пет) дана од дана достављања ове Од-
луке Влади Босанско – подрињског ка-
нтона Горажде. 
 
Број:03–14–911/11               П Р Е М И Ј Е Р                                                                       
24.06.2011.године             Емир Фрашто,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 
кантона Горажде, на својој 15. редовној 
сједници, одржаној  дана 24.06.2011.го-
дине, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о избору најповољнијег понуђача  

 за пружање услуга  испоруке и 
сервисирања информатичко-

техничке опреме (предмет набавке 
под редним бројем 4.) 

04.јул/српањ 2011 
 
 

Члан 1. 
 

 За најповољнијег понуђача  за 
пружање услуга испоруке и сервисир-
ања информатичко-техничке опреме у 
поновљеном поступку јавне набавке 
бр. 1/11 (предмет набавке под редним 
бројем 4.) бира се привредно друштво 
«Дринекс» д.о.о. Горажде. 
 

Члан 2. 
 
 По правоснажности ове Одлуке 
са најповољнијим понуђачем из члана 
1. ове Одлуке закључит ће се уговор 
под условима датим у одабраној пону-
ди. 
 

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». 
 
ПРАВНА ПОУКА: Против ове Одлуке 
може се уложити приговор у року од 5 
(пет) дана од дана достављања ове Од-
луке Влади Босанско – подрињског ка-
нтона Горажде. 
 
Број:03–14–910/11               П Р Е М И Ј Е Р                                         
24.06.2011.године             Емир Фрашто,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 
кантона Горажде, на својој 15. редовној 
сједници, одржаној дана 24.06.2011.го-
дине, д о н о с и: 



04.јул/српањ 2011 
 
 

О Д Л У К У 
о избору најповољнијег понуђача 

 за пружање услуга текућег 
одржавања зграда у власништву 
Босанско-подрињског кантона 
Горажде (предмет набавке 
под редним бројем 5.) 

 
Члан 1. 

 
 За најповољнијег понуђача за 
пружање услуга текућег одржавања зг-
рада у власништву Босанско – подри-
њског кантона Горажде у поновљеном 
поступку јавне набавке бр. 1/11 (пред-
мет набавке под редним бројем 5.) би-
ра се привредно друштво «Гораждес-
тан» д.о.о. Горажде. 
 

Члан 2. 
 
 По правоснажности ове Одлуке 
са најповољнијим понуђачем из члана 
1. ове Одлуке закључиће се уговор под 
условима датим у одабраној понуди. 
 

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». 
 
ПРАВНА ПОУКА: Против ове Одлуке 
може се уложити приговор у року од 5 
(пет) дана од дана достављања ове Од-
луке Влади Босанско – подрињског ка-
нтона Горажде. 
 
Број:03–14–909/11               П Р Е М И Ј Е Р                                                                       
24.06.2011.године             Емир Фрашто,с.р. 
      Г о р а ж д е 
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На основу члана 24. Закона о  

Број 10 – страна 1409 
 

 
Влади Босанско – подрињског кантона 
Горажде («Службене новине Босанско 
– подрињског кантона Горажде», број: 
5/03), ВладаБосанско – подрињског 
кантона Горажде, на својој 15. редовној 
сједници, одржаној дана 24.06.2011.го-
дине, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о избору најповољнијег понуђача 

 за пружање услуга одржавања 
возног парка у власништву Босанско 

– подрињског кантона Горажде 
(предмет набавке под редним 

 бројем 2.) 
 

Члан 1. 
 
 За најповољнијег понуђача за 
пружање услуга одржавања возног па-
рка у власништву Босанско – подрињ-
ског кантона Горажде у поновљеном 
поступку јавне набавке бр. 1/11 (пред-
мет набавке под редним бројем 2.) би-
ра се привредно друштво «ЕНОЛ» д.о.о. 
Горажде. 
 

Члан 2. 
 
 По правоснажности ове Одлуке 
са најповољнијим понуђачем из члана 
1. ове Одлуке закључиће се уговор под 
условима датим у одабраној понуди. 
 

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». 
 
ПРАВНА ПОУКА: Против ове Одлуке 
може се уложити приговор у року од 5  



Број 10 – страна 1410 
 
 
(пет) дана од дана достављања ове Од-
луке Влади Босанско – подрињског ка-
нтона Горажде. 
 
Број:03–14–908/11               П Р Е М И Ј Е Р                                                                       
24.06.2011.године             Емир Фрашто,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 
кантона Горажде, на својој 15. редовној 
сједници, одржаној дана 24.06.2011.го-
дине, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о избору најповољнијег понуђача  
за пружање услуга осигурања 

имовине у власништу Босанско – 
подрињског кантона Горажде» 
(предмет набавке под редним 

 бројем 2.) 
 

Члан 1. 
 
 За најповољнијег понуђача за 
пружање услуга осигурања имовине у 
власништву Босанско – подрињског 
кантона Горажде у отвореном поступ-
ку јавне набавке бр. 2/11 (предмет на-
бавке под редним бројем 2.) бира се 
привредно друштво «Триглав БХ Ос-
игурање» д.д. Сарајево филијала Гора-
жде. 
 

Члан 2. 
 
 По правоснажности ове Одлуке 
са најповољнијим понуђачем из члана 
1. ове Одлуке закључиће се уговор под 
условима датим у одабраној понуди. 

04.јул/српањ 2011 
 
 

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». 
 
ПРАВНА ПОУКА: Против ове Одлуке 
може се уложити приговор у року од 5 
(пет) дана од дана достављања ове Од-
луке Влади Босанско – подрињског ка-
нтона Горажде. 
            
Број:03–14–907/11               П Р Е М И Ј Е Р                                         
24.06.2011.године             Емир Фрашто,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 
кантона Горажде, на својој 15. редовној 
сједници, одржаној дана 24.06.2011.го-
дине, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о избору најповољнијег 

 понуђача за пружање штампарских 
услуга,укључујући услугу израде, 

лекторисања, штампања и 
укоричавања „Службених новина 
Босанско-подрињског кантона 
Горажде“(предмет набавке  

под редним бројем 3.) 
 

Члан 1. 
 
 За најповољнијег понуђача за 
пружање штампарских услуга, укључ-
ујући услугу израде, лекторисања, шт- 
ампања и укоричавања „Службених 
новина Босанско-подрињског кантона  



04.јул/српањ 2011 
 
 
Горажде“ у отвореном поступку јавне 
набавке бр. 2/11 (предмет набавке под 
редним бројем 3.) бира се привредно 
друштво «Свјетлосткомерц» д.д. Сара-
јево филијала Горажде. 
 

Члан 2. 
 
 По правоснажности ове Одлуке 
са најповољнијим понуђачем из члана 
1. ове Одлуке закључиће се уговор под 
условима датим у одабраној понуди. 
 

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». 
 
ПРАВНА ПОУКА: Против ове Одлуке 
може се уложити приговор у року од 5 
(пет) дана од дана достављања ове Од-
луке Влади Босанско – подрињског ка-
нтона Горажде. 
 
Број:03-14-906/11                П Р Е М И Ј Е Р 
24.06.2011.године             Емир Фрашто,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) и на основу члана 12. став 1. под 
2) Закона о јавним набавкама БиХ 
(«Службени гласник Босне и Херцего-
вине», број: 49/04, 52/05, 8/06, 24/06, 
7/06, 12/09 и 60/10), Влада Босанско – 
подрињског кантона Горажде, на свој- 
ој 15. редовној сједници, одржаној да-
на 24.06.2011.године, д о н о с и: 

Број 10 – страна 1411 
 
 

О Д Л У К У 
о отказивању поступка 

 за додјелу уговора 
 

Члан 1. 
 
 Овом Одлуком отказује се поно-
вљени поступак за додјелу уговора по 
расписаном јавном конкурсу сходно 
Одлуци Владе Босанско-подрињског 
кантона Горажде о расписивању пози-
ва уз одабир најповољнијих понуђача 
за јавне набавке у Босанско-подрињск-
ом кантону Горажде, број:03-14-2172/10 
од 22.12.2010.године, а због тога што 
ниједна од примљених понуда није пр-
ихватљива, и то за сљедећи предмет 
набавке: 
 

- Предмет набавке под редним 
бројем 6.: „Пружање услуга сукцеси-
вне испоруке материјала неопходних 
за редовно одржавање зграда у власн-
иштву Босанско-подрињског кантона 
Горажде“.  
 

Члан 2. 
 
 Задужује се Комисија за јавне 
набавке да поново распише јавни кон-
курс-обавјештење те да у поновљеном 
отвореном поступку изврши одабир 
најповољнијег понуђача по отказаном  
предмету набавке. 
 

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:03–14-915/11               П Р Е М И Ј Е Р                                         
24.06.2011.године             Емир Фрашто,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 
кантона Горажде, на својој 15. редовној 
сједници, одржаној дана  24.06.2011.го-
дине, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности 

за обављање службеног путовања 
 у Црну Гору 

 
Члан 1. 

 
Одобрава се Биједић Хусеину, 

директору Агенције за приватизацију, 
Халиловић Алији, замјенику кантонал-
ног правобраниоца и Меркез Едину, 
возачу, да изврше службено путовање 
у Црну Гору, Подгорица и Бар, у дане 
05. и  06. јула 2011. године. 
 

Члан 2. 
 
 Задатак путовања је да дирек-
тор Агенције за приватизацију и замје-
ник кантоналног правобраниоца Боса-
нско – подрињског кантона Горажде са 
адвокатом Игором Мартиновићем из 
Подгорице и представником Универ-
зитета «Медитеран» из Подгорице до-
говоре и анализирају активности у по-
ступку поништења Уговора о купоп-
родаји закљученог 09.10.2008.године 
између ГПД «Дрина» д.д. Горажде, као 
продавца, и Слободана Кнежевића из 
Никшића, као купца имовине која се 
налази у Црног Гори. Такође ће прису-
ствовати припремном рочишту у Ос- 
новном суду у Бару, заказаном за 06.  

04.јул/српањ 2011 
 
 
јули 2011. године у 08,30 сати у предм-
ету који се код овог суда води под бр-
ојем П.бр. 568/10. 
 

Члан 3. 
 
 Трошкови путовања падају на 
терет органа у коме су запослена лица 
из члана 1. ове Одлуке. 
 

Члан 4. 
 
 Путовање ће се обавити служб-
еним аутомобилом. 
 

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:03–49-914/11               П Р Е М И Ј Е Р                                         
24.06.2011.године             Емир Фрашто,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), а у складу са Програмом утрош-
ка средстава Владе Босанско – подри-
њског кантона Горажде са економског 
кода 614300 - БАН 001 - Грантови неп-
рофитним организацијама, на који је 
Влада Босанско – подрињског кантона 
Горажде дала сагласност својом Одлу-
ком број:03-14-517-1/11 од 29.04.2011. 
године, Влада Босанско – подрињског 
кантона Горажде, на својој 15. редовној 
сједници, одржаној  дана 24.06.2011. го-
дине, д о н о с и:  



04.јул/српањ 2011 
 
 

О Д Л У К У 
о одобравању новчаних средстава 
на име превоза учесника Спортских 

игара младих 
 

Члан 1. 
 
 Овом Одлуком одобравају се 
новчана средства у износу од 1.340,00 
КМ Удружењу за спорт и рекреацију 
младих – Спортске игре младих на 
име плаћања превоза за учеснике на 
такмичењу са подручја Босанско – по-
дрињског кантона Горажде. 
 

Члан 2. 
 
 За реализцију ове Одлуке заду-
жује се Министарство за финансије, а 
средства обезбиједити у Буџету Владе 
Босанско – подрињског кантона Гора-
жде, економски код 614300 - БАН 001 - 
Грантови непрофитним организаци-
јама. 
 Средства уплатити на рачун 
број: 1994950050427796, отворен код 
ШПАРКАСЕ банке, ИД:4201555230001. 
 

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:03–14-943/11               П Р Е М И Ј Е Р                                                                       
24.06.2011.године             Емир Фрашто,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: 

Број 10 – страна 1413 
 

 
5/03), те на основу Одлуке Владе Боса-
нско – подрињског кантона Горажде о 
начину расподјеле средстава намијењ-
ених за санацију штета усљед елемент-
арних непогода, број: 03-14-746/11 и 
Одлуке о измјени и допуни Одлуке о 
начину расподјеле средстава број: 03-
14-746-1/11 од 09.06.2011.године, Влада 
Босанско – подрињског кантона Гора-
жде, на својој 15. редовној сједници, од-
ржаној дана 24.06.2011.год., д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о додјели новчаних средстава 
за санацију штета насталих  

усљед  поплава 
 

Члан 1. 
 

Овом Одлуком додјељују се но-
вчана средства за санирање штета нас-
талих усљед поплава јавним предузећ-
има и јавним установама, како слиједи: 
 
- ССШ «Џемал Биједић» 
  Горажде               7.500,00 КМ 
- ЈУ Центар за културу  
   Горажде             5.000,00 КМ  
- ЈЗУ Кантонална болница  
  Горажде                        20.000,00 КМ 
- СОС Дјечији вртић  
  Горажде              7.500,00 КМ 
 

Средства ССШ «Џемал Бијед-
ић» Горажде као буџетском кориснику 
неће се пребацивати на рачун школе, 
већ ће се иста користити за плаћање 
рачуна насталих у отклањању штете. 
 

Члан 2. 
 
 Новчана средства се додјељују и 
удружењима грађана како слиједи: 
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- Стонотениски клуб  

Горажде              3.000,00 КМ  
- Клуб за атлетску  

гимнастику и  
рекреацију             2.000,00 КМ 

 
Члан 3. 

 
 За реализацију ове Одлуке зад-
ужује се Министарство за финансије                           
Босанско – подрињског кантона Гора-
жде, а средства обезбиједити из Буџета 
Владе Босанско – подрињског кантона 
Горажде, економски код 614100 - Теку-
ћи трансфери другим нивоима влас-
ти, а плаћање извршити са подрачу-
на Трансакциони рачун за заштиту и 
спашавање број:1325002002184471, от-
ворен код НЛБ Тузланске банке д.д. 
Тузла филијала Горажде. 
 

Члан 4. 
 
 Одлука ступа на снагу даном 
објављивања на службеној огласној та-
бли Кантона, а накнадно ће да се обја-
ви у «Службеним новинама Босанско – 
подрињског кантона Горажде». 
 

Број:03–14–951/11               П Р Е М И Ј Е Р                                                                       
24.06.2011.године             Емир Фрашто,с.р. 
      Г о р а ж д е 
 

528 
 

 Министарство за правосуђе, уп-
раву и радне односе Босанско – подри-
њског кантона Горажде, рјешавајући 
по захтјеву УДРУЖЕЊА ЖЕНА „СЕКА“ 
ГОРАЖДЕ, на основу члана 33. Закона 
о удружењима и фондацијама (“Служ-
бене новине Федерације БиХ”, број: 
45/02), д о н о с и: 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
 

1. У Регистар удружења Министарст- 
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ва за правосуђе, управу и радне од-
носе Босанско – подрињског канто-
на Горажде, под регистарским бро-
јем Р-I-5/2007 у прву књигу регист-
ра уписано је УДРУЖЕЊЕ ЖЕНА 
„СЕКА“ ГОРАЖДЕ. 

 

2. Уписује се у Регистар удружења, 
који се води код Министарства за 
правосуђе, управу и радне односе 
Босанско-подрињског кантона Гор-
ажде промјена чланова органа уп-
рављања, јер су на извјештајно-изб-
орној сједници Скупштине, одржа-
ној дана 26.05.2011. године, проду-
жени мадати у органима управља-
ња Удружења жена «Сека» Гораж-
де, а Ферида Софтић и Алмина Хо-
џић се разрјешавају дужности деле-
гата Скупштине, али исте остају 
чланице удружења без  мандата у 
Скупштини. 

 

3. Упис промјене из тачке 2. Диспози-
тива овог Рјешења извршен је  дана 
20.06.2011.године.   

 

4. Удружење дјелује на подручју Бо-
санско – подрињског кантона Гора-
жде и даном уписа код овог Мини-
старства стиче својство правног ли-
ца, чији надзор над  радом врши 
надлежни кантонални орган у чије 
подручје спада праћење стања у 
области на коју се односи дјелатно-
ст удружења. 

 
О б р а з л о ж е њ е 

 
УДРУЖЕЊЕ ЖЕНА „СЕКА“ 

ГОРАЖДЕ уписано је у Регистар удру-
жења, који се води код Министарства 
за правосуђе, управу и радне односе 
дана 02.04.2007.године, под регистар- 
ским бројем Р-I-5/2007  у прву књигу 
Регистра. 



04.јул/српањ 2011 
 
 

Дана 21.05.2008.године изврше-
на је промјена сједишта удружења и 
промјена Статута.  

Захтјевом број: УП-1:05-05-29/11 
од 14.06.2011.године, обратило се УД-
РУЖЕЊЕ  ЖЕНА „СЕКА“ ГОРАЖДЕ  
за упис у Регистар  промјене  чланова 
органа управљања. 

Уз захтјев је приложена  Одлука 
број:01-25-159/11 од 26.05.2011. и Запи-
сник са изборне скупштине, број:01-24 
-158/11 од 26.05.2011.године. 
  У поступку разматрања захтјева 
и приложених доказа, Министарство 
за правосуђе, управу и радне односе 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де је оцијенило да су испуњени услови 
за упис у Регистар промјена, стога је, 
на основу члана 33. Закона о удружењ-
има и фондацијама (“Службене нови-
не Ф БиХ”, број: 45/02), одлучено као у 
диспозитиву овог Рјешења. 
 

Ово Рјешење је коначно у управном 
поступку и против истог се  не може 
изјавити жалба, али се може покрен-
ути управни спор тужбом код Кан-
тоналног суда у Горажду у року од 30 
дана од дана достављања Рјешења. 
Тужба се подноси у два истовјетна 
примјерка и уз исту се прилаже ово 
Рјешење у оригиналу или препису. 
 

 Административна такса у изно-
су од 2,00 КМ и 15,00 КМ  уплаћена је 
по Тарифном броју 1. и 46. Закона о 
административним таксама („Службе-
не новине Босанско – подрињског кан-
тона Горажде“, број:17/04,9/07 и 14/08) 
и доказ о њеној уплати налази се у сп-
ису предмета. 
 

Број:УП-1: 05-05-29/11     М И Н И С Т А Р           
20.06.2011.године         Радмила Јанковић,с.р.  
      Г о р а ж д е 
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Министарство за правосуђе, уп-
раву и радне односе Босанско – подри-
њског кантона Горажде, рјешавајући 
по захтјеву УДРУЖЕЊА „ПОМОЋ 
ДЈЕЦИ БАЛКАНА“, на основу члана 
29. Закона о удружењима и фондаци-
јама (“Службене новине Федерације 
БиХ”, број: 45/02), д о н о с и:  
                                                  

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
 
1. Уписује се у Регистар удружења, 

који се води код Министарства за 
правосуђе, управу и радне односе 
Босанско – подрињског кантона Го-
ражде,  

 
 УДРУЖЕЊЕ  “ПОМОЋ ДЈЕЦИ 

      БАЛКАНА”. 
 
      Скраћени назив удружења је: 
      УПДБ. 
 
      Сједиште удружења је у  Горажду, 
      Улица Синан-паше Сијерчића бр. 
      17. 
 
2. Упис је извршен под регистарским 

бројем Р-I-10/2011. у прву књигу 
Регистра, дана 22.06.2011.године. 

 
3. УДРУЖЕЊЕ „ПОМОЋ ДЈЕЦИ БА-

ЛКАНА“ је добровољно, независ-
но, ванстраначко удружење са сље-
дећим програмским циљевима, дје-
латностима  и  задацима, и то:  

 

- Развијање моралне личности 
и правилног погледа на свиј-
ет; 

- Развијање здравог духа, психи-
чких и физичких здравствен-
их способности; 

- Превазилажење локалних, ен-
титетских и гранично – држа- 
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вних баријера; 

- Развијање другарства, повјере-
ња, схватање могућности и ну-
жности суживота са другима и 
другачијима; 

- Упознавање са различитости-
ма у вјери, религији и нацио-
налностима; 

- Чување своје, приватне и дру-
штвене имовине; 

- Сузбијање мржње, национал-
изма, нетрепељивости, фаши-
зма и других нељудских особ-
ина; 

- Развијање домољубља и љуба-
ви према народима и народно-
стима; 

- Развијање љубави према нау-
ци, умјетности и спорту; 

- Развијање радних навика; 
- Долажење до среће и богатст-

ва сопственим и поштеним ра-
дом; 

- Развијање одговорности пре-
ма животној средини, чување 
исте и учешће у заједничким 
акцијама на уређењу и очува-
њу животне средине; 

- Развијање суосјећајности у до-
бру и у злу; 

- Помоћ дјеци при остваривању 
њихових права предвиђених 
Повељом о заштити дјетета; 

- Помоћ болесној и инвалидној 
дјеци новчаним и разним ма-
теријалним средствима; 

- Помоћ дјеци лошег имовног 
стања; 

- Организовање заједничких 
екскурзија и излета; 

- Сарадња са међуентитетским 
и међудржавним институци-
јама, установама, удружењима 
и сл. како у БиХ, тако и у држ-
авама Балкана; 
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- Организовање дружења кроз 
разне спортове (фудбал, руко-
мет, кошарка, одбојка, рибол-
ов, бициклизам, шах итд.); 

- Помоћ дјеци у борби против 
порока кроз едукације и спо-
рт; 

- Помоћ дјеци са физичким не-
достацима при савладавању 
архитетонских баријера у шк-
олама (инвалидске рампе, ли-
фтови и слично); 

- Дјеловање на прошириванују 
чланства, публиковање предв-
иђених циљева и транспарен-
тан рад при свакој добивеној 
и пруженој помоћи; 

- Сарадња са свим владиним и 
невладиним организацијама, 
а у циљу добробити организа-
ције и дјеце; 

- Сарадња са међународним ор-
ганизацијама из свијета које 
искажу жељу за сарадњом. 

 
4. УДРУЖЕЊЕ „ПОМОЋ ДЈЕЦИ БА-

ЛКАНА“ дјелује на подручју Боса-
нско – подрињског кантона Гораж-
де и даном уписа код овог Минист-
арства стиче својство правног лица, 
чији надзор над радом врши над-
лежни кантонални орган у чије по-
дручје спада праћење стања у обла-
сти на коју се односи дјелатност уд-
ружења. 

 
5. Лица овлаштена за заступање и пр-

едстављање УДРУЖЕЊА „ПОМ-
ОЋ ДЈЕЦИ БАЛКАНА“  су: 

 
Халиловић Хусеин  –  предсједник 

удружења 
Мујагић Фадил – замјеник 
предсједника удружења 
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О б р а з л о ж е њ е 
 

УДРУЖЕЊЕ „ПОМОЋ ДЈЕЦИ 
БАЛКАНА“, поднијело је Министарс-
тву за правосуђе, управу и радне одно-
се Босанско – подрињског кантона Го-
ражде захтјев за упис у Регистар удру-
жења, који се води код овог Министар-
ства. 

Уз захтјев је приложена докуме-
нтација прописана чланом 28. Закона 
о удружењима и фондацијама (“Служ-
бене новине Федерације БиХ”, број: 
45/02) и то: Одлука о оснивању Удру-
жења (оснивачки акт), Статут удруже-
ња (X2), списак чланова органа управ-
љања и Одлука о именовању лица овл-
аштених за заступање и представљање 
удружења. 

Увидом у приложену докумен-
тацију, Министарство за правосуђе, 
управу и радне односе Босанско – по-
дрињског кантона Горажде, оцијенило 
је да су испуњени услови за упис у Ре-
гистар УДРУЖЕЊА „ПОМОЋ ДЈЕЦИ 
БАЛКАНА“, стога је, сходно одговарај-
ућим одредбама Закона о удружењи-
ма и фондацијама (“Службене новине 
Федерације БиХ”, број:45/02), одлуче-
но као у диспозитиву Рјешења. 
 
  Ово Рјешење је коначно у уп-
равном поступку и против истог се 
може покренути управни спор тужб-
ом код Кантоналног суда у Горажду у 
року од 30 дана од дана достављања 
Рјешења. Тужба се подноси у два ист-
овјетна примјерка и уз исту се при-
лаже ово Рјешење  у оригиналу или 
препису. 
       
Број:УП-1: 05-05-30/11    М И Н И С Т А Р 
22.06.2011.године         Радмила Јанковић,с.р.                                     
     Г о р а ж д е 
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Министарство за правосуђе, уп-
раву и радне односе Босанско – подри-
њског кантона Горажде, рјешавајући 
по захтјеву УДРУЖЕЊА „ЛОКАЛНА 
АКЦИОНА ГРУПА ДРИНА“, на осно-
ву члана 29. Закона о удружењима и 
фондацијама (“Службене новине Фе-
дерације БиХ”, број: 45/02), д о н о с и: 
                                                  

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
 
1. Уписује се у Регистар удружења, 

који се води код Министарства за 
правосуђе, управу и радне односе 
Босанско – подрињског кантона Го-
ражде  

 
      УДРУЖЕЊЕ  “ЛОКАЛНА АКЦИ- 
     ОНА ГРУПА ДРИНА”. 
 
     Скраћени назив удружења је:   
     “ЛАГ Дрина”. 
 
      Сједиште удружења је у  Устиколи- 
      ни, улица Омладинска б.б. 
 
2. Упис је извршен под регистарским 

бројем Р-I-11/2011. у прву књигу 
Регистра, дана 30.06.2011.године. 

 
3. УДРУЖЕЊЕ „ЛОКАЛНА АКЦИО-

НА ГРУПА ДРИНА“  је добровољ-
но, независно, ванстраначко удру-
жење са сљедећим програмским 
циљевима, дјелатностима и  задац-
има, и то:  

 

- Организовање различитих ак-
тивности за побољшање квал-
итета живота на селу; 

- Повезивање носитеља разли-
читих привредних дјелатнос-
ти с намјером планирања заје- 
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дничких активности, провође-
ња развојних пројеката те раз-
мјене искустава и савјетовања; 

- Израда локалне међуопштин-
ске стратегије руралног разво-
ја територија ЛАГ Дрина, с на-
гласком на развој руралне ин-
фраструктуре, затим развој св-
их видова туризма, развој ло-
ва, развој планинарства, разв-
ој различитих врста воћарства 
и повртларства, развој сточар-
ства, унапређење производње 
млијека и млијечних произво-
да, развој пчеларства, развој 
осталих облика пољопривре-
дне и друге производње у ру-
ралним просторима, заштита 
културно–историјског насли-
јеђа, заштита околине, очува-
ње аутохтоних врста биљака и 
животиња, очување аутохтон-
их врста биљака и животиња, 
очување традиције, спорт и 
слично; 

- Изналажење додатних финан-
сијских средстава за финанси-
рање и суфинансирање развој-
них пројеката из сљедећих об-
ласти: развој руралне инфра-
структуре, затим развој свих 
видова туризма, развој лова, 
развој планинарства, развој 
различитих врста воћарства и 
повртларства, развој сточарст-
ва, развој производње млијеч-
них производа, развој пчелар-
ства, развој осталих облика по-
љопривредне и друге произв-
одње у руралним просторима, 
заштита културног наслијеђа, 
заштита околине и слично, а 
по принципима ЕУ ЛЕАДЕР 
(лидер) методологије за фина-
нсирање непрофитних развој- 
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них пројеката до 100% укупне 
финансијске конструкције и 
до 40% суфинанс ирања прив-
атних профитабилних произ-
водних пројеката. Реализација 
пројеката које подржава ЛАГ 
се такође проводи по ЛЕАДЕР 
принципима. 

- Интересна сарадња са регио-
налном развојном агенцијом 
и другим развојним агенција-
ма, институцијама те невлад-
иним организацијама као и 
пољопривредним задругама у 
БиХ и изван БиХ; 

- Учешће у изради и имплемен-
тацији пројекта из области ло-
калног економског, друштвен-
ог културног и руралног раз-
воја те процјењивање утицаја 
појединих пројеката на друш-
тво и заједницу; 

- Промоција „новог“ концепта 
руралног развоја и принципа 
јавно – приватних партнерст-
ава; 

- Изналажење додатних финан-
сијских средстава за суфинан-
сирање наведених и сродних 
активности; 

- Организовање едукативних са-
држаја, стручних семинара и 
радионица; 

- Размјена искустава са истим 
или сличним удружењима у 
земљи и иностранству; 

- Стручно усавршавање, оспосо-
бљавање својих чланова, про-
моција властитих циљева и 
интереса путем семинара, сав-
јетовања те сличних облика 
образовања; 

- Издавање публикација, часоп-
иса, стручних налаза и сл.; 

- Промоција и примјена нових  
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- технологија и нових произво-

да, брендирање истих и заш-
тита географског подријетла; 

- Провођење анализа, истражи-
вања, израда студија, те дава-
ње препорука; 

- Унапређење информисања др-
уштва о значају развоја сеоск-
ог подручја; 

- Активно судјеловање у парти-
ципацији према фондовима 
међународне заједнице апли-
цирајући развојне пројекте и 
у процесу прекограничне са-
радње БиХ и осталих држава у 
прекограничним програмима 
сарадње. 

 
4. УДРУЖЕЊЕ „ЛОКАЛНА АКЦИО-

НА ГРУПА ДРИНА“ дјелује на по-
дручју Босанско – подрињског кан-
тона Горажде и даном уписа код 
овог Министарства стиче својство 
правног лица, чији надзор над рад-
ом врши надлежни кантонални ор-
ган у чије подручје спада праћење 
стања у области  на коју се односи 
дјелатност удружења. 

 
5. Лица овлаштена за заступање и пр-

едстављање УДРУЖЕЊА  „ЛОКА-
ЛНА АКЦИОНА ГРУПА ДРИНА“  
су: 

 
Радача Мунир  –  предсједник 

удружења 
Џамбеговић Асима – замјеник 

предсједника удружења 
                                        

О б р а з л о ж е њ е 
 

УДРУЖЕЊЕ „ЛОКАЛНА АКЦ-
ИОНА ГРУПА ДРИНА“ поднијело је 
Министарству за правосуђе, управу и 
радне односе Босанско – подрињског  
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кантона Горажде захтјев за упис у Ре-
гистар удружења, који се води код  ов-
ог Министарства. 

Уз захтјев је приложена докуме-
нтација прописана чланом 28. Закона 
о удружењима и фондацијама (“Служ-
бене новине Федерације БиХ”, број: 
45/02) и то: Одлука о оснивању удру-
жења (оснивачки акт), Статут Удруже-
ња (X2), списак чланова органа управ-
љања и Одлука о именовању лица овл-
аштених за заступање и представљање 
удружења. 

Увидом у приложену докумен-
тацију, Министарство за правосуђе, 
управу и радне односе Босанско – по-
дрињског кантона Горажде, оцијенило 
је да су испуњени услови за упис у Ре-
гистар УДРУЖЕЊА „ЛОКАЛНА АК-
ЦИОНА ГРУПА ДРИНА“, стога је сх-
одно одговарајућим одредбама Закона 
о удружењима и фондацијама (“Слу-
жбене новине Федерације БиХ”, број: 
45/02), одлучено као у диспозитиву Рј-
ешења. 
 
  Ово Рјешење је коначно у уп-
равном поступку и против истог се 
може покренути управни спор тужб-
ом код Кантоналног суда у Горажду у 
року од 30 дана од дана достављања 
Рјешења. Тужба се подноси у два ис-
товјетна примјерка и уз исту се при-
лаже ово Рјешење  у оригиналу или 
препису. 
 
Број:УП-1: 05-05-32/11 ПО ОВЛАШТЕЊУ  
30.06.2011.године                      МИНИСТРА  
    Г о р а ж д е                  Асим Плакало,с.р. 
 

531 
 

На основу члана 44. став 7. Кри-
вичног закона Федерације Босне и Хе-
рцеговине (“Службене новине Федер-
ације Босне и Херцеговине”, бр. 36/03,   
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37/03 - исправка, 21/04 - исправка, 
69/04, 18/05 и 42/10) и члана 56. став 2. 
Закона о организацији органа управе 
у Федерацији Босне и Херцеговине 
(“Службене новине Федерације Босне 
и Херцеговине”,број 35/05), министар 
за правосуђе, управу и радне односе 
Босанско – подрињског кантона Гора-
жде, д о н о с и:  
 
 

ПРАВИЛНИК 
О ИЗВРШАВАЊУ РАДА ЗА ОПШТЕ 

ДОБРО НА СЛОБОДИ 
 

ПОГЛАВЉЕ I - ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1. 
(Предмет и орган извршења) 

 
(1) Овим се Правилником уре-

ђује извршавање судске одлуке о замје-
ни казне затвора  радом за опште доб-
ро на слободи (у даљем тексту: рад за 
опште добро), изречене у складу са чл-
аном 44. Кривичног закона Федераци-
је Босне и Херцеговине. 

(2) Замјена казне затвора радом 
за опште добро може се примијенити 
и у случајевима када се одлуком суда 
новчана казна замјењује казном затво-
ра, сходно члану 47. Кривичног закона 
Федерације Босне и Херцеговине. 

(3) Рад за опште добро изврша-
ва Министарство за правосуђе, управу 
и радне односе Босанско – подрињског 
кантона Горажде (у даљем тексту: Ми-
нистарство за правосуђе). 
 

Члан 2. 
(Трајање, упућивање, 

мјесто и трошкови извршавања рада 
за опште добро) 

 
(1) Рад за опште добро изврша- 
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ва се у трајању одређеном правоснаж-
ном судском пресудом.  

(2) Рок за упућивање осуђеног 
лица на рад за опште добро не може 
бити краћи од једног мјесеца нити ду-
жи од једне године од дана доставља-
ња правоснажне пресуде суда Минис-
тарству за правосуђе.  

(3) Рад за опште добро изврша-
ва се, у правилу, у мјесту пребивалиш-
та, односно боравишта осуђеног лица.  

(4) Осуђено лице не сноси тро-
шкове извршавања рада за опште доб-
ро нити плаћа таксе на поднеске, слу-
жбене радње и одлуке у вези с примје-
ном овога Закона. 

(5) Рад за опште добро је беспл-
атан и не служи постизању добити по-
слодавца.  
 

Члан 3. 
(Сврха извршавања и посебан циљ 

рада за опште добро) 
 

Сврха извршавања рада за оп-
ште добро је да се, уважавајући општу 
сврху кривично-правних санкција, ос-
уђено лице којем је, под одређеним ус-
ловима и обавезама, ограничена слоб-
ода,  не искључи из друштва, већ да, уз 
помоћ и надзор друштвене заједнице, 
добровољно, личним поступцима, ра-
дом и односом према посљедицама из-
азваним почињеним дјелом, развије св-
ијест о штетности одређених понаша-
ња и одговорности за штетне посљедице. 
 

Члан 4. 
(Обавезе државних органа  

и других лица) 
 

Државни органи, установе и 
друга правна лица, као и физичка ли- 
ца, дужни су сарађивати с Министар- 
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ством за правосуђе у извршавању  ра-
да за опште добро, кад то Министарст-
во за правосуђе од њих затражи.  
 

Члан 5. 
(Правна и друга лица код којих се 

обавља рад за опште добро и 
дјелатност) 

 
(1) Рад за опште добро може се 

обављати у државним органима, уста-
новама и другим правним лицима од 
јавног интереса основаним на подруч-
ју кантона, које обављају јавну дјелат-
ност у оквиру које се може остварити 
општа сврха извршавања кривично-
правних санкција и посебна сврха из-
вршавања рада за опште добро (у даљ-
ем тексту: послодавац). 

(2) Јавна дјелатност послодавца 
мора бити хуманитарна, еколошка, ко-
мунална, услужна, као и свака друга 
дјелатност за коју Министарство за пр-
авосуђе оцијени да се са њом може по-
стићи општа сврха извршавања криви-
чно-правних санкција, као и посебна 
сврха извршавања рада за опште доб-
ро. 
 

Члан 6. 
(Листа послодаваца) 

 
         Министарство за правосуђе утв-
рђује листу послодаваца из члана 5. ов-
ог  Правилника, који обављају послове 
од јавног интереса и код којих се извр-
шава рад за опште добро, као што су: 
комунална предузећа, шумско-привр-
една предузећа, домови за старија и 
немоћна лица, невладине организаци-
је, Мерхамет, Црвени крст, организац-
ије лица са посебним потребама, болн-
ице и сличне организације. 
 

Број 10 – страна 1421 
 
 

Члан 7. 
(Надлежност за распоређивање 
осуђених лица на  рад за опште 
добро и мјере које предузима 
Министарство за правосуђе) 

 
(1) Министарство за правосуђе 

распоређује осуђено лице на рад за оп-
ште добро, одређује врсту посла  на 
којем ће се обављати рад за опште до-
бро, водећи рачуна о способностима и 
знањима осуђеног лица. 

(2) Министарство за правосуђе 
непосредно предузима мјере за побољ-
шање извршавања рада за опште доб-
ро, пружа стручну помоћ, прикупља и 
обрађује статистичке податке, те обав-
ља и друге послове прописане овим 
правилником и другим прописима.  

(3) Министарство за правосуђе 
сарађује с другим државним органи-
ма, научним и другим установама, ст-
руковним удружењима, другим прав-
ним лицима и појединцима, ради поб-
ољшавања услова извршавања рада за 
опште добро и помоћи осуђеним лиц-
има на раду за опште добро.  

(4) Министарство за правосуђе, 
када је то у јавном интересу или  када 
то оцијени потребним, обавјештава ја-
вност о условима и стању извршавања 
рада за опште добро,  ради укључива-
ња друштвене заједнице у поступке 
извршавања.  
 
   ПОГЛАВЉЕ   II  
- НАЧЕЛА ИЗВРШАВАЊА РАДА 
  ЗА ОПШТЕ ДОБРО 
 

Члан 8. 
(Забрана незаконитог поступања 

 и дискриминације) 
 

(1) Рад за опште добро изврша- 
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ва се на начин који осуђеном лицу  и 
његовој породици јамчи поштивање 
људског достојанства, основних права 
и слобода и приватности. 

(2) Забрањује се дискриминаци-
ја заснована на раси, боји коже, сполу, 
језику, религији или вјеровању, полит-
ичким или другим увјерењима, нацио-
налном и социјалном поријеклу. 

(3) Осуђено лице које је било 
подвргнуто незаконитом поступању 
или дискриминацији из става (2) овог 
члана има право на накнаду штете. 

(4) Под појмовима осуђено ли-
це, државни службеник, повјереник, 
министар и руководилац правног ли-
ца подразумијевају се лица оба спола. 
 

Члан 9. 
(Приговор осуђеног лица) 

 
Осуђено лице има право да ул-

ожи приговор на однос према њему, за 
вријеме извршавања рада за опште до-
бро, који је супротан одредбама овог 
правилника, као и да тражи да се  изв-
ршавање рада за опште добро  прила-
годи његовим могућностима,  у складу 
с овим Правилником. 

 
Члан 10. 

(Индивидуални  програм 
извршавања рада за опште добро) 

 
(1) Рад за опште добро изврша-

ва се према индивидуалном програму 
извршавања,у складу с овим правилн-
иком. 

(2) Индивидуални програм из 
става (1) овог члана утврђују државни 
службеник и повјереник за свако осуђ-
ено лице, а на основу особина личнос-
ти, личних прилика, здравственог ста-
ња, претходног запослења, стручности  
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и способности тог лица. 
 
   ПОГЛАВЉЕ  III 
- ОРГАНИ, ЛИЦА И НАЧИН 
   ИЗВРШАВАЊА  РАДА  
   ЗА ОПШТЕ ДОБРО  
 

Члан 11. 
(Државни службеник и повјереник) 

 
(1)  Министарство за правосуђе 

извршава  правоснажну  пресуду о за-
мјени казне затвора радом за опште 
добро, путем државног службеника 
Министарства за правосуђе и повјере-
ника. 

(2) Повјереник је запосленик по-
слодавца код којег се обавља рад за оп-
ште добро, којег, на приједлог  посло-
давца, рјешењем именује министар за 
правосуђе (у даљем тексту: повјерен-
ик) и који обавља непосредни надзор 
над извршавањем рада за опште до-
бро.  

(3) Државни службеник из става 
(1) овог члана и повјереник може бити  
лице који  има завршену високу струч-
ну спрему, радно искуство у трајању 
од најмање три године и примјерене 
људске особине које могу бити узор 
понашања осуђенику.  

(4) Повјереник  не мора имати 
високу стручну спрему, уколико посл-
одавац  нема одговарајућих запослени-
ка високе стручне спреме, али мора 
испуњавати остале услове из става (3) 
овог члана. 

(5) За свој рад државни службе-
ник и повјереник одговорни су мини-
стру за правосуђе.  
 

Члан 12. 
(Стручна обука) 

 
(1) Министарство за правосуђе  
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организује сталну стручну обуку др-
жавних службеника и повјереника из 
члана 11. овог Правилника, ради сти-
цања, одржавања и усавршавања њих-
ових знања, способности и вјештина, 
које ће омогућити афирмацију рада за 
опште добро на стручан, друштвено 
користан и ефикасан начин и у складу 
с етичким стандардима професије из 
области извршења кривичних санкц-
ија.   

(2) У организовању обуке Мин-
истарство за правосуђе може  затражи-
ти помоћ од кантоналних министарс-
тава надлежних за здравство, рад и со-
цијалну заштиту, образовање и спорт, 
а по потреби и других државних орга-
на, установа, удружења и појединих 
стручњака (социјални радник, педаг-
ог, психолог, пенолог и сл.). 

(3) Министар за правосуђе до-
носи Упутство о начину рада, одговор-
ности и  обучавању повјереника. 
 
   ПОГЛАВЉЕ IV 
- ИЗВРШАВАЊЕ РАДА  
  ЗА ОПШТЕ ДОБРО 
 

Члан 13. 
(Уговор о извршавању рада  
за опште добро и евиденција 

послодаваца  и послова) 
 

(1) Министар за правосуђе за-
кључује уговоре с послодавцима из чл-
ана 5. овог Правилника о постојању за-
једничког интереса за извршавање ра-
да за опште добро  и упућивању осуђе-
ног лица на рад за опште добро. 

(2) Заједнички интерес из става 
(1) овог члана састоји се у обезбјеђењу 
постизања сврхе и посебних циљева 
рада за опште добро и бесплатног ра-
да осуђеника у корист послодавца. 
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(3) Уговор из става (1) овога чла-

на садржи: опис дјелатности послода-
вца, врсте послова на којима осуђено 
лице може извршавати рад за опште 
добро, мјесто извршавања рада за оп-
ште добро, списак лица која могу бити 
именована за повјеренике, вријеме тр-
ајања уговора, услови под којима се 
може раскинути уговор, права и обав-
езе Министарства за правосуђе и посл-
одавца и друга питања од значаја за 
извршавање рада за опште добро.  

(4) Министарство за правосуђе 
води евиденцију  послодаваца с којима 
су закључени уговори из става (1) овог 
члана и попис радних мјеста на којима 
се може извршавати рад за опште до-
бро у посебној књизи, у којој је на сва-
кој страници евидентиран по један по-
слодавац, а према Обрасцу 1, који је са-
ставни дио овог Правилника. 
 

Члан 14. 
(Прва обука повјереника, увјерење и 

евиденција увјерења) 
 

 
(1) Након закључивања уговора 

из члана 13. овог Правилника, Минис-
тарство за правосуђе организује обуку 
лица са списка лица која могу бити 
именована за повјеренике. 

(2) О успјешно завршеној обу-
ци, Министарство за правосуђе издаје 
повјеренику увјерење и води евиден-
цију издатих увјерења. 
 

Члан 15. 
(Рјешење о именовању повјереника) 
 

(1) Министар за правосуђе дон-
оси  рјешење о именовању повјерени-
ка у року од осам дана од пријема пра-
воснажне пресуде. 
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 (2) Рјешењем о именовању пов-
јереника одређују се права и обавезе 
повјереника, период за који се повјере-
ник именује и име и презиме осуђеног 
лица које надзире  у обављању рада.  
 

Члан 16. 
(Евиденција повјереника,  
исказница и евиденција  
исказница повјереника) 

 
 

(1) Министарство за правосуђе 
води евиденцију именованих повјере-
ника у посебној књизи, у којој је на 
свакој страници евидентиран по један 
повјереник, према Обрасцу 2, који је 
саставни дио овог Правилника. 

(2) Министарство за правосуђе 
издаје посебну исказницу повјеренику, 
која садржи: назив Исказница повјере-
ника, име и презиме повјереника и 
ЈМБГ, фотографију повјереника, мјес-
то, датум издавања и број исказнице те  
печат Министарства за правосуђе. 

(3) Министарство за  правосуђе 
води евиденцију о издатим и враће-
ним исказницама. 
 

Члан 17. 
(Рокови за обављање разговора  
с осуђеним лицем и израду 
појединачног програма рада) 

 
(1) У року од 8 дана од пријема 

рјешења о именовању повјереника из 
члана 15. овог Правилника, државни 
службеник и повјереник обавиће раз-
говор са осуђеним лицем, ради израде 
индивидуалног програма извршавања 
рада за опште добро. 

(2) Осуђеном лицу саопштиће 
се да је дужно обавити љекарски прег-
лед и доставити Министарству за пра- 
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восуђе увјерење о здравственој способ-
ности, ради утврђивања здравствене 
способности за обављање послова на 
које се распоређује и израде индивид-
уалног програма рада, најкасније у ро-
ку од 5 дана од дана обављеног разго-
вора. 

(3) У року од 7 дана од дана об-
ављеног разговора из става (1) овог чл-
ана, државни службеник и повјереник 
дужни су израдити индивидуални пр-
ограм извршавања рада за опште до-
бро за осуђено лице и доставити га ми-
нистру за правосуђе, ради доношења 
рјешења о распоређивању на рад за 
опште добро и утврђивања индивиду-
алног програма извршавања рада за 
опште добро. 
 

Члан 18. 
(Рјешење о распоређивању 

 на рад за опште добро) 
 

(1) Министар за правосуђе до-
носи  рјешење о распоређивању осуђе-
ног лица  на рад за опште добро и упу-
ћује га на рад за опште добро у року 
не краћем од  мјесец дана  од пријема 
правоснажне пресуде. 

(2) Прије доношења рјешења из 
става (1) овог члана државни службе-
ник упознаје осуђено лице са индиви-
дуалним програмом рада за опште 
добро, а осуђено лице потписује изјаву 
да је упознато с индивидуалним прог-
рамом рада. 

(3) Рјешењем из става (1) овог 
члана осуђено лице се распоређује на 
послове на којима се извршава рад за 
опште добро, у складу с одредбама ов-
ог Правилника и  одређује се почетак, 
распоред и завршетак извршавања ра-
да за опште добро, на основу претход-
ног договора с послодавцем.  
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(4) Вријеме извршавања рада за 
опште добро, зависно од потребе, врс-
те и мјеста рада, по приједлогу осуђен-
ог лица,  може се,  измјеном рјешења, 
прилагодити потребама тог лица. 

(5) Министарство за правосуђе 
обавјештава суд који је донио пресуду 
о почетку извршавања рада за опште 
добро. 
 

Члан 19. 
(Услови рада за опште добро) 

 
(1) На радно вријеме осуђеног 

лица, одмор у току рада, дневни и се-
дмични одмор и употребу средстава 
заштите на раду, примјењују се опш-
ти прописи о раду и заштити на раду 
и општи акти послодавца. 

(2) Послодавац осигурава осу-
ђено лице од незгода на послу и проф-
есионалних обољења за вријеме извр-
шавања рада  за опште добро. 

(3) Осуђено лице је одговорно 
за штету коју, намјерно или грубом не-
пажњом, проузрокује послодавцу за 
вријеме извршавања рада за опште до-
бро. 
 
 

Члан 20. 
(Одгода и прекид извршавања 

 рада за опште добро) 
 

(1) Извршавање рада за опште 
добро може бити одгођено или преки-
нуто на молбу осуђеног лица, његовог 
бранитеља или центра за социјални 
рад.  

(2) Молба се подноси Министа-
рству за правосуђе, а у молби се морају 
навести разлози и докази о чињеница-
ма које оправдавају одгоду или прекид 
под околностима утврђеним  одредба- 
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ма Федералног закона којима се регул-
ише извршење кривичних санкција, а 
које се односе на одлагање и прекид 
извршења казне затвора.  

(3) Молба за одгоду извршава-
ња рада за опште добро може се под-
нијети у року од 3 дана од достављања 
рјешења о распореду на рад за опште 
добро, а након протека тога рока, ако 
су разлози за одгоду настали касније, а 
извршавање рада за опште добро  још 
није започето, али не касније од четрд-
есет осам сати по сазнању за њихово 
постојање. 

(4) Молба задржава извршавање 
рјешења  о распореду на  рад за опште 
добро. 

(5) Молба за прекид извршава-
ња рада за опште добро може се под-
нијети у року од двадесет четири сата 
од наступања околности која је разлог 
за прекид.  

(6) Молба задржава извршавање 
рјешења о распореду на  рад за опште 
добро.  

(7) Рјешење о одгоди, односно 
рјешење о прекиду извршавања рада 
за опште добро доноси министар за 
правосуђе у року од 3 дана од пријема 
молбе.  
 

Члан 21. 
(Жалба) 

 
(1) Против рјешења којим се од-

бија или одбацује молба за одгађање 
или прекид извршења рада за опште 
добро, осуђено лице  има право жалбе 
министру за правосуђе, у року од 3 да-
на од пријема рјешења. 

(2) Жалба задржава извршава-
ње рјешења о распореду на  рад за оп-
ште добро. 

(3) Министар за правосуђе ду- 



Број 10 – страна 1426 
 
 
жан је донијети рјешење по жалби из 
става (1) овог члана у року од 3 дана од 
пријема жалбе. 

(4) Против рјешења из става (3) 
овог члана не може се покренути упр-
авни спор. 
 

Члан 22. 
(Разлози и трајање одгоде и прекида 
извршавања рада за опште добро) 

 
(1) Разлози за одгоду или прек-

ид извршавања рада за опште добро 
су:  

 

a) изненадно обољење осуђеног 
лица,  

b) смртни случај, тешка болест или 
наступање околности у којима 
је, према мишљењу центра за 
социјални рад, осуђено лице  
постало једини обавезни осигу-
раватељ бриге о малољетној дје-
ци, брачном или ванбрачном 
другу, родитељу, усвојитељу или 
усвојенику,  

c) потреба обављања или доврше-
ња радова изазваних елемента-
рном непогодом или другом не-
срећом, због чијег необављања 
би настала знатна материјална 
штета, а у ужој породици осуђе-
ног лица нема другог радно сп-
особног лица.  
 

(2) Осим у случајевима  из прет-
ходног става, Министарство за право-
суђе може,  изузетно, и у другим опра-
вданим случајевима, прекинути извр-
шавање рада за опште добро, али не 
на период дужи од периода утврђеног 
у ставу (4) овог члана. 

(3) Постојање разлога из стевова 
(1) и (2) овог члана, осуђено лице  док-
азује одговарајућом потврдом или дру- 
гом исправом.  
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 (4) Извршавање рада за опште 
добро из разлога из става (1) тачке а) 
овога члана може се одгодити или пр-
екинути док болест траје; због разлога 
из тачке б) најдуже до двадесет дана; 
због разлога из тачке в) до довршетка 
посла, а најдуже до двадесет дана, а у 
случају из става (2) овога члана најду-
же до 3 дана.  

(5) Поновљене одгоде извршав-
ања рада за опште добро не могу тра-
јати укупно дуже од 6 мјесеци.  

(6) У случају поновљене одгоде 
извршења рада за опште добро због 
болести осуђеног лица, која траје дуже 
од 6 мјесеци, Министарство за право-
суђе о томе обавјештава суд који је из-
рекао пресуду, који доноси одлуку о 
даљем извршавању пресуде. 

(7) Поновљени прекиди изврш-
авања рада за опште добро не могу тр-
ајати дуже од тридесет дана.  

(8) У случају поновљеног пре-
кида извршења рада за опште добро 
због болести осуђеног лица  која траје 
дуже од тридесет дана, Министарство 
за правосуђе о томе обавјештава суд 
који је изрекао пресуду, који доноси 
одлуку о даљем извршавању пресуде. 

(9) На одгоду војним лицима 
сходно се примјењују одредбе закона 
којим се регулише одгода извршавања 
казне затвора војним лицима.  

(10) Одгода и прекид извршења 
рада за опште добро не може се одобр-
ити ако ће због одгоде или прекида из-
вршења наступити застарјелост извр-
шења рада за опште добро. 
 

Члан 23. 
(Овлаштења и обавезе државног 
службеника и повјереника) 

 
(1) Приликом упућивања осуђе- 
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ног лица на рад за опште добро, држ-
авни службеник упознаје осуђено лице 
са правима и дужностима у току извр-
шавања рада за опште добро, начином 
на који може остваривати своја права и 
посљедицама неуредног извршавања 
или неизвршавања рада за опште до-
бро. 

(2) Повјереник је дужан осуђено 
лице увести у посао, пружити му пот-
ребну помоћ и заштиту, те у сарадњи 
са државним службеником,  надгледа-
ти испуњење обавезе рада за опште 
добро.  

(3) Државни службеник  може 
повјеренику давати ближа упутства и 
одређивати услове за извршавање ра-
да за опште добро.  

(4) Државни службеник је ду-
жан, најмање након половине времена 
рада осуђеног лица, извршити лични 
увид у извршење рада за опште добро 
и о томе унијети забиљешку  у лични 
картон тог лица. 
 

Члан 24. 
(Матична књига, регистар  

 и лични картон) 
 

(1) У Министарству за правосу-
ђе води се  матична књига, регистар  и 
лични картон осуђених лица. 

(2) Повјереник води лични кар-
тон за свако осуђено лице над којим 
врши надзор (контролу). 

(3) Упутство о матичној књизи 
осуђених лица, регистру  и личном ка-
ртону  доноси министар за правосуђе.  
 

Члан 25. 
(Садржај матичне књиге) 

 
Матична књига  садржи личне  

податке о осуђеном лицу, податке о  
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правоснажној судској пресуди, о вре-
мену и мјесту извршавања рада за оп-
ште добро, као и друге податке, у скл-
аду са упутством из члана 24. став (3) 
овог Правилника. 
 

Члан 26. 
(Лични картон) 

 
(1) За свако осуђено лице  у Ми-

нистарству за правосуђе води се лични 
картон. 

(2) У лични картон  се уписују 
подаци о осуђеном лицу и улаже доку-
ментација потребна за праћење закон-
итости извршавања рада за опште до-
бро, а посебно: 
 

a) правоснажна пресуда, 
b) рјешење о распоређивању на 

рад за опште добро и  друге од-
луке које се односе на рад за оп-
ште добро и  његово извршава-
ње,  

c) програм извршавања рада и 
његове измјене,  

d) забиљешке о запажањима и ми-
шљењима државног службени-
ка и повјереника,  

e) обавјештења повјереника о изв-
ршавању, односно занемарива-
њу извршавања рада за опште 
добро, 

f) приговор осуђеног лица и одл-
ука министра за правосуђе по 
приговору, 

g) извјештај повјереника о заврше-
ном раду за опште добро,  

h) закључни извјештај о обављен-
ом раду за опште добро.  

 

(3)Повјереник води лични карт-
он осуђеног лица, у који уписује пода-
тке и улаже документацију потребну 
за праћење  извршавања рада за опште  
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добро, а посебно: 
 

a) правоснажна пресуда, 
b) рјешење о распоређивању на 

рад за опште добро и друге од-
луке које се односе на рад за оп-
ште добро и његово извршава-
ње,  

c) програм извршавања и његове 
измјене,  

d) запажања и мишљења  повјере-
ника,  

e) извјештај о раду и понашању  
осуђеног лица, 

f) извјештај о завршетку рада за 
опште добро. 

 

(4) Осуђено лице има право ув-
ида у све податке из  личног картона. 
 

Члан 27. 
(Занемаривање обавезе  
рада за опште добро) 

 
(1) Занемаривањем обавезе рада 

за опште добро сматра се: кашњење на 
рад, неоправдано изостајање с рада, 
напуштање рада и намјерно довођење 
себе у стање умањене радне способно-
сти, намјерно оштећење средстава за 
рад, непоштивање организације и нач-
ина рада, понашање и односи са запо-
сленицима послодавца или корисниц-
има рада који не доприносе остварењу 
посебног циља тога рада.  

(2) У случају из става (1) овога 
члана, повјереник, без одлагања, обав-
јештава Министарство за правосуђе.  

(3) У случају поновљеног зане-
маривања обавезе рада за опште доб-
ро,  послодавац може раскинути угов-
ор из члана 13. овог Правилника, под 
условима утврђеним уговором.  

(4) Послодавац је дужан, пис-
мено и без одлагања, обавијестити Ми- 
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нистарство за правосуђе о намјери ра-
скидања уговора, а Министарство за  
правосуђе  о томе одмах обавијештава 
суд који је донио одлуку о замјени ка-
зне затвора радом за опште добро.  

(5) Уколико суд не одлучи да 
осуђено лице врати на издржавање ка-
зне затвора, Министарство за правосу-
ђе обавезно је том лицу обезбиједити 
извршење рада за опште добро код др-
угог послодавца. 
 

Члан 28. 
(Приговор осуђеног лица) 

 
(1) Осуђено лице има право пр-

иговора министру за правосуђе у вези 
са подацима у личном картону, на пр-
ограм рада и извјештај повјереника, те 
на однос  државног службеника и повј-
ереника према њему за вријеме рада за 
опште добро, који је супротан одредб-
ама овог Правилника. 

(2) Државни службеник и повје-
реник су дужни приговоре забиљежи-
ти у лични картон осуђеног лица и до-
ставити их министру за правосуђе. 

 (3) У року не дужем од 8  дана 
од пријема приговора, Министарство 
за правосуђе дужно је  саслушати  осу-
ђено лице, државног службеника и по-
вјереника и утврдити оправданост пр-
иговора, а у даљем року  од три дана 
дужно је дати писмено упутство за от-
клањање оправданих разлога пригово-
ра или  одредити другог државног сл-
ужбеника или повјереника надлежног 
за то лице. 

(4) Уколико се утврди да приго-
вор није оправдан, министар за право-
суђе о томе обавјештава осуђено лице, 
које има право тражити од суда који је 
донио одлуку о замјени казне затвора 
радом за опште добро, да коначно од- 
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учи о приговору.  
 

Члан 29. 
(Извјештаји) 

 
(1) О раду и понашању осуђен-

ог лица, повјереник подноси извјештај 
Министарству за правосуђе.  

(2) Извјештај се  подноси након 
сваке половине извршеног рада за оп-
ште добро, а по потреби и чешће.  

(3) О занемаривању обавезе ра-
да за опште добро, повјереник, без од-
лагања, обавјештава  Министарство за 
правосуђе ради предузимања мјера 
прописаних овим Правилником.  

(4) Након извршења рада за оп-
ште добро,  повјереник подноси Мин-
истарству за правосуђе извјештај о зав-
ршеном раду за опште добро,  најкасн-
ије у року од 8 дана од завршетка рада 
за опште добро. 

(5) На основу извјештаја повје-
реника о завршеном раду за опште до-
бро, Министарство за правосуђе сачи-
њава закључни извјештај о обављеном 
раду за опште добро и доставља га су-
ду који је изрекао пресуду. 

(6) По протеку рока за изврше-
ње рада за опште добро, Министарство 
за правосуђе подноси суду  извјештај о 
неизвршењу или дјелимичном изврш-
ењу рада за опште добро и разлозима 
неизвршења или дјелимичног изврше-
ња рада за опште добро.  
 
ПОГЛАВЉЕ V- НАДЗОР 

 
Члан 30. 

(Надзор над провођењем Правилника, 
извршавањем рада за опште добро 

 и над радом повјереника) 
 

(1) Надзор над провођењем ов-
ог Правилника, надзор над извршава- 

Број 10 – страна 1429 
 

 
њем рада за опште добро и надзор над 
радом повјереника  врши Министарст-
во за  правосуђе, путем државног слу-
жбеника. 

(2) У вршењу надзора над рад-
ом повјереника, државни службеник је 
дужан посебно: 

 

a) унапређивати и надзирати рад 
повјереника, 

b) сазивати заједничке састанке с 
повјереницима, најмање једанп-
ут мјесечно, 

c) стимулисати повјеренике на ст-
ручно усавршавање, 

d) подносити министру правде го-
дишњи извјештај о свом раду. 

 
Члан 31. 

(Разлози замјене повјереника) 
 

Током извршавања рада за оп-
ште добро, Министарство за правосу-
ђе може замијенити повјереника из сљ-
едећих разлога: 
 

a) на захтјев суда, 
b) у случају дуже спријечености 

повјереника за рад, 
c) због неиспуњавања обавеза из 

рјешења о именовању повјере-
ника, 

d) због основане сумње у неприст-
расност повјереника. 

 
ПОГЛАВЉЕ VI  
- ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 32. 
(Рок за доношење проведбених 

прописа) 
 

У року од 60 дана од ступања 
на снагу овог Правилника, министар  
за правосуђе ће донијети: 

 

a) Упутство  о матичној књизи, ре- 
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гистру и личном картону осу-
ђених лица,   

b) Упутство о начину рада, одго-
ворности и обучавању  повјере-
ника. 

 
Члан 33. 

(Рок за извршавање обавеза 
Министарства за правосуђе) 

 
У року од 90 дана од дана сту-

пања на снагу овог Правилника, Мин-
истарство за правосуђе  је дужно: 

 

a) утврдити листу послодаваца ко-
ји испуњавају услове за обавља-
ње рада за опште добро, 

b) закључити уговоре с послодав-
цима о обављању рада за опште 
добро, 

c) организовати обуку повјерени-
ка и 

d) обезбиједити успостављање књи-
га и евиденција прописаних ов-
им Правилником. 

 
Члан 34. 

(Обавјештавање суда о могућности 
извршавања рада за опште добро) 

 
До почетка примјене овог Пра-

вилника, Министарство за правосуђе 
ће да обавијести  надлежне судове  у 
Босанско – подрињском кантону о мо-
гућности извршавања рада за опште 
добро, врсти послова и броју осуђени-
ка који могу извршавати рад за опште 
добро.  
 

Члан 35. 
(Ступање на снагу) 

 
Правилник ступа на снагу осм-

ога дана од дана објављивања у »Слу-
жбеним новинама Босанско – подрињ- 
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ског кантона Горажде«, а примјењива-
ће се 01.01.2012. године.  
 
Број:05-12-301/11           М И Н И С Т А Р 
29.06.2011.године     Радмила Јанковић,с.р. 
     Г о р а ж д е 
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 На основу члана 11. Закона о 
кантоналним министарствима и друг-
им тијелима кантоналне управе („Слу-
жбене новине Босанско-подрињског 
кантона Горажде“, број:05/03), на осн-
ову члана 17. Закона о средњој школи 
(„Службене новине Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде“, број: 05/04), на 
основу Правилника о поступку утврђ-
ивања услова и садржају и начину во-
ђења Регистра средњих школа («Служ-
бене новине Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде», број: 06/05), те на ос-
нову Рјешења о упису средњих школа 
у регистар средњих школа број: 10-38-
3579-1/10, Министрар за образовање, 
науку, културу и спорт Босанско-под-
рињскго кантона Горажде, д о н о с и:   
 
 

П О П И С 
верифицираних средњих школа  
на подручју Босанско-подрињског 

кантона Горажде уписаних у 
Регистар средњих школа који води 
Министарство за образовање, науку, 

културу и спорт 
Босанско-подрињског кантона 

Горажде 
 
 Јавна установа Мјешовита сре-
дња школа «Енвер Поздеровић» Гор-
ажде уписана је у Регистар средњих 
школа под редним бројем 1. на страни 
4.  
 Утврђује се да Јавна установа  
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Мјешовита средња школа «Енвер Поз-
деровић» Горажде испуњава услове за 
образовање редовних и ванредних уч-
еника у складу са одговарајућим нас-
тавним плановима и програмима и то:  
 
1. Гимназија 
 
2. Економска школа 
a) стручно звање: Економски техн-

ичар – смијер финансијскорачу-
новодствени ЕУ ВЕТ програм 

 
3. Пољопривредна техничка школа 

a) стручно звање: - Пољопривред-
ни техничар ЕУ ВЕТ програм 

b) стручно звање: - Пољопривред-
ни техничар – прехрамбени см-
ијер 

 
4. Туристичка школа 

a) Стручно звање: - Туристички 
техничар 

 
Јавна установа Средња техни-

чка школа «Хасиб Хаџовић» Горажде 
уписана је у Регистар средњих школа 
под редним бројем 2. на страни 5.  

Утврђује се да Јавна установа 
Средња техничка школа «Хасиб Хаџо-
вић» Горажде испуњава услове за обр-
азовање редовних и ванредних учени-
ка у складу са одговарајућим наставн-
им плановима и програмима и то:  
 
1. Хемијско-технолошка техничка 

школа 
a) стручно звање: 
- Хемијски техничар биотехно- 

  лошког смјера 
      -Хемијски техничар ЕУ ВЕТ програм 
      - Хемијски техничар – микробиолог 
 
2. Електротехничка школа 

a) стручно звање:  
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    - Електротехничар енергетике 
b) стручно звање:  
    - Електротехничар енергетике   
      смијер енергетика, електроника 
      и аутоматика 

 
3.  Саобраћајна техничка школа          

a) стручно звање: 
 - Техничар друмског саобраћаја 

              - Техничар ПТТ-саобраћаја, см- 
               ијер поштанске технологије и  
               комуникацијске технологије 
 
4.   Медицинска школа 

a) стручно звање: 
- Медицинска сестра-техничар 

 
5. Грађевинска техничка школа 
      а)  стручно звање:  
           - Архитектонски техничар 
           - Грађевински техничар 
 
 6. Машинска техничка школа 
      а) стручно звање :  
          - Машински техничар 
          - Машински техничар за компју- 
            терско управљање машинама  
            ЦНЦ-техничар 
         -  Машински техничар конструк- 
            тор на рачунару  
                               

Јавна установа Средња струч-
на школа «Џемал Биједић» Горажде 
уписана је  у Регистар средњих школа 
под редним бројем 3. на страни 6.  

Утврђује се да Средња стручна 
школа «Џемал Биједић» Горажде испу-
њава услове за образовање редовних и 
ванредних ученика у складу са одгова-
рајућим Наставним плановима и про-
грамима и то:  
 
1. Машинска стручна школа 
    а) занимања:  
       - машинбравар 
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       - заваривач, 
       - аутомеханичар 
       - плински и водоинсталатер 
       - металостругар 
       - инсталатер централног гријања 
 
2. Текстилна стручна школа 

a) занимања: 
- кројач ЕУ ВЕТ програм 

 
3. Електротехничка струка 

a) Електроинсталатер 
b) Електроничар  

             телекомуникација 
 
4. Трговинска стручна школа  

a) занимања:  
 - трговац ЕУ ВЕТ програм 

 
5. Стручна школа услужних дјелат-

ности 
a) занимање:  

- фризер-власуљар 
 
6. Саобраћајна стручна школа 

a) занимања:   
- руковалац грађевинских  
   и претоварних машина,  

            - возач моторних возила 
 
7. Грађевинска стручна школа 

a) занимање: - зидар 
                               - керамичар 
 
 8. Угоститељско – туристичка  
     стручна школа          

a) занимање: - конобар 
                               -  кухар 
                               - пекар 
                               - посластичар 
 
 9. Административна стручна школа 

a) занимање: пословни секретар 
                   -  тајник 

 
Уписом у Регистар средњих  
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школа наведене средње школе стекле 
су право да издају свједочанство и дру-
ге јавне исправе о завршетку образова-
ња, односно о завршеним појединим 
разредима и облицима образовања у 
школској 2010/11. години.  

Овај Попис ће бити објављен у 
„Службеним новинама Босанско-под-
рињског кантона Горажде“.   
 
Број:10-38-2282-2/11           М И Н И С Т А Р 
15.06.2011.године         Алма Делизаимовић,с.р. 
     Г о р а ж д е  
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 На основу члана 11. Закона о 
кантоналним министарствима и друг-
им тијелима кантоналне управе («Слу-
жбене новине Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде», број: 05/03), на осно-
ву члана 17. Закона о средњој школи 
(«Службене новине Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде», број: 05/04), те 
на основу Правилника о поступку утв-
рђивања услова и садржају и начину 
вођења Регистра средњих школа («Сл-
ужбене новине Босанско-подрињског 
кантона Горажде», број: 06/05), Мини-
стар за образовање, науку, културу и 
спорт Босанско-подрињскго кантона 
Горажде,  д о н о с и:   
 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о упису средњих школа  

у регистар средњих школа 
 
 У регистар средњих школа упи-
сују се:  
 
 Јавна установа Мјешовита сре-
дња школа «Енвер Поздеровић» Го-
ражде уписује се у Регистар средњих 
школа под редним бројем 1.  на страни 
4.  
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1. Гимназија 
2. Економски техничар – смијер фин-

ансијско рачуноводствени ЕУ ВЕТ 
програм 

3. Пољопривредни техничар ЕУ ВЕТ 
програм 

4. Пољопривредни техничар- смијер 
прехрамбени 

5. Туристички техничар 
 

Јавна установа Средња техни-
чка школа «Хасиб Хаџовић» Горажде 
уписује се у Регистар средњих школа 
под редним бројем 2. на страни 5.  
 
1. Хемијски техничар биотехнолошк-

ог смјера 
2. Хемијски техничар ЕУ ВЕТ прог-

рам 
3. Хемијски техничар - микробиолог 
4. Електротехничар 
5. Електротехничар - смијер енерге-

тика, електроника и аутоматика 
6. Саобраћајни техничар 

 

      - Техничар друмског саобраћаја 
      - Техничар ПТТ-саобраћаја 
 

7. Медицинска сестра – техничар 
8. Архитектонски техничар 
9. Грађевински техничар 
10. Машински техничар 
11. Машински техничар за компјутер-

ско управљање машинама ЦНЦ – 
техничар 

12. Машински техничар - конструктор 
на рачунару 

 
Јавна установа Средња струч-

на школа «Џемал Биједић» Горажде 
у Регистар средњих школа под редним 
бројем 3. на страни 6.  
 
1. Машинска струка - занимање 

- машинбравар  
- заваривач 
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- аутомеханичар 
- плински и водоинсталатер 
- металостругар 
- инсталатер централног гријања 

 

2. Текстилна струка – занимање 
- кројач ЕУ ВЕТ програм 

3. Трговинска струка – занимање 
- трговац ЕУ ВЕТ програм 

4. Услужна дјелатност – занимање 
- фризер - власуљар 

5. Саобраћајна струка – занимање 
- руковалац грађевинских и 

претоварних машина 
- возач моторних возила 

6. Грађевинска струка – занимање  
- зидар 
- керамичар 

7. Електротехничка струка 
- електроинсталатер 
- електричар телекомуникација 

8. Угоститељско-туристичка струка 
- конобар 

       -   кухар 
       -   пекар 
       -   посластичар 
9. Административна струка 
       -   пословни секретар- тајник 
 

Рјешење ступа на снагу даном 
доношења, а накнадно ће да се објави 
у „Службеним новинама Босанско-по-
дрињског кантона Горажде“. 
 
Број:10-38-2282-1/11            М И Н И С Т А Р 
15.06.2011. године        Алма Делизаимовић,с.р. 
     Г о р а ж д е 
 

534 
 

На основу члана 58. Закона о 
основном одгоју и образовању („Служ-
бене новине Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде“, бр. 05/04 и 06/09), 
Министарство за образовање, науку,  
културу и спорт, д о н о с и: 
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П Р А В И Л Н И К 
о начину праћења и оцјењивања 

ученика у деветогодишњој основној 
школи и основној музичкој школи 

 
I - ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1. 
 

Овим се Правилником пропи-
сује начин праћења и евидентирања 
важних података у току рада са учени-
цима у деветогодишњој основној шко-
ли, провјеравање, испитивање и оцје-
њивање њиховог знања, вјештина, спо-
собности и примјене стечених знања 
те права и дужности наставника, уче-
ника и њихових родитеља, односно ст-
аратеља (у даљем тексту: родитеља) у 
поступцима праћења, провјеравања и 
оцјењивања ученика током школске 
године. 
 

Члан 2. 
 

(1) У складу с одредбама овог Правил-
ника, под праћењем ученика се по-
дразумијева систематско биљеже-
ње запажања о развоју интереса уч-
еника, мотивације и способности, 
њихових постигнућа у усвајању ва-
спитно-образовних садржаја наста-
вног предмета, њихов однос према 
раду и постављеним задацима те 
васпитним вриједностима. 

(2) Под провјеравањем се подразуми-
јева континуирано праћење, испи-
тивање и вредновање ученичких 
постигнућа и успјеха у остварива-
њу задатака наставног предмета 
током школске године. 

(3) Оцјењивање је поступак вреднова-
ња свих важних чињеница о учени-
ковим постигнућима током праће- 
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ња, провјеравања и испитивања, а 
изражава се оцјеном у складу са за-
коном. 

 
Члан 3. 

 
(1) Постигнућа ученика у контексту 

реализације васпитно-образовних 
циљева и задатака се исказују опи-
сном оцјеном у прва три разреда 
основне школе, а бројчаном оцјен-
ом на скали од 1 до 5 на крају трећ-
ег разреда и од четвртог до деветог 
разреда. 

(2) Бројчане оцјене на крају трећег ра-
зреда морају бити писмено образ-
ложене. 

(3) Постигнућа ученика с посебним 
образовним потребама у редовним 
основним школама исказују се на 
основу постигнутих резултата по 
прилагођеним наставним планови-
ма и програмима описном, однос-
но бројчаном оцјеном уз писмено 
образложење оцјене. 

 
Члан 4. 

 
(1) Током праћења развоја ученика уп-

ћисују се само она запажања која су 
наставнику у праћењу ученика уо-
чљива, а ученику и родитељу раз-
умљива, те која наставнику могу  
помоћи у коначном оцјењивању 
успјеха из наставног предмета. 

(2) Континуирано праћење ученика 
евидентира се у портофолију сва-
ког ученика. 

 
Члан 5. 

 
Постигнуће ученика се утврђује 

и оцјењује у одјељењу, групи, индиви-
дуалним и групним облицима (разго- 
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ворима и испитивањем, израдом писа-
них, графичких, практичних, технич-
ких и других задатака, рјешавањем за-
датака објективног типа, вишеминутн-
им контролним провјерама знања, на-
ступима и другим одговарајућим обл-
ицима и поступцима). 
 

Члан 6. 
 

Провјеравање и оцјењивање 
ученика треба проводити тако да се: 

 

- поштује ученикова личност, 
- постиче учениково самопоузд-

ање и његов осјећај напредова-
ња, 

- подстиче активно учешће уче-
ника у настави и ваннаставним 
активностима, 

- ученику омогућава да се сам ја-
ви за провјеру знања, 

- обезбиједе једнаке шансе свим 
ученицима, 

- развијају радне навике и обез-
биједи континуиран и уједна-
чен рад ученика, 

- ученик оспособљава за самоу-
чење, самопроцјену свог знања 
и процјену знања других учен-
ика. 

 
Члан 7. 

 
(1) Успјех ученика у сваком предмету 

се оцјењује по елементима минима-
лно три пута у једном полугодиш-
ту. 

(2) Оцјењивање треба бити временски 
равномјерно распоређено у току 
полугодишта. 

 
Члан 8. 

 
(1) Основни елементи оцјењивања уч- 

еника у поступцима провјеравања  
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јесу: 

 

- познавање и разумијевање нас-
тавних садржаја, 

- усмено и писмено изражавање, 
- практичне и креативне примје-

не наученог градива, 
- развијеност вјештина, 
- начини учешћа у усвајању нас-

тавних садржаја те напредак и 
развој њихових психофизиоло-
шких способности и могућнос-
ти. 

 

(2) Успјех ученика у оцјењивању њего-
вог практичног рада, експеримента 
или извођењу лабораторијске и др-
уге вјежбе се оцјењује на основу: 

 

- примјене ученикова знања у из-
вођењу задатка, 

- самосталности и показаних вје-
штина, 

- кориштењу материјала, алата, 
инструмената и других помага-
ла, те примјени сигурних мјера 
према себи, другима и околи-
ни. 

 
Члан 9. 

 
(3) Владање ученика се оцјењује на ос-

нову његовог односа према: 
 

- раду, 
- другим ученицима, 
- себи, 
- наставницима и осталим 

запосленицима у школи, 
- школској имовини и ширем 

друштвеном и природном 
окружењу. 

 

(4) Оцјене из владања се исказују опи-
сно и то: 

 

- примјерно, 
- врло добро, 
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- добро, 
- задовољава, 
- лоше. 

 
Члан 10. 

 
Облике, елементе и мјерила пр-

овјеравања и оцјењивања ученика од-
ређује наставник у складу са исходима 
учења који проистичу из циљева год-
ишњих наставних планова и програ-
ма, на основу савремених педагошких 
и докимолошких спознаја, те одредби 
овог Правилника. 
 

Члан 11. 
 
(1) Родитељ има обавезу пратити уче-

никово похађање наставе, његов 
рад и напредовање те помагати на-
ставнику у рјешавању ученикових 
потешкоћа у васпитно-образовном 
процесу. 

(2) Родитељ има право бити обавијеш-
таван, усмено и писмено о редовн-
ости похађања наставе, раду, залаг-
ању, успјеху и владању свог дјетета. 

 
Члан 12. 

 
(1) Наставник је обавезан обавјештава-

ти родитеља на индивидуалним 
разговорима и родитељским саста-
нцима о учениковој мотивацији, 
интересу и развоју његових спосо-
бности, те о његовом раду, залага-
њу, успјеху, изостанцима и влада-
њу, најмање четири пута у току на-
ставне године. 

(2) На захтјев родитеља, сваки настав-
ник је дужан током наставне годи-
не дати обавијести о постигнућима 
и успјеху ученика у наставним пре-
дметима. 

04.јул/српањ 2011 
 

 
Члан 13. 

 
(1) Ако већина родитеља на родитељ-

ском састанку сматра да одређени 
наставник необјективно оцјењује, 
односно да су његови поступци и 
понашање у провјеравању и оцје-
њивању ученика непримјерени, та-
кви приговори уврсти ће се у днев-
ни ред одјељенског, односно наста-
вничког вијећа. 

(2) Ако одјељенско, односно наставни-
чко вијеће, након расправе, већин-
ом гласова закључи да су родитељ-
ски приговори на рад и понашање 
одређеног наставника оправдани, 
директор је дужан обавјестити Пе-
дагошки завод, који ће у оквиру св-
ојих надлежности предузети адек-
ватне мјере. 

 
II - РАЗРЕДНА НАСТАВА 
 

Члан 14. 
 

(1) У складу с одредбама овог Прави-
лника, под праћењем напредовања 
ученика у разредној настави треба 
подразумијевати систематско и ко-
нтинуирано праћење нивоа учени-
чких постигнућа, не само на плану 
знања и способности, него на свим 
подручјима која су наведена као 
садржај васпитно-образовних циљ-
ева и задатака. 

(2) Праћење подразумијева биљежење 
појединости током опсервације ко-
је могу користити родитељима или 
специјализованим стручњацима у 
пружању подршке или директне 
помоћи ученику. 

(3) Описно оцјењивање је исказивање 
исхода васпитно-образовног рада 
помоћу ријечи-дескриптора и ска- 
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ле општег постигнућа ученика на 
полугодиштима и на крају школс-
ке године, а ради идентификације 
евентуалних тешкоћа и планирања 
мјера за превазилажење тих тешко-
ћа. 
Постигнућа ученика на скали  су: 

 

- изузетна постигнућа, 
- одлична постигнућа, 
- веома добра постигнућа, 
- добра постигнућа, 
- задовољавајућа постигнућа, 
- минимална постигнућа 

 

(4) Описно оцјењивање се примјењује 
у I, II и III разреду, с тим да се на 
крају III разреда изводи бројчана 
оцјена за сваки предмет посебно, 
као и за општи успјех, која мора 
бити писмено образложена. 

(5) За ученике са посебним образовн-
им потребама, послије завршеног 
III разреда, поред бројчане оцјене 
се примјењује и описно оцјењива-
ње за сваки предмет којим се писм-
ено образлажу постигнути резулта-
ти у односу на циљеве из плана, а 
које се евидентира у ученичком по-
ртофолију. 

 
Члан 15. 

 
(1) У описном оцјењивању наставник 

разредне наставе има обавезу да 
прати напредовање ученика, у св-
им наставним предметима, процје-
њује знање, вјештине, способности, 
интересе, моторичку спремност и 
спретност, кооперативност, а на ос-
нову дефинисаних исхода укупних 
васпитно-образовних активности. 

(2) Оцјена из ликовне културе, музич-
ке културе, тјелесног и здравствен-
ог одгоја посебно мора дјеловати  
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потицајно у смислу препознавања 
смисла и дара за ликовни и музич-
ки израз, односно спретност и ље-
поту покрета. 

(3) Наставник мора поштовати учени-
кове могућности и способности. 

 
Члан 16. 

 
(1) Наставник разредне наставе има 

обавезу да води евиденцију о напр-
едовању ученика, евентуалним зас-
тојима, изузетном напредовању и 
активностима које предузима на 
плану стварања претпоставке за ис-
пољавање индивидуалитета сваког 
ученика. 

(2) Наставник разредне наставе у уче-
нички портофолиј евидентира сва 
значајна запажања те у исти одла-
же одабране ученичке радове који 
су уједно показатељи ученикових 
постигнућа. 

(3) Наставник разредне наставе је у 
обавези да у вођењу педагошке до-
кументације поштује начела струке 
и науке, обезбиједи разумљивост 
описне оцјене која је истовремено 
усмјерење за даље кораке у учењу 
и укупном напредовању. 

(4) Праћење ученичких постигнућа по-
дразумијева: 

 

- поштивање интегритета дјечије 
личности, 

- уважавање дјечије добробити 
као главног орјентира у укупн-
ом раду, 

- потицање самопоуздања, спосо-
бности самопроцјене и утврђи-
вања властитих обавеза, 

- стварање амбијента који потиче 
самосталност, креативно израж-
авање, критичко мишљење, мо-
гућност да ученик процијени  
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шта је добро ураадио, а шта би 
могло бити урађено и када је то 
могуће очекивати. 

 
Члан 17. 

 
(1) Наставник има обавезу да примје-

њује савремене облике и методе 
наставног рада и да их прилагођа-
ва индивидуалним могућностима 
ученика. 

(2) Праћење напредовања ученика је 
стална активност и подразумијева 
све ситуације у васпитно-образовн-
ој дјелатности. 

(3) Закључну оцјену у разредној наста-
ви, односно успјех постигнућа уче-
ника, утврђује наставник разредне 
наставе. 

 
III - ПРЕДМЕТНА НАСТАВА 
 

Члан 18. 
 

Под праћењем напредовања 
ученика и оцјењивања ученика у пре-
дметној настави треба подразумијева-
ти стално и континуирано праћење 
напредовања ученика у поједином на-
ставном предмету и оцјењивање пост-
игнућа са становишта дефинисаних 
васпитно-образовних циљева и задата-
ка. 
 

Члан 19. 
 

Напредовање ученика у свим 
наставним предметима прати разред-
ни наставник и о резултатима правов-
ремено обавјештава родитеље ученика. 
 

Члан 20. 
 

Наставник одређеног предмета 
има обавезу да разредном наставнику  
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и родитељу даје детаљнија објашњења 
о напредовању ученика и постигнућу 
у том наставном предмету. 
 

Члан 21. 
 

(1) Оцјењивање постигнућа може би-
ти усмено, писмено и практично у 
зависности о специфичности сад-
ржаја наставног предмета, а иска-
зује се бројчаним  оцјенама на ска-
ли од 1 до 5. 
 

 Оцјене су: 
 

      - одличан (5) 
      - врло добар (4) 
      - добар (3) 
      - довољан (2) 
      - недовољан (1)  
     оцјена недовољан (1) није пролазна. 
 

(2) Оцјена је јавна и даје је предметни 
наставник са усменим образложе-
њем уз обавезно уношење датума 
када је ученик оцијењен. 

 
Члан 22. 

 

У току једног полугодишта уче-
ник треба да има најмање три оцјене 
које су резултат систематског праћења 
и провјеравања нивоа постигнућа. 
 

Члан 23. 
 

(1) Усмено провјеравање је саставни 
дио укупне комуникације на наста-
вном часу, без обзира на тип часа и 
позицију часа у структури настав-
ног плана. 

(2) Усмена провјера знања може се ре-
ализовати из два наставна предме-
та у току једног дана. 

 
Члан 24. 

 

Ученик се писмено провјера и  
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оцјењује само из предмета за које су 
наставним планом и програмом пре-
двиђени облици провјеравања. 
 

Члан 25. 
 
(1) Оцијењени рад наставник је дужан 

анализирати с учеником и указати 
ученику на добре и слабије стране 
рада. Писмени рад наставник чува 
до краја текуће школске године. 

(2) Родитељ има право увида у оције-
њени учеников рад и право на на-
ставникова објашњења. 

 
Члан 26. 

 
(1) Писмене провјере проводе се током 

наставне године само послије обра-
ђених и увјежбаних наставних цје-
лина. 

(2) Наставник је дужан најкасније сед-
ам дана прије провјере обавијести-
ти ученике о садржајима и обиму 
градива који ће се писмено провје-
рити те о критеријима оцјењивања. 

(3) Наставник је дужан да писмене пр-
овјере прилагоди ученицима са те-
шкоћама у развоју према њиховим 
индивидуалним способностима. 

(4) Ниво знања из појединих предмета 
за ученике с тешкоћама у развоју 
изражава се бројчано уз писмено 
образложење. 

 
Члан 27. 

 
Ако на писменој провјери више 

од 50% ученика добије негативну оцје-
ну, писмена провјера ће се поновити. 
Поновна писмена провјера се проводи 
након анализе узрока неуспјеха, пона-
вљања и увјежбавања садржаја наста-
вног програма. 
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Члан 28. 

 
Писмене провјере знања у јед-

ном дану могу се реализовати само из 
једног предмета, а у току једне седми-
це могу се реализовати највише три 
пута. 
 

Члан 29. 
 

(1) Ученику основне школе се из нас-
тавног предмета не може дати оцје-
на недовољан (1) због  недисципли-
не или због неоправданог изостан-
ка, као и изношења властитог миш-
љења и става. 

(2) Ученику се не може извести закљу-
чна оцјена недовољан (1) на основу 
једне недовољне оцјене. 

(3) Закључна оцјена не мора бити ари-
тметричка средина свих оцјена у 
току полугодишта или школске го-
дине, него општи утисак наставни-
ка о раду, резултатима рада и зала-
гању ученика. 

(4) Закључне оцјене из наставних пре-
дмета утврђује одјељенско вијеће 
на приједлог предметног наставн-
ика. 

(5) Приједлог оцјене предметног наст-
авника из ставка 4. овог чланка, у 
правилу треба потврдити. 

 
Члан 30. 

 
(1) Општи успјех ученика утврђује се 

аритметичком средином из свих 
наставних предмета  заокружен на 
двије децимале. 

(2) Ученик је постигао општи успјех: 
 

- одличан (5) ако је постигао пр-
осјечну оцјену најмање 4,50; 

- врло добар (4) ако је постигао 
просјечну оцјену најмање 3,50; 
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- добар (3) ако је постигао просје-
чну оцјену најмање 2,50; 

- довољан (2) ако има средњу оцј-
ену из свих предмета најмање 2. 

 
(3) Ученику који има једну или више 

недовољних оцјена, утврђује се оп-
шти успјех недовољан (1). 

 
IV - МУЗИЧКА ШКОЛА 
 

Члан 31. 
 

Под праћењем напредовања уч-
еника и оцјењивања ученика подразу-
мијева се стално и континуирано пра-
ћење напредовања ученика и оцјењи-
вање постигнућа са становишта дефи-
нисаних васпитно-образовних циљева 
и задатака. 
 

Члан 32. 
 

Напредовање ученика у свим 
наставним предметима прати разред-
ни наставник и о резутатима правовр-
емено обавјештава родитеље ученика. 
 

Члан 33. 
 

Наставник одређеног предмета 
има обавезу да разредном наставнику 
и родитељу даје детаљнија објашњења 
о напредовању ученика и постигнућу 
у том наставном предмету. 
 

Члан 34. 
 

(1) Оцјењивање постигнућа може би-
ти усмено, писмено и практично у 
зависности о специфичности садр-
жаја наставног предмета, а исказује 
се бројчаним  оцјенама на скали од 
1 до 5. 
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     Оцјене су: 
 

     - одличан (5) 
     - врло добар (4) 
     - добар (3) 
     - довољан (2) 
     - недовољан (1)  
     оцјена недовољан (1) није пролазна. 
 

(2) Оцјена је јавна и даје је предметни 
наставник са усменим образложе-
њем уз обавезно уношење датума. 

 
Члан 35. 

 
У току једног полугодишта уче-

ник треба да има најмање три оцјене 
које су резултат систематског праћења 
и провјеравања нивоа постигнућа. 
 

Члан 36. 
 

Усмено провјеравање је састав-
ни дио укупне комуникације на нас-
тавном часу, без обзира на тип часа и 
позицију часа у структури наставног 
плана. 
 

Члан 37. 
 

Ученик се писмено провјера и 
оцјењује само из предмета за које су 
наставним планом и програмом пред-
виђени облици провјеравања. 
 

Члан 38. 
 

(1) Оцијењени рад наставник је дужан 
анализирати с учеником и указати 
ученику на добре и слабије стране 
рада. Писмени рад наставник чува 
до краја текуће школске године. 

(2) Родитељ има право увида у оције-
њени учеников рад и право на нас-
тавникова објашњења. 
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Члан 39. 
 

(1) Писмене провјере проводе се током 
наставне године само послије обра-
ђених и увјежбаних наставних цје-
лина. 

(2) Наставник је дужан најкасније сед-
ам дана прије провјере обавијести-
ти ученике о садржајима  и обиму 
градива који ће се писмено провје-
рити, те о критеријима оцјењива-
ња. 

 
Члан 40. 

 
Ако на писменој провјери више 

од 50% ученика добије негативну оцје-
ну, писмена провјера ће се поновити. 
Поновна писмена провјера се проводи 
након анализе узрока неуспјеха, пона-
вљања и увјежбавања садржаја наста-
вног програма. 
 

Члан 41. 
 

(1) Ученику основне музичке школе се 
из наставног предмета не може да-
ти оцјена недовољан (1) због   неди-
сциплине или због неоправданог 
изостанка, као и изношења власти-
тог мишљења и става. 

(2) Ученику се не може извести закљу-
чна оцјена недовољан (1) на основу 
једне недовољне оцјене. 

(3) Закључна оцјена не мора бити ари-
тметричка средина свих оцјена у 
току олугодишта или  школске го-
дине, него општи утисак наставни-
ка о раду, резултатима рада и зала-
гању ученика. 

(4) Закључне оцјене из наставних пре-
дмета утврђује одјељенско вијеће на 
приједлог предметног наставника. 

(5) Приједлог оцјене предметног наст- 

Број 10 – страна 1441 
 

 
авника из ставка 4. овог чланка, у 
правилу треба потврдити. 

 
Члан 42. 

 
Закључну оцјену из главног пр-

едмета - инструмента на крају I и II по-
лугодишта утврђује комисија коју фо-
рмира наставничко вијеће. 
 

Члан 43. 
 

(1) Општи успјех ученика утврђује се 
аритметичком средином из свих 
наставних предмета,  заокружен на 
двије децимале. 

(2) Ученик је постигао општи успјех: 
 

- одличан (5) ако је постигао про-
сјечну оцјену најмање 4,50; 

- врло добар (4) ако је постигао 
просјечну оцјену најмање 3,50; 

- добар (3) ако је постигао просје-
чну оцјену најмање 2,50; 

- довољан (2) ако има средњу оцј-
ену из свих предмета најмање 2. 

 
V - ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Овај Правилник ступа на снагу 
даном доношења, а накнадно ће да се 
објави у «Службеним новинама Боса-
нско-подрињског кантона Горажде». 
 
Број: 10-38-2376/11             М И Н И С Т А Р 
20.06.2011.године         Алма Делизаимовић,с.р. 
    Г о р аж д е 
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На основу члана 11. Закона о 
кантоналним министарствима и друг-
им тијелима кантоналне управе („Слу-
жбене новине Босанско-подрињског 
кантона Горажде“ број: 05/03), те на 
основу члана 27. Закона о основном  
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одгоју и образовању („Службене нови-
не Босанско-подрињског кантона Гор-
ажде“ број:05/04,6/09), Министар за 
образовање, науку, културу и спорт 
Босанско-подрињског кантона Гораж 
де, д о н о с и : 
 
 

Наставни план о измјенама  
и допунама Наставног плана 

 за шести разред деветогодишње 
основне школе 

 
I 

 
У Наставном плану и програму 

за шести разред деветогодишње основ-
не школе (“Службене новине Босанско 
– подрињског кантона Горажде” број: 
9/9) у табели под редним бројем 3. 
ријечи “ Њемачки језик” замјењују се 
ријечима “Други страни језик”. 

 
 У другом дијелу табеле ријеч 
“вјеронаука” замјењује се ријечима 
“Изборно-обавезујући предмети: -Вје-
ронаука  -Други предмет“. 
 

II 
 

Наставни план о измјенама и 
допунама Наставног плана за шести  
разред деветогодишње основне школе 
биће објављен у „Службеним новина-
ма Босанско-подрињског кантона Гор-
ажде“. 
 
Број:10-38-2510/11                М И Н И С Т А Р 
30.06.2011.године         Алма Делизаимовић,с.р. 
     Г о р а ж д е        
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На основу члана 11. Закона о 
кантоналним министарствима и друг-
им тијелима кантоналне управе („Слу- 
жбене новине Босанско-подрињског 
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кантона Горажде“ број: 05/03), те на 
основу члана 27. Закона о основном 
одгоју и образовању ( „Службене нов-
ине Босанско-подрињског кантона Го-
ражде“ број:05/04,6/09), Министар за 
образовање, науку, културу и спорт 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де,  д о н о с и : 
 
 

Наставни план о измјенама  
и допунама Наставног плана  

за седми разред деветогодишње 
основне школе 

 
I  

 
У Наставном плану и програму 

за седми разред деветогодишње основ-
не школе (“Службене новине Босанско 
– подрињског кантона Горажде” бр-
ој:10/10) у табели под редним бројем 
3. ријечи “ Њемачки језик” замјењују 
се ријечима “Други страни језик”. 

 
У другом дијелу табеле ријеч 

“Вјеронаука” замјењује се ријечима 
“Изборно-обавезујући предмети: -Вје-
ронаука  -Други предмет“. 
                                                        

II  
 

Наставни план о измјенама и 
допунама Наставног плана за седми  
разред деветогодишње основне школе 
биће објављен у „Службеним новина-
ма Босанско-подрињског кантона Гор-
ажде“. 
 
Број:10-38-2510-1/11           М И Н И С Т А Р  
30.06.2011.године         Алма Делизаимовић,с.р. 
     Г о р а ж д е 
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На основу члана 11. Закона о 
кантоналним министарствима и друг- 
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им тијелима кантоналне управе („Службене новине Босанско-подрињског кантона 
Горажде“ број: 05/03, 6/09) те на основу члана 27. Закона о основном одгоју и 
образовању („Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде“ број: 
05/04, 6/09), Министар за образовање, науку, културу и спорт Босанско-подрињс-
ког кантона Горажде, д о н о с и: 

 
 

Наставни план за осми разред деветогодишње основне школе 
 
I 
 

Од школске 2011/12. године у свим основним школама на подручју Боса-
нско-подрињског кантона Горажде у осмим разредима деветогодишње основне 
школе примјењиваће се Наставни план за осми разред деветогодишње основне 
школе како слиједи: 

 
НАСТАВНИ ПЛАН ЗА ОСМИ РАЗРЕД  

 ДЕВЕТОГОДИШЊЕ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ 
 

РЕДНИ 
БРОЈ 

 

ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ 
ПРЕДМЕТИ СЕДМИЧНИ БРОЈ 

НАСТАВНИХ САТИ 

ГОДИШЊИ БРОЈ 
НАСТАВНИХ 

САТИ 
1. Босански, Хрватски и Српски језик 

и књижевност 4 140 

2. Енглески језик 2 70 
3. Други страни језик 2 70 
4. Математика 4 140 
5. Физика 2 70 
6. Хемија / кемија 2 70 
7. Биологија 1 35 
8. Географија / земљопис 1 35 
9. Хисторија / историја / повијест 1 35 
10. Техничка култура 2 70 
11. Информатика 1 35 
12. Ликовна култура 1 35 
13. Музичка / глазбена култура 1 35 
14. Тјелесни и здравствени одгој 2 70 

 
УКУПНО РЕДОВНЕ НАСТАВЕ 26  910 

Изборно-обавезујући предмети: 
                               -Вјеронаука  

-Други предмет 
2 70 

Одјељенска заједница 1 35 
УКУПНО ОПТЕРЕЋЕЊЕ УЧЕНИКА 29 1015 
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Саставни дио овог Наставног 

плана је програм из свих горе наведе-
них наставних предмета у којима су 
интегрисана заједничка језгра. 
 

II 
 

Наставни план за осми  разред 
деветогодишње основне школе биће 
објављен у „Службеним новинама Бо-
санско-подрињског кантона Горажде“. 
 
Број:10-38- 2511 /11            М И Н И С Т А Р 
30.06.2011.године         Алма Делизаимовић,с.р. 
     Г о р а ж д е   
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На основу члана 62. Закона о 
организацији органа управе у Федера-
цији Босне и Херцеговине („Службене 
новине Федерације БиХ“, број 35/05),  
члана 38. и члана 118. Статута Општи-
не Пале-Прача (“Службене новине Бо-
санско-подрињског кантона Горажде” 
број:19/07 и 11/08), начелник Општи-
не,  д о н о с и: 
                                                    
 

О Д Л У К У 
о одређивању броја банака путем 
којих ће се вршити платни промет 

 
I 

 
            Пружање услуга пословних ба-
нака за Буџет  Општине Пале - Прача, 
што обухвата: пружање услуга прику-
пљања јавних прихода и исплате сред-
става, извјештавање о уплатама и ис-
платама јавних прихода са рачуна Тр-
езора и свих подрачуна, вршит ће се 
путем 2 (двије) пословне банке. 
 

II 
 

           Највише позиционирана банка  
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биће изабрана за депозитну банку. 
Депозитна банка ће истовремено бити 
и трансакциона банка. 
 

III 
 
           Дисперзија новца ће се вршити 
на трансакционе рачуне пословних 
банака у сљедећим омјерима: 
 

- прворангирана.................................70 % 
- другорангирана ............................30% 
 

           Ова Одлука ступа на снагу дано-
м доношења. 
 

Образложење 
 

Ради припрема на прелазак на 
трезорско пословање  у општини Пале 
- Прача потребно је у наредном пери-
оду склопити уговоре о пружању услу-
га обављања платног промета са посл-
овним банкама. Будући да је, сходно 
одредбама Закона о јавним набавкама 
Босне и Херцеговине („Службени глас-
ник БиХ“, бр. 49/04, 19/05, 52/05, 
92/05, 8/06, 24/06, 70/06 и 12/09), 
потребно одредити количину набавке, 
односно број пословних банака које ће 
пружати услуге платног промета, због 
дисперзије ризика и сигурности јавн-
их средстава одлучено је да број посло-
вних банака буде као у диспозитиву 
ове Одлуке. 
          
Број:01-14-4-203/11              Н А Ч Е Л Н И К                                     
07.06.2011.године                 О П Ш Т И Н Е 
      Пале-Прача                       Асим Зец,с.р. 
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        На основу члана 24. Статута 
Општине Пале (“Службене новине Бо-
санско-подрињског кантона Горажде”, 
број: 19/07 и 11/08) и члана 88. Посло- 



04.јул/српањ 2011 
 
 
вника Општинског вијећа Општине 
Пале (,,Службене новине Босанско-по-
дрињског кантона Горажде”, број:4/08), 
Општинско вијеће Општине Пале-Пр-
ача на XXV сједници, одржаној дана 
21.06.2011. године, д о н о с и: 
 
 

З А К Љ У Ч А К 
о давању условне сагласности 
Удружењу „ИСКРА“, Сарајево  
за обављање послова превенције  
и рехабилитације жена жртава 
насиља и дјеце и омладине 

 са поремећајима у понашању 
 

Члан 1. 
 
         Овим Закључком, даје се  услов-
на сагласност Удружењу за превенцију 
и рехабилитацију жена жртава насиља 
и дјеце и омладине са поремећајима у 
понашању  „ИСКРА“ Сарајево, да нак-
он прибављања потребне документа-
ције (одобрење за промјену намјене 
објекта из стамбеног у пословни, одоб-
рење за употребу, одобрење за рад и 
осталих сагласности потребних за ова-
кву врсту дјелатности), у   објекту који 
је у власништву Девлић (Бајезид) Зија-
да, зграђеном на к.ч.бр. 296, уписаном 
у зк. извадак бр.123  к.о. Прача Доња, 
који је власник објекта дао на неогран-
ичено кориштење Удружењу за преве-
нцију и рехабилитацију жена жртава 
насиља и дјеце и омладине са пореме-
ћајима у понашању  „ИСКРА“ Сараје-
во, може обављати послове превенције 
и рехабилитације жена жртава насиља 
и дјеце и омладине са поремећајима у 
понашању. 
 

Члан 2. 
       
 Овај Закључак ступа на снагу  

Број 10 – страна 1445 
 

 
даном усвајања, а накнадно ће бити 
објављен у „Службеним новинама Бо-
санско-подрињског кантона Горажде“. 
 
Број:02-5-43-2/11         ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ  
21.06.2011.године          Фуад Црнчало,с.р. 
     Пале-Прача   
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     На основу члана 24. тачка 11. 
Статута Општине Пале ("Службене 
новине Босанско-подрињског кантона 
Горажде", број: 19/07 и 11/08) и члана 
81. Пословника Општинског вијећа 
Општине Пале-Прача  ("Службене но-
вине Босанско-подрињског кантона 
Горажде", број: 04/08), Општинско виј-
еће Пале-Прача, на својој XXV сједни-
ци, одржаној дана 21.06.2011. године,  
д о н о с и : 
 
 

О Д Л У К У 
o измјени и допуни Одлуке  

о утврђивању значајних датума 
 за Општину Пале-Прача 

 
Члан 1. 

 
     Овом Одлуком, врши се измјена 
и допуна Одлуке о утврђивању  знача-
јних датума за Општину Пале-Прача 
(„Службене новине Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде“, број: 9/09),  та-
ко што у члану 1. Иза ријечи „ 27. Sеп-
тембар“ умјесто ријечи „Дани отпо-
ра“ треба да стоје ријечи „Дан осло-
бођења“. 
 

Члан 2. 
 
     Ова Одлука ступа на снагу да-
ном усвајања, а накнадно ће бити обја-
вљена у „Службеним новинама Босан- 
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ско-подрињског кантона Горажде“. 
 
Број:02-02-1-62/11       ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ  
21.06.2011. године         Фуад Црнчало,с.р. 
     Пале-Прача   
                                

541 
 

      На основу члана 24. Статута 
Општине Пале („Службене новине Бо-
санско-подрињског кантона Горажде“, 
број:19/07 и 11/08) и члана 81. Послов-
ника Општинског вијећа Општине Па-
ле-Прача („Службене новине Босанско 
–подрињског кантона Горажде“, број: 
04/08), Општинско вијеће Пале-Прача, 
на својој XXV  сједници, одржаној дана 
21.06.2011. године, д о н о с и : 
 
 

О Д Л У К У 
o давању сагласности на Споразуме 

 о преносу права власништва 
 на некретнинама и накнада 

 за те некретнине 
 

Члан 1. 
 

  Овом Одлуком даје се сугласно-
ст на Споразуме о преносу права влас-
ништва на некретнинама и накнада за 
те некретнине, закљученим између Оп-
штине Пале – Прача и власника некр-
етнина, Калача Асима и Калача Нус-
рета. 
 

Члан 2. 
 
 Ова Одлука ступа на снагу дан-
ом усвајања а накнадно ће бити обја-
вљена у „Службеним новинама Босан-
ско-подрињског кантона Горажде“. 
 
Број:02-02-1-63/11       ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ 
 21.06.2011.године         Фуад Црнчало,с.р.  
     Пале-Прача     
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     На основу члана 24. Статута 
Општине Пале (“Службене новине Бо-
санско-подрињског кантона Горажде”, 
број:19/07 и 11/08) и члана 81. Послов-
ника Oпштинског вијећа Општине Па-
ле (“Службене новине Босанско-под-
рињског кантона Горажде”, број:4/08), 
Општинско вијеће Пале-Прача, на сво-
јој XXVсједници, одржаној дана 21.06. 
2011. Године,  д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о именовању Организациог одбора 

 
Члан 1. 

 
          Поводом културно-спортске ма-
нифестације “Прачанско љето 2011”,  
именује се Организациони одбор у сљ-
едећем саставу: 
 
- Рамиз Агановић        –   предсједник 
- Мунир Радача       -  допредсједник, 
- Шефко Мутапчић                –  члан, 
- Фуад Црнчало                       –   члан, 
-     Азра Омеровић                    -    члан, 
-     Мухамед Ћутук                   -    члан, 
-     Сабина Имшировић            -    члан, 
-     Сулејман Омеровић             -   члан, 
-     Мирсада Јашаревић             -   члан, 
-     Адис   Имшировић               -   члан. 
 

Члан 2. 
 
  Организациони одбор је дужан 
сачинити програм манифестација и 
предрачун потребних новчаних сред-
става. 
 

Члан 3. 
 
  По завршеку манифестације са-
чинити финансијски извјештај о утро- 
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шку новчаних средстава и доставити 
га општинском начелнику. 

 
Члан 4. 

 
     Ова Одлука ступа на снагу осм-
ог дана од дана објављивања у “Служ-
беним новинама Босанско-подрињск-
ог кантона Горажде”.  
 
Број:02-02-1-64/11       ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ  
21.06.2011.године         Фуад Црнчало,с.р.  
     Пале-Прача   
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 На основу члана 24. Статута 
Општине Пале („Службене новине Бо-
санско-подрињског кантона Горажде“, 
број:19/07 и 11/08) и  члана 81. Посло-
вника Општинског вијећа Општине 
Пале (,,Службене новине Босанско-по-
дрињског кантона Горажде”, број:4/08), 
а поводом обиљежавања Дана отпора 
мјесне заједнице Прача, Општинско 
вијеће Пале-Прача, на XXV сједници, 
одржаној дана 21.06.2011. г., д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о именовању Организационог 

одбора 
 

Члан 1. 
 
 Поводом Дана отпора мјесне 
заједнице Прача 2011. Године, одржа-
ће се свечана манифестација поводом 
чега се именује Организациони одбор 
у сљедећем саставу: 
 
1.   Прљача Јусуф,         -   предсједник, 
2.   Брдарић Алија,                      -  члан, 
3.   Сабља Кемал,                         -  члан, 
4.   Ћутук Мемсуд,                      -   члан, 
5.   Друговац Џевад,                   -   члан, 
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  6.   Жиго Елвир,                           -  члан, 
  7.   Зец Асим,                              -  члан, 
  8.   Ћуприја Хајрудин ,              -  члан, 
  9.   Брдарић Кемал,                   -  члан, 
10.   Сабља Адил,                          -  члан, 
11.   Друговац Хуснија,                 -  члан, 
12.   Рухотина Суад,                       -  члан. 
 

Члан 2. 
 
 Организациони одбор је дужан 
сачинити програм манифестације и 
предрачун потребних финансијских 
средстава, те по завршетку манифеста-
ције сачинити извјештај и доставити га 
општинском начелнику. 
 

Члан 3. 
 
 Ова Одлука ступа на снагу да-
ном усвајања, а накнадно ће бити об-
јављена у „Службеним новинама Боса-
нско-подрињског кантона Горажде“. 
 
Број:02-02-1-65/11       ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ  
21.06.2011.године           Фуад Црнчал,с.р. 
     Пале-Прача      
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 На основу члана 24. Статута 
Општине Пале (“Службене новине Бо-
санско-подрињског кантона Горажде”, 
број:19/07 и 11/08) и члана 81. Послов-
ника Општинског вијећа Општине Па-
ле (“Службене новине Босанско-под-
рињског кантона Горажде”, број:4/08), 
Општинско вијеће Пале-Прача, на сво-
јој XXV сједници, одржаној дана 21.06. 
2011. Године, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о именовању Организационог 

одбора 
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Члан 1. 
 
 Поводом 27. септембра, Дана 
Општине Пале-Прача и Дана ослобођ-
ења МЗ Хреновица, именује се Орга-
низациони одбор у сљедећем саставу: 
 
1. Фуад Црнчало,           – предсједник, 
2. Сиповић Едиб,                        – члан, 
3. Чоло Јусуф,                            – члан, 
4. Ћутук Мемсуд,                       – члан, 
5. Агановић Рамиз,                     – члан, 
6. Омеровић Сулејман,              – члан, 
7. Ћутук Мухамед,                    -  члан, 
8. Сиповић Рамиз,                      - члан, 
9. Радача Мунир,                      -  члан, 
10. Ћуприја Хјарудин,                -  члан, 
11. Друговац Хуснија,                  - члан. 
 

Члан 2. 
 
 Организациони одбор је дужан 
сачинити програм манифестације и 
предрачун потребних финансијских 
средстава, а по завршетку манифеста-
ције сачинити извјештај и доставити га 
општинском начелнику. 
 

Члан 3. 
 
 Ова Одлука ступа на снагу даом 
усвајања, а накнадно ће бити објавље-
на у ”Службеним новинама Босанско-
подрињског кантона Горажде”. 
 
Број:02-02-1-66/11       ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ  
21.06.2011.године          Фуад Црнчало,с.р.    
     Пале-Прача    
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 На основу члана 24. Статута 
Општине Пале (“Службене новине Бо-
санско-подрињског кантона Горажде”, 
број:19/07 и 11/08) и члана 81. Послов-
ника Општинског вијећа Општине Па- 
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ле (“Службене новине Босанско-подр-
ињског кантона Горажде”, број: 4/08), 
Општинско вијеће Општине Пале-Пра-
ча, на својој XXV сједници, одржаној 
дана 21.06.2011. године, д о н о с и: 
 
  

О Д Л У К У 
о давању сагласности на цјеновник 

услуга ЈКП “Прача” 
 

Члан 1. 
 
 Овом Одлуком даје се сагласно-
ст на цјеновник услуга ЈКП “Прача”, 
који је усвојио Управни одбор ЈКП 
“Прача” из Праче, на сједници одржа-
ној дана 20.04.2011. године. 
 

Члан 2. 
 
 Цјеновник услуга ЈКП “Прача” 
примјењиваће се од 01.07.2011. године. 
 

Члан 3. 
 
 Ступањем на снагу ове Одлуке, 
престаје да важи Рјешење о давању са-
гласности на цјеновник услуга ЈКП „Пр-
ача“, број:02-02-1-42/07 од 26.04.2007. 
године. 
 

Члан 4. 
 
 Ова Одлука ступа на снагу дан-
ом усвајања, а накнадно ће да се објави 
у „Службеним новинама Босанско-по-
дрињског кантона Горажде“. 
 
Број:02-02-1-67/11       ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ  
21.06.2011.године          Фуад Црнчало,с.р. 
      Пале-Прача  
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        На основу члана 24. Статута 
Општине Пале (“Службене новине Бо- 
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санско-подрињског кантона Горажде”, 
број:19/07 и 11/08) и члана 88. Послов-
ника Општинског вијећа Општине Па-
ле (,,Службене новине Босанско-подр-
ињског кантона Горажде”, број: 4/08), 
Општинско вијеће Општине Пале-Пр-
ача, на XXV сједници, одржаној дана 
21.06.2011. године,  д о н о с и: 
 
 

З А К Љ У Ч А К 
о куповини лима за кров "Палић" 
д.о.о. Сарајево, филијала Прача 

 
Члан 1. 

 
         Овим Закључком, одобрава  се 
"Палић" д.о.о. Сарајево, филијала Пра-
ча, исплата из Буџета Општине за 2011. 
годину, на име  куповине лима за пок-
ривање крова у површини од 150 м2.  
 

Члан 2. 
 
 За реализацију овог Закључка 
задужује се општински начелник. 
 

Члан 3. 
 
 Овај Закључак ступа на снагу 
даном усвајања, а накнадно ће бити 
објављен у „Службеним новинама Бос-
анско-подрињског кантона Горажде“. 
 
Број:02-2-1-68/11         ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ  
21.06.2011.године         Фуад Црнчало,с.р.    
    Пале-Прача      
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        На основу члана 24. Статута 
Општине Пале (“Службене новине Бо-
санско-подрињског кантона Горажде”, 
број:19/07 и 11/08) и члана 88. Послов-
ника Општинског вијећа Општине Па- 
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ле (,,Службене новине Босанско-подр-
ињског кантона Горажде”, број: 4/08), 
Општинско вијеће Општине Пале-Пр-
ача, на XXV сједници, одржаној дана 
21.06.2011. године, д о н о с и: 
 
 

З А К Љ У Ч А К 
о прихватању приједлога УДБ 

 
Члан 1. 

 
         Овим Закључком се прихвата 
приједлог Удружења демобилисаних 
бораца Општине Пале-Прача да деле-
гирају два члана из редова незапосле-
них демобилисаних бораца и то једног 
члана са подручја МЗ Прача, а једног 
са подручја МЗ Хреновица, који ће уч-
ествовати у раду Савјета мјесних зајед-
ница, приликом сачињавања спискова 
за додјелу донација.   
 

Члан 2. 
 
       Овај Закључак ступа на снагу 
даном усвајања, а накнадно ће бити 
објављен у „Службеним новинама Бо-
санско-подрињског кантона Горажде“. 
 
Број:02-2-1-69/11         ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ  
21.06.2011.године          Фуад Црнчало,с.р.    
     Пале-Прача     
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 На основу члана 24. Статута 
Општине Пале (“Службене новине Бо-
санско-подрињског кантона Горажде”, 
број:19/07 и 11/08) и члана 88. Послов-
ника Општинског вијећа Општине Па-
ле (“Службене новине Босанско-подр-
ињског кантона Горажде”, број: 4/08), 
Општинско вијеће Општине Пале-Пр-
ача, на XXV  сједници, одржаној дана 
21.06.2011. године, д о н о с и: 
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З А К Љ У Ч А К 
о  приступању поступку израде 

пројектне документације 
за изградњу мостова на ријеци 

Прачи 
 

Члан 1. 
 
 Овим се Закључком одобрава 
приступање поступку израде пројект-
не документације за изградњу мостова 
на ријеци Прачи у насељу Луње и на-
сељу Возница, код ЈКП “Прача”.  
  

Члан 2. 
 
 Пројектну документацију изра-
дити  тако да  укупна ширина мостова 
буде 5,00 м, од тога да 4,00 м буде ко-
ловозна трака, а 1,00 м тротоар за пје-
шаке  носивости 60 тона.  
 

Члан 3. 
 

Овај Закључак ступа на снагу 
даном усвајања, а накнадно ће бити 
објављен у „Службеним новинама Бос-
анско-подрињског кантона Горажде“. 
 
Број:02-02-1-70/11       ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ  
21.06.2011.године         Црнчало Фуад,с.р.                            
    Пале-Прача    
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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 Босне 
и Херцеговине", број: 12/03 и 34/03), 
члана 24. Статута Општине Пале ("Сл-
ужбене новине Босанско-подрињског 
кантона Горажде", број: 19/07 и 11/08) 
и члана 33. Статута Јавног стамбено-
комуналног,  грађевинског и услужног 
предузећа "Прача", Општинско вијеће 
Пале-Прача, на својој XXV сједници, од- 

04.јул/српањ 2011 
 

 
ржаној дана 21.06.2011. год, д о н о с и: 
 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о именовању Управног одбора  

ЈКП "Прача" 
 
1. За предсједника и чланове Управ-

ног одбора Јавног стамбено-кому-
налног, грађевинског и услужног 
предузећа "Прача", на период од 
шездесет дана,  именују се: 

 

- Салиспахић Авдо- предсједник, 
- Брдарић Фахра - члан,  
- Омеровић Сулејман - члан, 
- Спаховић Мемсур - члан, 
- Жиго Елвир - члан. 

 
2. Рјешење ступа на снагу даном дон-

ошења, а накнадно ће да се објави 
у „Службеним новинама Босанско-
по-дрињског кантона Горажде“. 

 

Број:02-31-1-71/11       ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ  
21.06.2011.године          Црнчало Фуад,с.р.                           
     Пале-Прача  
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        На основу члана 24. Статута 
Општине Пале (“Службене новине Бо-
санско-подрињског кантона Горажде”, 
број:19/07 и 11/08) и члана 88. Послов-
ника Општинског вијећа Општине Па-
ле (,,Службене новине Босанско-подр-
ињског кантона Горажде”, број: 4/08), 
Општинско вијеће Општине Пале-Пр-
ача, на XXV сједници, одржаној дана 
21.06.2011. године, д о н о с и: 
 
 

ЗАКЉУЧАК 
о побољшању сигнала „Моја ТВ“ 

 
Члан 1. 

 
         Овим се Закључком апелира на  



04.јул/српањ 2011 
 
 
БХ Телеком да на подручју Општине 
Пале-Прача побољша пружање услуга 
„Моја ТВ“.  
 

Члан 2. 
 
 Због лошег пријема сигнала пр-
едлаже се да кориснике ових услуга ос-
лободе од плаћања претплате за мјесе-
це април, мај и јуни 2011. године. 
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Члан 3. 

 
       Овај Закључак ступа на снагу 
даном усвајања, а накнадно ће бити 
објављен у „Службеним новинама Бо-
санско-подрињског кантона Горажде“. 
 
Број:02-2-1-72/11         ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ  
21.06.2011.године         Црнчало Фуад,с.р.                           
    Пале-Прача                      

---------------------- 
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