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 На основу члана 33.a Устава Бо-
санско-подрињског кантона Горажде 
(„Службене новине Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде“, број: 8/98, 
10/00, 5/03 и 8/04), д о н о с и м: 
 
 

У К А З 
О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА  

О  ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА  
ЗАКОНА О ПОЛИЦИЈСКИМ 

СЛУЖБЕНИЦИМА 
 
 
 

Проглашава се Закон о измјена-
ма допунама Закона о полицијским 
службеницима, који је донијела Скуп-
штина Босанско-подрињског кантона 
Горажде на 21. редовној сједници,  од-
ржаној 15. новембра 2021. године. 
 
Број:02-02-122/21                   П Р Е М И Ј Е Р 
15.11.2021. године                Аида Обућа,с.р. 
     Г о р а ж д е    
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На основу поглавља IV, одјељак 
А, члана 23. став (1) тачка б) Устава Бо-
санско-подрињског кантона Горажде 
(„Службене новине Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде”, број: 8/98, 
10/00, 5/03 и 8/04), Скупштина Босан-
ско-подрињског кантона Горажде, на 
21. редовној сједници, одржаној 15. но-
вембра 2021. године, д о н о с и: 
 
 

З А К О Н 
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА 

ЗАКОНА О ПОЛИЦИЈСКИМ 
СЛУЖБЕНИЦИМА 

  
Члан 1. 

 
У Закону о полицијским служ-

беницима („Службене новине Босан-
ско-подрињског кантона Горажде”, бр-
ој: 13/19 и 7/20 - исправка) у члану 46. 
у ставу (1) у тачки д) ријечи: „без од“ 
замјењују се ријечима: „без одобрења 
полицијског комесара“. 

 

Година XXIV– Брoj 11   19. новембар/студени 2021. 
 

Г О Р А Ж Д Е 

Аконтација за  IV  квартал 2021. год  
укључујући  и преплату за „Службе-
не новине БПК-а Горажде. – 40 КМ 
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Члан 2. 
 

У члану 57. у ставу (1) тачка а) и 
б) мијењају се и гласе: 
„а) три полицијска службеника из Уп-
раве полиције  најмање у чину  вишег 
инспектора које предлаже полицијски 
комесар, 
б) два државна службеника из Минис-
тарства који нису чланови политичке 
странке и имају најмање позицију ст-
ручни савјетник, а које предлаже ми-
нистар“. 

У ставу (4) у тачки г) бришу се 
ријечи: ”који су успјешно завршили 
тестирање”, а иза ријечи: „мјеста и” 
додају се ријечи: ”на огласној табли 
Управе полиције”. 
 

Члан 3. 
 

У члану 62. у ставу (2) иза рије-
чи: „Законом о заштити тајних подата-
ка” додају се ријечи: ”и провјерама из 
тачке г) став (1) члана 54. овог Закона”. 

У ставу (3) иза ријечи: ”или се 
утврди”, додају се ријечи: ”да не испу-
њава услове из тачке г) став (1) члана 
54. овог Закона или“. 
 

Члан 4. 
 

У члану 63. иза ријечи: „увјере-
ња”, додаје се знак интерпукције – за-
рез (,) и ријечи: ”акта о провјери усло-
ва из тачке г) став (1) члана 54. овог За-
кона”, док се иза ријечи: ”комисија за 
избор”, додају ријечи: ”полицијском 
комесару доставља и”. 
 

Члан 5. 
 

У члану 66. додаје се нови став 
(2) који гласи: ”(2)  Умјесто кадета из  
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става (1) овог члана, уз претходну саг-
ласност Полицијске академије Федера-
лног министарства унутрашњих пос-
лова, на похађање основне обуке упу-
ћује се сљедећи кандидат са коначне 
листе кандидата који су успјешно зав-
ршили тестирање”. 
 

Члан 6. 
 

У члану 71. ставу (4) иза ријечи: 
”унапређењем”, додају се интерпук-
цијски знак - зарез (,) и  ријечи: ”а нај-
дуже шест мјесеци”.  
 

Члан 7. 
 

У члану 77. ставу (1) испред ри-
јечи: ”правима”, додаје се велико сло-
во: ”О”. 
 

Члан 8. 
 

У члану 82. ставу (2) ријечи: 
”смјене или истека” и у ставу (3) рије-
чи: ”смјене, односно истека” замјењују  
се са ријечју: ”престанка”. 
 

Члан 9. 
 

У члану 83. ставу (1) тачке д) и 
е) се бришу. 
 

Члан 10. 
 

У члану 86. ставу (3) иза ријечи: 
„степен образовања“, додају се ријечи: 
„или најмање први циклус високог об-
разовања болоњског система студира-
ња вреднован са најмање 180 ЕЦТС 
студијских бодова“. 

У ставу (4) иза ријечи: „виши 
инспектор“, додају се ријечи: „и из 
чина виши инспектор у чин самоста- 
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лни инспектор“. 

У ставу (5) ријечи: „виши инс-
пектор у чин самостални инспектор и  
из чина“ се бришу. 

У ставу (6) ријеч: ”приједлога”, 
замјењује се са ријечју: ”препоруке”, а  
иза ријечи: „академска звања“, додају 
се ријечи: „укључујући и струку“.  
 

Члан 11. 
 

У члану 87. ставу (1) у тачки ц) 
и д)  ријечи: „најмање“ прије броја: 
„180“ се бришу, а у тачки д) иза ри-
јечи: „виши инспектор“, додају се риј-
ечи: „и из чина виши инспектор у чин 
самостални инспектор“. 

Тачка е) става (1)  се брише, а  у 
досадашњој тачки ф) која постаје та-
чка е) бришу се ријечи: „и двадесет го-
дина полицијског искуства“. 
  

Члан 12. 
 

У члану 89. ставу (5) иза ријечи: 
„критеријима”, додају се ријечи: ”и 
подкритерија”, а иза  броја: ”(2)” до-
дају се ријечи: ”и члана 86. став (6)”.  
 

Члан 13. 
 

У члану 94. ставови  (2), (3),(4) и 
(5) се бришу, а досадашњи став (6) по-
стаје став (2). 
 

Члан 14. 
 

У члану 112. ставу (1) брише се 
интерпукцијски знак - зарез (,) и рије-
чи: ”зависно од дужине радног искус-
тва”. 

Став (3) се брише, а досадашњи 
ставови (4), (5), (6), (7), (8), (9 ) и (10) 
постају ставови (3), (4), (5), (6), (7), (8) и 
(9). 
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У досадашњем ставу (9) који је 

постао став (8) ријеч: ”нису” замјењује 
се са ријечју: ”су”. 
 

Члан 15. 
 

У члану 119. ставу  (1) у тачки е) 
иза ријечи: ”дужности”, додају се рије-
чи: ”или јавно испољавање политич-
ких увјерења“, док се  иза тачке л), а  
испред ријечи: „употреба средстава 
присиле“ додаје словна ознака тачке : 
„м)“. 

Досадашње тачке од м) до гг) 
постају тачке н) до хх). 
 

Члан 16. 
 

У члану 120. ставу (1) у тачки д) 
бришу се ријечи: ”при Министарст-
ву”. 

Став (5)  се мијења и гласи: ”(5) 
Уколико Јединица за професионалне 
стандарде и едукацију утврди да се 
ради о тежој повреди службене дужно-
сти, дисциплинском тужиоцу, подно-
си иницијативу за покретање дисци-
плинског поступка”.  
 

Члан 17. 
 

У члану 122. ставу (2) иза рије-
чи: ”Дисциплинску комисију” додају 
се ријечи: ”и дисциплинског тужио-
ца”.  

Став (3) се мијења и гласи: ”(3) 
Дисциплинску комисију чине предсје-
давајући, два члана и исто толико за-
мјеника, а предсједавајући, један члан 
и њихови замјеници су полицијски 
службеници из Управе полиције који 
имају намјање чин виши инспектор, 
док други члан и његов замјеник мо-
рају бити државни службеници из Ми- 
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нистарства који нису чланови полити-
чке странке и имају најмање позицију 
стручни савјетник”. 

Иза става (3) додаје се нови  став 
(4) који гласи: ”(4) Најмање један члан 
дисциплинске комисије мора бити ди-
пломирани правник или бакалауреат 
права“. 

(4) Досадашњи ставови (4), (5), 
(6), (7), (8), (9) и (10) постају ставови (5), 
(6), (7), (8), (9), (10) и (11). 

Досадашњи став (5) који је пос-
тао  став (6) се мијења и гласи: ”(6) Дис-
циплински тужилац и његов замјеник 
су полицијски службеници из Управе 
полиције који морају имати најмање 
чин виши инспектор”. 
 

Члан 18. 
 

У члану 123. став (1) мијења се и 
гласи: ”(1) У  року од 15 дана од дана 
истека рока из члана 121. став (2) овог 
закона Јединица за професионалне ст-
андарде и едукацију, дисциплинском 
тужиоцу, подноси иницијативу за по-
кретање дисциплинског поступка из 
става (5) члана 120. овог Закона  који 
након тога подноси захтјев за покрета-
ње дисциплинског поступка дисци-
плинској комисији”. 

У ставу (2) ријечи: ”Јединице за 
професионалне стандарде и едукаци-
ју”, замјењују  се са ријечима: ”дисци-
плинског тужиоца”. 
 

Члан 19. 
 

У члану 124. ставу (1) тачка д) се 
брише. 
 

Члан 20. 
 

У члану 132. ставу (1) ријеч: „ос-
новне” се брише. 
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Члан 21. 
 

У члану 136. ставу (1) у  тачки ц) 
иза ријечи: ”пробног рада” брише се 
знак интерпукције - зарез (,) и ријечи: 
„односно ако не положи стручни исп-
ит у складу са чланом 69. овог Закона“. 

У тачки л) иза ријечи: ”јавну 
функцију”, додају се ријечи: ”или када 
је предложен од политичке странке за 
било коју извршну функцију”. 

Иза тачке л) у којој се знак ин-
терпукције - тачка (.) мијења знаком 
интерпукције - тачка са зарезом(;) до-
даје се тачка м) која гласи: ”м) смрт по-
лицијског службеника“ . 
 

Члан 22. 
 

У члану 138. ставу (1) се брише 
знак интерпукције - зарез (,) и ријечи: 
”на приједлог министра”.   

Став (3) се мијења и гласи: ”(3) 
Полицијски одбор чине два полициј-
ска службеника из Управе полиције 
који морају имати најмање чин само-
сталног инспектора и један државни 
службеник из Министарства, који није 
члан политичке странке и који има 
најмање позицију стручни савјетник”.  

У ставу (4) иза ријечи: „дипло-
мирани правник“ додају се ријечи: 
„или бакалауреат права“.   

Став (5)  се мијења и гласи: ”(5) 
Министар предлаже кандидата за име-
новање члана Полицијског одбора из 
Министарства, а полицијски комесар 
кандидате за именовање чланова Пол-
ицијског одбора из Управе полиције, 
које Влади Кантона доставља минис-
тар. Влада Кантона именује чланове 
Полицијског одбора на мандат од че-
тири године са могућношћу другог уз-
астопног мандата”. 
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Члан 23. 
 

У члану 139. ставу (2) број и ри-
јеч: ”7 (седам)” замијењују се са бројем 
и ријечју: ”30 дана”. 

Став (4) се мијења и гласи: „(4) 
Полицијски одбор у сваком конкрет-
ном случају доноси одговарајућу врсту 
одлуке која је прописана прописом ко-
ји се примјењује у конкретном случају 
(одлука којом се жалба одбацује, одби-
ја, уважава итд.), што се детаљније уре-
ђује Пословником о раду Полицијског 
одбора”.   
 

Члан 24. 
 

У року од 30 дана од дана ступ-
ања на снагу овог Закона полицијски 
комесар је дужан именовати нови  сас-
тав Дисциплинске комисије, као и Ди-
сциплинског тужиоца. 

У року из става (1) овог члана 
министар је дужан Влади Кантона дос-
тавити приједлоге чланова новог сази-
ва Полицијског одбора. 
 

Члан 25. 
 

Дисциплински поступци запо-
чети прије ступања на снагу овог Зако-
на који се не окончају до именовања 
нових дисциплинских органа настави-
ће се и окончати  по одредбама овог 
Закона. 
 

Члан 26. 
 

У року од 60 дана од дана ступ-
ања на снагу овог Закона, Влада Кант-
она и министар дужни су ускладити  
подзаконске акте донесене за проведбу 
Закона о полицијским службеницима  
у складу са одредбама овог Закона. 

Број 11 – страна 2205 
 

 
Члан 27. 

 
Овај Закон ступа на снагу осмог 

дана од дана објављивања у „Службен-
им новинама Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде”. 
 
Број:01-02-826/21       ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋА  
15.11.2021.године       С К У П Ш Т И Н Е 
     Г о р а ж д е             Аида Сирбубало,с.р. 
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На основу члана 33.a Устава Бо-
санско-подрињског кантона Горажде 
(„Службене новине Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде“, број: 8/98, 
10/00, 5/03 и 8/04), д о н о с и м: 
 
 

У К А З 
О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА  

О  ИЗМЈЕНИ ЗАКОНА О 
НАБАВЉАЊУ, ДРЖАЊУ И 

НОШЕЊУ ОРУЖЈА И МУНИЦИЈЕ 
 
 
 

Проглашава се Закон о измјени  
Закона о набављању, држању и ноше-
њу оружја и муниције, који је донијела 
Скупштина Босанско-подрињског кан-
тона Горажде, на 21. редовној сједни-
ци,  одржаној 15. новембра 2021. годи-
не. 
 
Број:02-02-123/21                  П Р Е М И Ј Е Р 
15.11.2021.године                 Аида Обућа,с.р. 
    Г о р а ж д е    
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На основу поглавља IV, одјељак 
А, члана 23., став (1) тачка б) Устава 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де („Службене новине Босанско-под- 



Број 11 – страна 2206 
 
 
рињског кантона Горажде”, број: 8/98, 
10/00, 5/03 и 8/04), Скупштина Босан-
ско-подрињског кантона Горажде, на 
21. редовној сједници, одржаној 15. но-
вембра 2021. године  д о н о с и: 
           
 

З А К О Н 
О ИЗМЈЕНИ  ЗАКОНА О 

НАБАВЉАЊУ, ДРЖАЊУ И 
НОШЕЊУ ОРУЖЈА И МУНИЦИЈЕ 

 
Члан 1. 

 
 У члану 81. у ставу (2) Закона о 
набављању, држању и ношењу оружја 
и муниције („Службене новине Боса-
нско-подрињског кантона Горажде“, 
број: 10/17 и 13/19), ријеч: „четири“, 
замјењује се ријечју: „шест“.   
 

Члан 2. 
  
 Овај Закон ступа на снагу осмог 
дана од дана објављивања у ”Службе-
ним новинама Босанско-подрињског 
кантона Горажде”. 
 
Број:01-02-827/21        ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋА  
15.11.2021.године         С К У П Ш Т И Н Е 
    Г о р а ж д е              Аида Сирбубало,с.р. 
         

872 
 

На основу поглавља IV, одјељак 
А, члана 23. Устава Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде („Службене но-
вине Босанско-подрињског кантона Го-
ражде“, број:8/98, 10/00, 5/03 и 8/04) и 
чланова 109, 111. и 193. Пословника 
Скупштине Босанско-подрињског кан-
тона Горажде („Службене новине Бос-
анско-подрињског кантона Горажде“, 
број:3/18 и 6/19), Скупштина Босанско 
-подрињског кантона Горажде, на 21.  
редовној сједници, одржаној 15. новем- 
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бра 2021. године, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ 

ПРЕМИЈЕРА БОСАНСКО-
ПОДРИЊСКОГ КАНТОНА 
ГОРАЖДЕ О РАЗРЈЕШЕЊУ 

МИНИСТРА ЗА ПРИВРЕДУ У 
ВЛАДИ БОСАНСКО-ПОДРИЊСКОГ 

КАНТОНА ГОРАЖДЕ 
 

Члан 1. 
 

Скупштина Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде потврђује Одлу-
ку премијера Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде о разрјешењу минист-
ра за привреду у Влади Босанско-по-
дрињског кантона Горажде АРНАУТ 
МЕНСАДА, број: 02-04-117-1/21 од 08. 
11.2021. године. 
 

Члан 2. 
 
 Ова Одлука ступа на снагу дан-
ом доношења, а накнадно ће да се об-
јави у „Службеним новинама Босанско 
-подрињског кантона Горажде“ и пос-
таје саставни дио Одлуке о потврђива-
њу Владе Босанско-подрињског канто-
на Горажде, број: 01-05-237/19 од 26. 
априла 2019. године, Одлуке број: 01-
05-446/19 од 09. јула 2019. године, Од-
луке број: 01-04-421/20 од 25. јуна 2020. 
године, Одлуке број: 01-04-101/21 од 
05. фебруара 2021. године, Одлуке бр-
ој: 01-04-356/21 од 05.05.2021. године, 
Одлуке број: 01-04-511/21 од 07.07.2021. 
године и Одлуке број: 01-04-571/21 од 
27.07.2021. године. 
 
Број:01-04-823/21ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋА 
15.11.2021.године СКУПШТИНЕ 
     Г о р а ж д е             Аида Сирбубало,с.р. 
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873 
 

На основу амандмана XXX став 
3. и XXXI на Устав Босанско–подрињ-
ског кантона Горажде („Службене нов-
ине Босанско–подрињског кантона Го-
ражде”, број:8/98, 10/00, 5/03 и 8/04) и 
на основу члана 10. ставови 11. и 12. 
Закона о Влади Босанско–подрињског 
кантона  Горажде („Службене новине 
Босанско–подрињског кантона Гораж-
де”, број:8/15), премијер Босанско–по-
дрињског кантона Горажде, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о разрјешењу  министра  

за привреду у Влади Босанско-
подрињског кантона Горажде 

 
Члан 1. 

  
 Менсад Арнаут се разрјешава 
функције министра за привреду  у Вл-
ади Босанско-подрињског кантона Го-
ражде. 
 

Члан 2. 
 

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

Члан 3. 
 
 Одлуку објавити у „Службеним 
новинама Босанско–подрињског кан-
тона Горажде”. 
 
Број:02-04–117-1/21        П Р Е М И Ј Е Р 
08.11.2021.године                 Аида Обућа,с.р. 
     Г о р а ж д е  
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На основу поглавља IV, одјељак  
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А, члана 23. Устава Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде („Службене но-
вине Босанско-подрињског кантона Го-
ражде“, број: 8/98, 10/00, 5/03 и 8/04) 
и чланова 109, 111. и 197. Пословника 
Скупштине Босанско-подрињског кан-
тона Горажде („Службене новине Бос-
анско-подрињског кантона Горажде“, 
број:3/18 и 6/19), Скупштина Босанско 
-подрињског кантона Горажде, на 21.  
редовној сједници, одржаној 15. новем-
бра  2021. године, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКЕ 

ПРЕМИЈЕРА БОСАНСКО-
ПОДРИЊСКОГ КАНТОНА 
ГОРАЖДЕ О ИМЕНОВАЊУ 

МИНИСТРА ЗА ПРИВРЕДУ У 
ВЛАДИ БОСАНСКО-ПОДРИЊСКОГ 

КАНТОНА ГОРАЖДЕ 
 

Члан 1. 
 

Скупштина Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде потврђује Одлу-
ку премијера Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде о именовању министра 
за привреду у Влади Босанско-подри-
њског кантона Горажде, САЛКОВИЋ 
ХАРИСА, број:02-04-118-1/21 од 08.11. 
2021. године. 
 

Члан 2. 
 
 Ова Одлука ступа на снагу дан-
ом доношења, а накнадно ће да се об-
јави у „Службеним новинама Босанско 
-подрињског кантона Горажде“ и пос-
таје саставни дио Одлуке о потврђива-
њу Владе Босанско-подрињског канто-
на Горажде, број: 01-05-237/19 од 26. 
априла 2019. године, Одлуке број: 01-
05-446/19 од 09. јула 2019. године, Од- 
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луке број: 01-04-421/20 од 25. јуна 2020. 
године, Одлуке број: 01-04-101/21 од 
05. фебруара 2021. године, Одлуке бр-
ој: 01-04-356/21 од 05.05.2021. године, 
Одлуке број: 01-04-511/21 од 07.07.2021. 
године и Одлуке број: 01-04-571/21 од 
27.07.2021. године. 
 
Број:01-04-824/21        ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋА  
15.11.2021.године         С К У П Ш Т И Н Е 
     Г о р а ж д е             Аида Сирбубало,с.р. 
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На основу Амандмана XXX став 
3. и XXXI на Устав Босанско–подрињ-
ског кантона Горажде („Службене нов-
ине Босанско–подрињског кантона Го-
ражде”, број:  8/98, 10/00, 5/03 и 8/04) 
и на основу члана 10. ставови 11. и 12. 
Закона о Влади Босанско–подрињског 
кантона Горажде („Службене новине 
Босанско–подрињског кантона Гораж-
де”, број:8/15), премијер Босанско–по-
дрињског кантона Горажде, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о именовању  министра  

за привреду у Влади Босанско-
подрињског кантона Горажде 

 
Члан 1. 

  
 Харис Салковић се именује за 
министра за привреду у Влади Босанс-
ко-подрињског кантона Горажде. 
 

Члан 2. 
 

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

19. новембар/студени 2021 
 

 
Члан 3. 

 
 Одлуку објавити у „Службеним 
новинама Босанско–подрињског кант-
она Горажде”. 
 

Број:02–04–118-1/21        П Р Е М И Ј Е Р 
08.11.2021.године                 Аида Обућа,с.р. 
     Г о р а ж д е 
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На основу чланова 109. и 111. 
Пословника Скупштине Босанско-под-
рињског кантона Горажде („Службене 
новине Босанско-подрињског кантона 
Горажде“, број: 3/18 и 6/19), Скупшти-
на Босанско-подрињског кантона Го-
ражде, на 21. редовној сједници, одржа-
ној 15. новембра 2021.године, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ  

НА ИЗМЈЕНЕ И ДОПУНЕ 
ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗАВОДА 

ЗДРАВСТВЕНОГ ОСИГУРАЊА 
БОСАНСКО-ПОДРИЊСКОГ 

КАНТОНА ГОРАЖДЕ 
 ЗА 2021. ГОДИНУ 

 
Члан 1. 

 
          Даје се сагласност на измјене и 
допуне Финансијског плана Завода 
здравственог осигурања Босанско-под-
рињског кантона Горажде за 2021.год. 
 

Члан 2. 
 
          Одлука ступа на снагу даном об-
јављивања у „Службеним новинама 
Босанско-подрињског кантона Горажде“. 
 

Број:01-11-830/21         ПРЕСЈЕДАВАЈУЋА  
15.11.2021.године         С К У П Ш Т И Н Е 
     Г о р а ж д е             Аида Сирбубало,с.р. 
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877 
 

На основу члана 19. Статута За-
вода здравственог осигурања Босанско 
-подрињског кантона Горажде, члана 
103. став 1. алинеја 4. Закона о здравст-
веном осигурању („Службене новине 
Федерације БиХ“, број: 30/97, 7/02, 
70/08, 48/11 и 36/18) и чланова 6, 27. и 
37. Закона о буџетима у Федерацији 
БиХ („Службене новине Федерације 
БиХ“, број:102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 
91/15, 102/15, 104/16, 5/18, 11/19 и 
99/19), Управни одбор Кантоналног 
завода здравственог осигурања Гораж-
де, на 23. (двадесет трећој) редовној 
сједници, одржаној 18.10.2021. године, 
д о н и о  ј е: 
 
 

О Д Л У К У 
о усвајању Измјена и допуна 
Финансијског плана Завода 

здравственог осигурања Босанско-
подрињског кантона Горажде  

за 2021.годину 
 

Члан 1. 
 

Усвајају се Измјене и допуне Фи-
нансијског  плана  Завода здравственог 
осигурања Босанско-подрињског кан-
тона Горажде за 2021.годину у износу: 
 
ПРИХОДИ                     19.224.472,73 КМ 
РАСХОДИ И ИЗДАЦИ 19.224.472,73 КМ 
РАЗЛИКА                                          0 КМ 
 

Члан 2. 
 

Усвојени Приједлог Измјена и 
допуна Финансијског плана из члана 
1. ове Одлуке доставља се, у складу са 
чланом 27. став 5. Закона о буџетима у 
Федерацији БиХ („Службене новине 
Федерације БиХ“, број: 102/13, 9/14,  

Број 11 – страна 2209 
 
 
13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16, 5/18, 
11/19 и 99/19), Министарству за соци-
јалну политику, здравство, расељена 
лица и избјеглице. 
 

Члан 3. 
 

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

Члан 4. 
 

Ова Одлука ступа на снагу дан-
ом доношења, а примјењиваће се од 
дана давања сагласности Скупштине 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де на Измјене и допуне Финансијског 
плана Завода здравственог осигурања 
за 2021. годину. 
 
Број:08-04-5095-2/21           Предсједник 
18.10.2021.године           Управног одбора 
      Г о р а ж д е             Енвер Ратковић,с.р. 
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На основу члана 19. Статута За-
вода здравственог осигурања Босанско 
-подрињског кантона Горажде, члано-
ва 82. и 103. Закона о здравственом ос-
игурању („Службене новине Федера-
ције БиХ“, број: 30/97, 7/02, 70/08, 
48/11 и 36/18), чланова 6. и 37. Закона 
о  буџетима у Федерацији БиХ („Служ-
бене новине Федерације БиХ“, број: 
102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 
104/16  5/18, 11/19 и 99/19), Управни 
одбор Кантоналног завода здравстве-
ног осигурања Горажде, на својој  23. 
(двадесет трећој) редовној сједници, од-
ржаној 18.10.2021.године, донио је: 
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ИЗМЈЕНЕ И ДОПУНЕ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА  
ЗАВОДА ЗДРАВСТВЕНОГ ОСИГУРАЊА БОСАНСКО-ПОДРИЊСКОГ 

КАНТОНА ГОРАЖДЕ ЗА 2021. ГОДИНУ 
 

Члан 1. 
 
 

Измјенама и допунама Финансијског плана Завода здравственог осигурања 
Босанско-подрињског кантона Горажде за 2021. годину утврђује се укупан обим 
прихода и расхода и издатака и то: 
 
ПРИХОДИ                     19.224.472,73 КМ 
РАСХОДИ И ИЗДАЦИ 19.224.472,73 КМ 
РАЗЛИКА                                          0 КМ 
 

Члан 2. 
 

Приходи и расходи и издаци утврђују се у билансу прихода и расхода за 
2021. годину како слиједи: 
 
I - ПРИХОДИ                                                                                                                 Табела 1.    
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II - РАСХОДИ И ИЗДАЦИ                                                                                       Табела 2. 
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Број:08-04-5095-2.2/21                                                                                                   Предсједник 
18.10.2021.године                                                                                                      Управног одбора 
     Г о р а ж д е                                                                                                          Енвер Ратковић,с.р. 
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На основу поглавља IV, одјељак 
А, члана 23. Устава Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде („Службене нов-
ине Босанско-подрињског кантона Го-
ражде“, број: 8/98, 10/00, 5/03 и 8/04) 
и чланова 109, 111. и 193. Пословника 
Скупштине Босанско-подрињског кан-
тона Горажде („Службене новине Бос-
анско-подрињског кантона Горажде“, 
број:3/18 и 6/19), Скупштина Босанско  

 
 
-подрињског кантона Горажде, на 21.  
редовној сједници, одржаној 15. новем-
бра  2021. године, д о н о с и: 
  
 

О Д Л У К У 
О РАЗРЈЕШЕЊУ ЧЛАНА  

КОМИСИЈЕ ЗА БУЏЕТ, ФИНАНСИЈЕ 
И АДМИНИСТРАТИВНА ПИТАЊА 

СКУПШТИНЕ БОСАНСКО-
ПОДРИЊСКОГ КАНТОНА ГОРАЖДЕ 



Број 11 – страна 2214 
 
 

Члан 1. 
 
 Разрјешава се ЏЕВАД ЗОРЛАК 
позиције члана Комисије за буџет, фи-
нансије и административна питања 
Скупштине Босанско-подрињског кан-
тона Горажде. 
 

Члан 2. 
 

Ова Одлука ступа на снагу дан-
ом објављивања у „Службеним нови-
нама Босанско-подрињског кантона 
Горажде“ и постаје саставни дио Одлу-
ке о избору сталних и повремених ра-
дних тијела Скупштине Босанско-под-
рињског кантона Горажде, број: 01-05-
321/19  од 29. 05.2019. године, Одлуке 
број: 01-05-517/19 од 31.07.2019. године, 
Одлуке број: 01-05-642/19 од 10.09.2019. 
године, Одлуке број: 01-05-759/19 од 
31.10.2019. године, Одлуке број: 01-04-
327/20 од 28.05.2020. године, Одлуке 
број: 01-04-492/20 од 22.07.2020. године, 
Одлуке број: 01-04-301/21 од 15.04.2021. 
године, Одлуке број: 01-04-366/21 од 
05.05.2021. године, Одлуке број:01-04-
514/21 од 07.07.2021. године и Одлуке 
број: 01-04-515/21 од 07.07.2021. године. 
 
Број:01-04-831/21        ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋА  
15.11.2021.године         С К У П Ш Т И Н Е 
     Г о р а ж д е             Аида Сирбубало,с.р. 
 

880 
 

На основу поглавља IV, одјељак 
А, члана 23. Устава Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде („Службене нов-
ине Босанско-подрињског кантона Го-
ражде“, број: 8/98, 10/00, 5/03 и 8/04) 
и чланова 22, 109. и 111. Пословника 
Скупштине Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде („Службене новине Бо-
санско-подрињског кантона Горажде“,  

19. новембар/студени 2021. 
 
 
број:3/18 и 6/19), Скупштина Босанско 
-подрињског кантона Горажде, на 21.  
редовној сједници, одржаној 15. нове-
мбра 2021. године, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
О ИЗМЈЕНАМА ОДЛУКЕ О ИЗБОРУ 

СТАЛНИХ И ПОВРЕМЕНИХ 
РАДНИХ ТИЈЕЛА СКУПШТИНЕ 

БОСАНСКО-ПОДРИЊСКОГ 
КАНТОНА ГОРАЖДЕ 

 
Члан 1. 

  
 У члану 1. х) тачка 4., умјесто 
имена Џевад Зорлак уписује се име 
Суљо Ђого. 
 

Члан 2. 
 

Ова Одлука ступа на снагу дан-
ом објављивања у „Службеним нови-
нама Босанско-подрињског кантона 
Горажде“ и постаје саставни дио Одлу-
ке о избору сталних и повремених ра-
дних тијела Скупштине Босанско-под-
рињског кантона Горажде, број: 01-05-
321/19  од 29. 05.2019. године, Одлуке 
број: 01-05-517/19 од 31.07.2019. године, 
Одлуке број: 01-05-642/19 од 10.09.2019. 
године, Одлуке број: 01-05-759/19 од 
31.10.2019. године, Одлуке број: 01-04-
327/20 од 28.05.2020. године, Одлуке 
број: 01-04-492/20 од 22.07.2020. године, 
Одлуке број: 01-04-301/21 од 15.04.2021. 
године, Одлуке број: 01-04-366/21 од 
05.05.2021. године, Одлуке број:01-04-
514/21 од 07.07.2021. године и Одлуке 
број: 01-04-515/21 од 07.07.2021. године. 
 
Број:01-04-832/21        ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋА  
15.11.2021.године         С К У П Ш Т И Н Е 
     Г о р а ж д е             Аида Сирбубало,с.р. 
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881 
 

На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско–подрињског кантона 
Горажде („Службене новине Босанско 
–подрињског кантона Горажде“, број: 
8/15), а у складу са Програмом утро-
шка средстава Владе Босанско–подри-
њског кантона Горажде са економског 
кода 614200 - Текући трансфери поје-
динцима, Влада Босанско–подрињског 
кантона Горажде, на 105. редовној сје-
дници, одржаној дана 22.10.2021.годи-
не, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о одобравању једнократних 

новчаних помоћи 
 

Члан 1. 
 
 Овом се Одлуком одобравају 
једнократне новчане помоћи грађани-
ма Босанско-подрињског кантона Го-
ражде којима су средства потребна зб-
ог тешке социјално-материјалне ситу-
ације и за трошкове лијечења, како  сл-
иједи: 
 

1. Салиспахић Елвира у  износу од 
150,00 КМ. 
Средства уплатити на рачун број: 
1322602019355628отворен код НЛБ 
банке. 

 

2. Љуковац Бехија у износу од 100,00 
КМ. 
Средства уплатити на рачун 
број:1011406001944517 отворен код 
ПБС банке. 

 

3. Чајевић Аднан у износу од 200,00 
КМ. 
Средства уплатити на рачун број: 
1860001072579076 отворен код Зи-
раат банке. 
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4. Перла Емина у износу од 150,00КМ. 

Средства уплатити на рачун број: 
1990546054687810 отворен код Шпа-
ркасе банке. 

 

5. Табаковић Изета у износу од 
100,00 КМ. 
Средства уплатити на рачун број: 
1011406001212943  21-71404 отворен 
код ПБС банке. 

 

6. Муневера Незири у износу од 
200,00 КМ. 
Средства уплатити на девизни рач-
ун број: 1346201003452011 отворен 
код АСА банке. 

 

7. Мирела Оџаковић у износу од 
300,00 КМ. 
Средства уплатити на рачун број: 
1322602022696114 отворен код НЛБ 
банке. 

 

8. Дучић Алма у износу од 300,00 КМ. 
Средства уплатити на рачун број: 
1322602022757709 отворен код НЛБ 
банке. 

 

9. Медошевић Муневера у износу од 
200,00 КМ. 
Средства уплатити на рачун број: 
1995436011837573 отворен код Шпа-
ркасе банке. 

 

10. Ћатовић Алма у износу од 100,00 
КМ. 
Средства уплатити на рачун број: 
1862610332668911отворен код Зират 
банке. 

 

11. Хрустан Медина у износу од 200,00 
КМ. 
Средства уплатити на рачун број: 
1322602022563709 отворен код НЛБ 
банке. 

 

12. Омбаша Девла у износу од 100,00 
КМ. 
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Средства уплатити на рачун број: 
1346201000799546 отворен код АСА 
банке. 

 

13. Фазлић Мерсид у износу од 100,00 
КМ. 
Средства уплатити на рачун број: 
1011406074111062 отворен код 
Привредне банке. 

 

14. Гегић-Хусовић Халима у износу од 
300,00 КМ. 
Средства уплатити на рачун број:  
1322602024161202 отворен код  НЛБ 
банке. 

 

15. Мусић Мелиха у износу од 200,00 
КМ. 
Средства уплатити на рачун број: 
1346201004509602 отворен код АСА 
банке. 

 

16. Сеферовић Бехара у износу од 
100,00 КМ. 
Средства уплатити на рачун број: 
1346201001147873 отворен код  АСА 
банке. 

 

17. Драганић Милада у износу од 
150,00 КМ. 
Средства уплатити на рачун број: 
1322602022986726 отворен код НЛБ 
банке. 

 

18. Пештек Јасмина у износу од 150,00 
КМ. 
Средства уплатити на рачун број:  
1610000000000011 отворен код Раи-
фаизен банке. 

 

19. Лигата Земина у износу од 100,00 
КМ. 
Средства уплатити на рачун број:  
1011406000908363 21-71514 отворен 
код  ПБС банке. 

 

20. Стројил Мерсидау износу од 100,00 
КМ. 
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Средства уплатити на рачун број: 
1325002011104203 отворен код НЛБ 
банке. 

 

21. Мирвић Амина у износу од 150,00 
КМ. 
Средства уплатити на рачун број: 
1413061311351985 отворен код ББИ  
банке. 

 
Члан 2. 

 
 За реализацију Одлуке задужује 
се Министарство за финансије, а сре-
дства обезбиједити из Буџета Владе 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де, економски код 614200-Текући тра-
нсфери појединцима. 
 

Члан 3. 
 

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

Број:03–11-1919/21                П Р Е М И Ј Е Р 
22.10.2021.године                 Аида Обућа,с.р. 
      Г о р а ж д е 
 

882 
На  основу члана 23. Закона о 

Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде („Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде“, број: 
8/15), Влада Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде, на 106. редовној сјед-
ници, одржаној дана 28.10.2021.године, 
д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о давању  сагласности а Правилник  

о унутрашњој  организацији    
систематизацији радних  мјеста    

Министарства  за  привреду  Босанско–
подрињског кантона  Горажде 
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Члан 1. 
 
 Овом се Одлуком даје саглас-
ност на Правилник о унутрашњој орг-
анизацији и систематизацији радних 
мјеста Министарства за привреду Бо-
санско–подрињског кантона Горажде.  
 

Члан 2. 
 

Ова Одлука ступа на снагу да-
ном објављивања на службеној оглас-
ној табли Кантона, а накнадно ће да се 
објави у „Службеним новинама Боса-
нско–подрињског кантона  Горажде“. 
    
Број:03–30-1869/21                П Р Е М И Ј Е Р                                                                        
28.10.2021.године                 Аида Обућа,с.р. 
      Г о р а ж д е 
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 На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско–подрињског кантона 
Горажде („Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде“, број: 
8/15), Одлуке Владе Босанско–подри-
њског кантона Горажде број:03-11-941/ 
21 од 04.06.2021.године о усвајању Про-
грама утрошка средстава “Програм ка-
нтоналних новчаних подстицаја у по-
љопривреди за 2021.годину” утврђен-
ог у Буџету Министарства за привреду 
на економском коду 614 500 ПОД 002 - 
Субвенције јавним предузећима – по-
љопривредна производња и Упутства 
за остваривање новчаних подстицаја у 
примарној пољопривредној производ-
њи, број:04-11-1056-3/21 од 08.06.2021. 
године, Влада Босанско–подрињског  
кантона Горажде, на 106. редовној сје-
дници, одржаној дана 28.10.2021. годи-
не, д о н о с и: 
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О Д Л У К У 
о исплати новчаних средстава  

за подстицај у пољопривреди – 
подстицај за држање пчелињих 

друштава 
 

Члан 1. 
  
        Овом се Одлуком даје сагласно-
ст Министарству за привреду Босан-
ско–подрињског кантона Горажде да 
исплати новчана средства за подстицај 
у пољопривреди  –  подстицај за држа-
ње пчелињих друштава у  износу од 
465,00 КМ. 
 

Члан 2. 
 
       Саставни дио ове Одлуке је та-
беларни приказ самосталних пољо-
привредних произвођача (СПП) који  
су остварили право на подстицај са ви-
сином појединачних износа како сли-
једи: 
 
1. СПП “МАШАЛА“  

вл. Машала Елфад 465,00 КМ 
 

Члан 3. 
 

За реализацију ове Одлуке заду-
жују се Министарство за привреду и 
Министарство за финансије Босанско-
подрињског кантона Горажде, а сред-
ства ће се обезбиједити из Буџета Ми-
нистарства за привреду са економског  
кода 614 500 (ПОД 002) – Субвенције 
јавним предузећима –  пољопривре-
дна производња. 
 

Члан 4. 
 

Одлука ступа на снагу даном 
објављивања на службеној огласној та- 
бли Босанско-подрињског кантона Го- 
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ражде, а накнадно ће да се објави у 
„Службеним новинама Босанско-под-
рињског кантона Горажде“. 
 
Број:03–11-1870/21        П Р Е М И Ј Е Р 
28.10.2021.године                 Аида Обућа,с.р. 
     Г о р а ж д е 
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 На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско–подрињског кантона 
Горажде („Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде“, број: 
8/15), Одлуке Владе Босанско–подри-
њског кантона  Горажде број:03-11-941 
/21 од 04.06.2021. године о усвајању 
Програма утрошка средстава “Прог-
рам кантоналних новчаних подстицаја 
у пољопривреди за 2021.годину” утвр-
ђеног у Буџету Министарства за  при-
вреду на економском коду 614 500 
ПОД 002 - Субвенције јавним преду-
зећима – пољопривредна производња 
и Упутства за остваривање новчаних 
подстицаја у примарној пољопривред-
ној производњи, број: 04-11-1056-3/21 
од 08.06.2021.године, Влада Босанско–
подрињског  кантона Горажде, на 106. 
редовној сједници, одржаној дана 28. 
10.2021. године, д о н о с и: 
 
        

О Д Л У К У 
о исплати новчаних средстава  

за подстицај у пољопривреди – 
подстицај за држање основног  

стада оваца и коза 
 

Члан 1. 
  

Овом се Одлуком даје сагласно-
ст Министарству за привреду Босанско 
–подрињског кантона Горажде да ис- 
плати новчана средства у износу од 
580,00 КМ за подстицај у пољоприв- 
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реди – подстицај за држање основног 
стада оваца и коза. 
 

Члан 2. 
 

Саставни дио ове Одлуке је та-
беларни приказ самосталних пољо-
привредних произвођача (СПП) који 
су остварили право на подстицај са ви-
сином појединачних износа како сли-
једи: 
 
1. СПП “МАШАЛА“  

вл. Машала Елфад   580,00 КМ 
 

Члан 3. 
 

За реализацију ове Одлуке заду-
жују се Министарство за привреду и 
Министарство за финансије Босанско-
подрињског кантона Горажде, а сред-
ства ће се обезбиједити из Буџета Ми-
нистарства за привреду са економског  
кода 614 500 (ПОД 002) – Субвенције 
јавним предузећима – пољопривре-
дна  производња. 
 

Члан 4. 
 

Одлука ступа на снагу даном 
објављивања на службеној огласној та-
бли Босанско-подрињског кантона Го-
ражде, а накнадно ће да се објави у 
„Службеним новинама Босанско-под-
рињског кантона Горажде“. 
 
Број:03–11-1871/21        П Р Е М И Ј Е Р 
28.10.2021.године                 Аида Обућа,с.р. 
      Г о р а ж д е 
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 На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско–подрињског кантона  
Горажде („Службене новине Босанско- 
подрињског кантона Горажде“, број: 
8/15), Одлуке Владе Босанско–подри- 
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њског кантона Горажде број:03-11-941 
/21 од 04.06.2021.године о усвајању 
Програма утрошка средстава “Прог-
рам кантоналних новчаних подстицаја 
у пољопривреди за 2021.годину” утв-
рђеног у Буџету Министарства за при-
вреду на економском коду 614 500 
ПОД 002 - Субвенције јавним преду-
зећима – пољопривредна производња, 
Упутства за остваривање новчаних по-
дстицаја у примарној пољопривредној 
производњи, број: 04-11-1056-3/21 од 
08.06.2021.године, и Одлуке Министар-
ства за привреду Босанско-подрињск-
ог кантона Горажде број: 04-11-1056-11 
/21 од 21.10.2021.године о преусмјера-
вању средстава утврђених “Програм-
ом кантоналних новчаних подстицаја 
у пољопривреди за 2021.годину”, Вла-
да Босанско–подрињског  кантона Го-
ражде, на 106. редовној сједници, одржа-
ној дана 28.10.2021. године, д о н о с и: 
       
 

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

– подстицај за држање  
пчелињих друштава 

 
Члан 1. 

  
        Овом се Одлуком даје сагласно-
ст Министарству за привреду Босанско 
–подрињског кантона Горажде да исп-
лати новчана средства у износу од 
8.500,00 КМ за подстицај у пољоприв-
реди  –  подстицај за држање пчели-
њих друштава. 
 

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

1. Гушо Мирсад 250,00 КМ 
2. Сирчић Латиф 1.170,00 КМ 
3. Крашић Муниб 260,00 КМ 
4. Чоло Омер 310,00 КМ 
5. Аџем Изудин 260,00 КМ 
6. Корда Сувад 600,00 КМ   
7. Боровац Бего 270,00 КМ 
8. Палдум Адмир 530,00 КМ 
9. Пељто Хајрудин 300,00 КМ 
10. Спаховић Халим 220,00 КМ 
11. Црнчало Рифет 250,00 КМ 
12. Клапух Мирсад 750,00 КМ 
13. Друговац Неџад 650,00 КМ 
14. Рахман Недим 600,00 КМ 
15. Субашић Синан 320,00 КМ 
16. Бећирспахић Алмир 300,00 КМ 
17. Мујезиновић Јасмин 440,00 КМ 
18. Мујагић Фадил 380,00 КМ 
19. Клапух Сенад 640,00 КМ 

 
Члан 3. 

 
За реализацију ове Одлуке за-

дужују се Министарство за привреду и 
Министарство за финансије Босанско-
подрињског кантона Горажде, а сред-
ства ће се обезбиједити из Буџета Ми-
нистарства за привреду са економског  
кода  614 500 (ПОД 002) – Субвенције 
јавним предузећима – пољопривре-
дна производња. 
 

Члан 4. 
 

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

Број:03–11-1872/21        П Р Е М И Ј Е Р 
28.10.2021.године                 Аида Обућа,с.р. 
      Г о р а ж д е 
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 На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско–подрињског кантона 
Горажде („Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде“, број: 
8/15), Одлуке Владе Босанско–подри-
њског кантона Горажде број:03-11-941 
/21 од 04.06.2021. године о усвајању 
Програма утрошка средстава “Прог-
рам кантоналних новчаних подстицаја 
у пољопривреди за 2021.годину”, утв-
рђеног у Буџету Министарства за при-
вреду на економском коду 614 500 
ПОД 002 - Субвенције јавним предузе-
ћима – пољопривредна производња и 
Упутства за остваривање новчаних по-
дстицаја у примарној пољопривредној 
производњи, број: 04-11-1056-3/21 од 
08.06.2021.године, Влада Босанско–под-
рињског  кантона Горажде, на 106. ре-
довној сједници, одржаној дана 28.10. 
2021. 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 се Одлуком даје сагласно-
ст Министарству за привреду Босанско 
–подрињског кантона Горажде да исп-
лати новчана средства у износу од 
970,00 КМ за подстицај у пољоприв-
реди – подстицај за производњу свје-
жег крављег млијека за мјесеце јули, 
август и септембар 2021. године.  
 

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

вл.Ћуровић Маида 375,00 КМ   
     (јули, август, септембар)                   
 
2. СПП “СТАРТ“  

вл. Шалака Амира 254,25 КМ 
    (јули, август, септембар) 
                                             
3. Аганспахић Сејно 340,75 КМ     

(јули, август, септембар) 
   

Члан 3. 
 

За реализацију ове Одлуке заду-
жују се Министарство за привреду и 
Министарство за финансије Босанско-
подрињског кантона Горажде, а сред-
ства ће се обезбиједити из Буџета Ми-
нистарства за привреду са економског 
кода 614 500 (ПОД 002) –Субвенције 
јавним предузећима -  пољопривре-
дна производња. 
 

Члан 4. 
 

Одлука ступа на снагу даном 
објављивања на службеној огласној та-
бли Босанско-подрињског кантона Го-
ражде, а накнадно ће да се објави у 
„Службеним новинама Босанско-под-
рињског кантона Горажде“. 
 
Број:03–11-1873/21        П Р Е М И Ј Е Р 
28.10.2021.године                 Аида Обућа,с.р. 
     Г о р а ж д е   
 

887 
                                     

 На основу члана 23. Закона  о  
Влади Босанско-подрињског кантона    
Горажде (“Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде”, број:  
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8/15) и члана 32. став 2. Закона о изв-
ршењу Буџета Босанско-подрињског 
кантона Горажде за 2021.годину (“Слу-
жбене новине Босанско-подрињског 
кантона Горажде”, број: 2/21), Влада 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де, на 106. редовној сједници, одржаној 
дана 28.10.2021. године, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности  

за потписивање  уговора о јавној 
набавци дијела полицијских 

униформи 
 

Члан 1. 
 

Овом се Одлуком даје сагласно-
ст  полицијском комесару  Управе пол-
иције Министарства за унутрашње по-
слове Босанско-подрињског кантона 
Горажде да потпише уговор о јавној на-
бавци дијела   полицијских униформи 
(блуза-полицијска јакна, хлаче мушке 
службене радно-тактичке зимске и ље-
тне) у укупној вриједности од  
30.303,00 КМ са ПДВ-ом.  
 

Члан 2. 
 

       Уговор се закључује између: 
 
1. Управе полиције Министарства 

за унутрашње послове Босанско-
подрињског кантона Горажде, 
као купца   

 

и 
 

2. “УСЛУЖНОСТ “ д.о.о. Сарајево, 
као добављача.     

 
Члан 3. 

 
    Средства за реализацију ове Од- 
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луке обезбијеђена су у Буџету Управе 
полиције Министарства за унутрашње 
послове Босанско-подрињског кантона 
Горажде за 2021. годину, на економ-
ском коду 613400 - Набавка материјала 
и ситног инвентара.      
 

Члан 4. 
 
         За реализацију ове Одлуке зад-
ужују се Управа полиције Министар-
ства за унутрашње послове  Босанско-
подрињског кантона Горажде и Мини-
старство за финансије Босанско-под-
рињског кантона Горажде, свако у ок-
виру својих надлежности. 
 

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 Босан-
ско-подрињског кантона Горажде”. 
        
Број:03–11-1875/21                П Р Е М И Ј Е Р 
28.10.2021.године                 Аида Обућа,с.р. 
     Г о р а ж д е 
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 На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско-подрињског кантона  
Горажде (“Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде”, број: 
8/15), члана 9. Одлуке о измјенама и 
допунама Одлуке Комисије за буџет, 
финансије и административна питања 
Скупштине Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде о условима и начину 
остваривања права из Закона о накна-
дама плата посланика и плата функ-
ционера које бира и именује или чији 
избор и именовање потврђује Скупшти-
на Босанско-подрињског кантона Го- 
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ражде, број: 01-02-390/14 од 20.05.2014. 
године,  а у вези са тачком 2. Закључка 
Владе Босанско-подрињског кантона  
Горажде, број:03-11-1683/21 од 07.10.2021. 
године, Влада Босанско-подрињског  
кантона Горажде, на 106. редовној сјед-
ници, одржаној дана 28.10.2021. годи-
не, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о одобравању  трошкова поводом 
састанка Координације директора 

Федералне управе полиције и 
полицијских комесара 

 
Члан 1. 

 
 Овом се Одлуком одобравају 
средства Министарству за унутрашње 
послове Босанско-подрињског кантона 
Горажде у укупном износу од 4.631,50 
КМ, на име трошкова насталих пово-
дом састанка Координације директора 
Федералне управе и комесара канто-
налних Министарстава унутрашњих 
послова БиХ, одржаног дана 14. и 15. 
октобра 2021. године у Горажду, на 
којем је присуствовала представница 
ЕУСР у Босни и Херцеговини и дире-
ктор Бироа за међународну борбу пр-
отив наркотика и спровођење закона 
испред Амбасаде Сједињених Америч-
ких Држава у БиХ. 
 

Члан 2. 
 
 Извршиоцима угоститељских 
услуга и изради сувенира: 
 
- привредном друштву “А-С КОМ-

ПАНИ“ д.о.о. Горажде извршити 
плаћање рачуна број:389/21 од 18. 
10.2021. године у износу од 4.169,50 
КМ са ПДВ-ом; 
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- привредном друштву “БЕНО” д.о.о. 

Горажде, ПЈ ХОТЕЛ БЕХАР  изв-
ршити плаћање рачуна број:217/21 
од 15.10.2021. године у износу  од 
137,00 КМ са ПДВ-ом  и                      

   
- ОР “СЕДЕФ” Горажде извршити 

плаћање рачуна број:08/21 од 11. 
10.2021.године у износу од 325,00 КМ. 

 
Члан 3. 

 
 За реализацију ове Одлуке зад-
ужују се Министарство за унутрашње 
послове Босанско-подрињског кантона 
Горажде и Министарство за финансије 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де, свако из своје надлежности. Сред-
ства су обезбијеђена у Буџету Минис-
тарства за унутрашње послове Босан-
ско-подрињског кантона Горажде за 
2021. годину, економски код 613900 – 
Уговорене услуге и друге посебне ус-
луге. 
 

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:03-11-1890/21                 П Р Е М И Ј Е Р 
28.10.2021.године                 Аида Обућа,с.р. 
      Г о р а ж д е 
 

889 
 

На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде („Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде”, број: 
8/15), те на основу  Програма утрошка  
средстава Министарства за образова-
ње, младе, науку, културу и спорт са  
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економског кода 614 100 (КАН 003) – 
Остали текући трансфери – Инфор-
мисање за 2021.годину, Влада Босанско 
-подрињског кантона Горажде, на 106. 
редовној сједници, одржаној дана 28. 
10.2021. године, д о н о с и:  
 
 

О Д Л У К У 
о прихватању суфинансирања 

пројекта под називом „Унапређење 
бољег и квалитетнијег информисања 

грађана Босанско-подрињског 
кантона Горажде” достављеног од  

ЈП „Културно - информативни 
центар“ д.о.о. Прача 

 
Члан 1. 

  
 Овом се Одлуком прихвата су-
финансирање пројекта под називом 
„Унапређење бољег и квалитетнијег 
информисања грађана Босанско-под-
рињског кантона Горажде“, доставље-
ног од стране ЈП „Културно – инфо-
рмативни центар“ д.о.о. Прача у из-
носу од  5.000,00 КМ.   
  
 

Члан 2. 
 
 Пројекат из члана 1. Одлуке са-
ставни је дио ове Одлуке. 
 

Члан 3. 
 
 За суфинансирање овог Пројек-
та средства су обезбијеђена у Буџету 
Министарства за образовање, младе,  
науку, културу и спорт са економског 
кода 614 100 (КАН 003) - Остали  те-
кући трансфери – Информисање за 
2021. годину. 
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Члан 4. 
 
 Одлука ступа на снагу даном 
објављивања на службеној огласној та-
бли Кантона, а накнадно ће да се об-
јави у “Службеним новинама Босанско 
-подрињског кантона Горажде”. 
                               
Број:03–11-1877/21                П Р Е М И Ј Е Р 
28.10.2021.године                 Аида Обућа,с.р. 
      Г о р а ж д е 
 

890 
 

На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде („Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде”, број: 
8/15), те на основу Програма утрошка  
средстава из Буџета Министарства за 
образовање, младе, науку, културу и 
спорт  са економског кода  614 100 
(КАН 003) - Остали текући трансфери 
– Информисање 2021. годину и Одлу-
ке Владе Босанско-подрињског канто-
на Горажде број:03-11-1877/21 од 28.10. 
2021.године, Влада Босанско-подри-
њског кантона Горажде, на 106. редов-
ној сједници, одржаној дана 28.10.2021. 
године, д о н о с и:  
 
 

О Д Л У К У 
о одобравању новчаних средстава  

ЈП „Културно - информативни 
центар“ д.о.о. Прача на име 

суфинансирања пројекта под 
називом „Унапређење бољег  

и квалитетнијег информисања 
грађана Босанско-подрињског 

кантона Горажде” 
 

Члан 1. 
 
 Одобравају се новчана средства 
у износу од 5.000,00 КМ ЈП „Културно  
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-  информативни центар“ д.о.о. Прача 
на име суфинансирања пројекта под 
називом „Унапређење бољег и квали-
тетнијег информисања грађана Босан-
ско-подрињског кантона Горажде”. 
 

Члан 2. 
 

 За реализацију ове Одлуке зад-
ужује се Министарство за финансије, а 
средства дозначити из Буџета Минис-
тарства за образовање, младе, науку, 
културу и спорт са економског кода 
614 100 (КАН 003) - Остали текући тра-
нсфери – Информисање за 2021.год. 

Новчана средства уплатити ЈП 
„Културно - информативни центар“ 
д.о.о. Прача на жирорачун број: 
1020070000003366, отворен код Унион 
банке филијала Горажде, ИД број: 
4245018840003. 
 

Члан 3. 
 

 Корисник средстава дужан је у 
року од 15 дана, од дана реализације 
средстава доставити Министарству за 
образовање, младе, науку, културу и 
спорт извјештај о утрошку средстава 
из члана 1. ове Одлуке, с тим да форма 
и садржај извјештаја о утрошку сред-
става  требају бити  прилагођени нам-
јени утрошка средстава, из којег се мо-
гу процијенити резултати постигнути 
додијељеним средствима. 
 

Члан 4. 
 

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

Број:03–11–1877-1/21            П Р Е М И Ј Е Р 
28.10.2021.године                 Аида Обућа,с.р. 
     Г о р а ж д е 
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891 
 

На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде (“Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде”, број: 
8/15) и Програма утрошка средстава 
Министарства за образовање, младе, 
науку, културу и спорт са економског 
кода 614 300 (ЈАН 003) – Текући тран-
сфер за спорт  за 2021. годину, Влада 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де, на 106. редовној сједници, одржаној 
дана 28.10.2021. године, д о н о с и: 
  
 

О Д Л У К У 
о одобравању II (другог)  од укупно  

II (два) једнака дјела новчаних 
средстава Спортском савезу за спорт 

и рекреацију инвалида  
Босанско-подрињског кантона 

Горажде за 2021. годину 
 

I 
 

Одобрава се износ од 4.500,00 
КМ као II (други) дио од укупно II 
(два) једнака дијела новчаних средста-
ва Спортском савезу за спорт и рек-
реацију инвалида Босанско-подрињск-
ог кантона Горажде на име учешћа на 
државним такмичењима према Кален-
дару државних такмичења у 2021. го-
дини спортских клубова лица са инва-
лидитетом који дјелују у склопу Спо-
ртског савеза за спорт и рекреацију 
инвалида Босанско-подрињског канто-
на Горажде. 
 

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

Новчана средства уплатити на 
жирорачун Савеза за спорт и рекреа-
цију инвалида Босанско-подрињског 
кантона Горажде број:1990540006144655, 
отворен код Шпаркасе банке филијала 
Горажде, ИД број: 4245042980002. 
 

III 
 

Корисник средстава дужан је 
Министарству за образовање, младе, 
науку, културу и спорт у року од 10 
(десет) дана од дана реализације сре-
дстава предати извјештај о утрошку 
буџетских средстава за редовне прог-
раме носиоца спортских дјелатности 
на нивоу Босанско-подрињског канто-
на Горажде, за III (трећи) и IV (чет-
врти) квартал 2021. године. 

Извјештај се предаје на обрасцу 
РП-2, који је саставни дио Критерија за 
финансирање спорта из јавних сред-
става којима се подстиче обављање сп-
ортских дјелатности на нивоу Босанс-
ко-подрињског кантона Горажде („Сл-
ужбене новине Босанско-подрињског 
кантона Горажде“, број: 16/11, 3/12, 
2/13 и 2/14). 
 

IV 
 

Одлука ступа на снагу даном 
објављивања на службеној огласној та-
бли Кантона, а накнадно ће да се об-
јави у “Службеним новинама Босанско 
-подрињског кантона Горажде”. 
 
Број:03–11-1878/21                П Р Е М И Ј Е Р 
28.10.2021.године                 Аида Обућа,с.р. 
     Г о р а ж д е 
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На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде (“Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде”, број: 
8/15) и Програма утрошка средстава  
Министарства за образовање, младе, 
науку, културу и спорт са економског 
кода 614 300 (ЈАН 003) –  Текући транс-
фер за спорт за 2021. годину, Влада Бо-
санско-подрињског кантона Горажде, 
на 106. редовној сједници, одржаној 
дана 28.10.2021. године, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о одобравању IX (деветог)  

и X (десетог) дијела од укупно  
XII (дванаест) дијелова новчаних 

средстава Спортском савезу Босанско 
- подрињског кантона Горажде 

за 2021. годину 
 

Члан 1. 
 
 Одобрава се износ од 10.200,00 
КМ као IX (девети) и X (десети) дио од 
укупно XII (дванаест) дијелова новча-
них средстава Спортском савезу Босан-
ско-подрињског кантона Горажде за 
2021. годину и то: 
 
1. 200,00 КМ на име техничког функ-

ционисања Спортског савеза Боса-
нско–подрињског кантона Горажде 
и 

 
2. 10.000,00 КМ на име кориштења 

спортских објеката за клубове и са-
везе - припреме и такмичење. 

 
Члан 2. 

 
За реализацију ове Одлуке заду- 

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

Новчана средства уплатити на 
жирорачун Спортског савеза Босанс-
ко–подрињског кантона Горажде бр-
ој:1990540006336521 отворен код Шпа-
ркасе банке филијала Горажде, ИД 
број: 4245007300007.  
 

Члан 3. 
 
 Корисник средстава дужан је 
Министарству за образовање, младе, 
науку, културу и спорт у року од 10 
(десет) дана од дана реализације сре-
дстава у висини шест редовнх транши 
предати извјештај о утрошку буџетск-
их средстава за редовне програме но-
сиоца спортских дјелатности на нивоу 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де, за IIIи IV (први) квартал 2021.год. 

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

Члан 4. 
 
 Одлука ступа на снагу даном 
објављивања на службеној огласној та-
бли Кантона, а накнадно ће да се об-
јави у “Службеним новинама Босанско 
-подрињског кантона Горажде Гораж-
де”. 
 
Број:03–11-1879/21                П Р Е М И Ј Е Р 
28.10.2021.године                 Аида Обућа,с.р. 
     Г о р а ж д е 

19. новембар/студени 2021. 
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На основу чланова 23. и 24. За-
кона о Влади Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде (“Службене новине Бо-
санско-подрињског кантона Горажде”, 
број: 8/15), а у складу са чланом 64. 
Закона о здравственој заштити (“Слу-
жбене новине Федерације БиХ”, број: 
46/10), те одредбама Закона о мини-
старским, владиним и другим имено-
вањима Федерације Босне и Херцего-
вине (“Службене новине ФБиХ”, број:  
34/03 и 65/13) и члановима 18. и 19. 
Статута ЈЗУ Кантонална болница Го-
ражде („Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде“, број: 
1/14 и 4/21), Влада Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде, на 106. редовној 
сједници, одржаној дана 28.10.2021. го-
дине, д о н о с и: 
 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о именовању  члана Управног одбора 

ЈЗУ Кантонална болница  Горажде 
 

Члан 1. 
 
 Именује се члан Управног одб-
ора ЈЗУ Кантонална болница Горажде, 
како слиједи:  
 

1. Essam Cheikh Ibrahim (Есам Шеик 
Ибрахим). 

 
Члан 2. 

 
Именовани члан Управног одб-

ора из члана 1. овог Рјешења за свој 
рад и ангажовање у раду Управног од-
бора  има право на накнаду која ће се 
исплаћивати из средстава  установе. 
 

Члан 3. 
 

Мандат члана Управног одбора  



19. новембар/студени 2021. 
 
 
именованог у члану 1. овог Рјешења 
почиње од  дана његовог именовања и 
траје до истека мандата Управног од-
бора ЈЗУ Кантонална болница Гораж-
де именованог рјешењем Владе Боса-
нско–подрињског кантона Горажде,  
број:03-05-1629-2/19 од 06.11.2019.год. 
 

Члан 4. 
 

Рјешење ступа на снагу даном 
доношења и исто ће да се објави у “Сл-
ужбеним новинама Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде”. 
 

Члан 5. 
 

            Против овог Рјешења може упу-
тити приговор заинтересирана стра-
нка. Приговор се подноси Влади Боса-
нско–подрињског кантона Горажде, а 
копија истог се доставља Омбудсмену 
за људска права Босне и Херцеговине. 
 

Број:03–04–1880-1/21        П Р Е М И Ј Е Р 
28.10.2021.године                 Аида Обућа,с.р. 
      Г о р а ж д е 
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На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде (“Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде” број: 
8/15) и члана 59. Закона о буџетима у 
Федерацији БиХ (“Службене новине 
Федерације БиХ” број: 102/13, 9/14, 
13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16, 5/18, 
16/19 и 99/19) и члана 25. Закона о 
извршењу Буџета Босанско-подрињск-
ог кантона Горажде за 2021. годину 
(“Службене новине Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде” број: 2/21), Вла-
да Босанско-подрињског кантона Гор-
ажде, на 106. редовној сједници, одрж-
ној дана 28.10.2021. године, д о н о с и:
  

Број 11 – страна 2227 
 
 

О Д Л У К У 
о прерасподјели расхода и издатака 

између буџетских корисника 
 

Члан 1. 
 
 Овом се Одлуком одобрава пре-
расподјела расхода и издатака како сл-
иједи:  
  

- из Буџета Министарства за фина-
нсије Босанско-подрињског кант-
она Горажде са економског кода: 
611100 – Бруто плате и накнаде 
плате износ од 15.405,00 КМ  

 
- из Буџета Министарства за урба-

низам, просторно уређење и заш-
титу околине Босанско-подрињс-
ког кантона Горажде са економск-
ог кода: 

 
614300 – Текући трансфери непро-
фитним организацијама износ од 
10.000,00 КМ 

 
преусмјерити 

 
- у Буџет Владе Босанско-подрињ-

ског кантона Горажде на економс-
ки код 
614100-БАЛ001 - Текући трансфе-
ри  другим нивоима власти износ 
од 25.405,00 КМ 

 
Члан 2. 

 
За реализацију ове Одлуке заду-

жује се Министарство за финансије и 
напријед наведени буџетски корисни-
ци, свако у оквиру своје надлежности. 
 

Члан 3. 
 

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

Број:03–11-1881/21                П Р Е М И Ј Е Р 
28.10.2021.године                 Аида Обућа,с.р. 
     Г о р а ж д е 
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 На основу члана 24. Закона о 
влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде („Службене новине Босанско 
-подрињског кантона Горажде“ број: 
8/15), а у складу са  чланом II. Уговора 
о извођењу радова на рушењу бараке 
на локалитету будуће градње стамбе-
но-пословног објекта Ламела “Л” у Го-
ражду број: 09-19-424-11/21 од 07.10. 
2021. године, Влада Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде, на 106. редовној 
сједници, одржаној дана 28.10.2021.го-
дине, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности за плаћање 

Рачуна број: 75/21 на име изведених 
радова на рушењу бараке на 

локалитету будуће градње стамбено-
пословног објекта “Ламела Л”  

у Горажду 
 

Члан 1. 
 
 Овом се Одлуком даје сагласн-
ост за плаћање Рачуна број: 75/21 на 
име изведених радова на рушењу ба-
раке на локалитету будуће градње ста-
мбено-пословног објекта “Ламела Л” у  
Горажду укупне вриједности 5.840,00 
КМ.  
 

Члан 2. 
 

Средства из члана 1. ове Одлуке  

19. новембар/студени 2021. 
 
 
обезбједиће се из Буџета Министарст-
ва за урбанизам, просторно уређење и 
заштиту околине Босанско-подрињск-
ог кантона Горажде за 2021. годину – 
Намјенска средства са подрачуна Кан-
тоналног стамбеног фонда са економ-
ског кода 821200 - Набавка грађевина, 
а иста уплатити на жирорачун ЈП 
“Драгољ Шериф”  број:141 525 53 200 
12 336 отворен код ББИ банке фили-
јала Горажде. 
 

Члан 3. 
 

Ова Одлука ступа на снагу дан-
ом објаве на службеној огласној табли 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де, а накнадно ће да се објави у “Служ-
беним новинама Босанско-подрињск-
ог кантона Горажде”. 
 

Број:03-11-1882/21                 П Р Е М И Ј Е Р 
28.10.2021.године                 Аида Обућа,с.р. 
     Г о р а ж д е 
 

896 
На основу члана 117. став 2, а у 

вези са ставом 1. Закона о управном 
поступку („Службене новине Федера-
ције БиХ“ број: 2/98 и 48/99) и члана 
24. став 1. Закона о Влади Босанско-по-
дрињског кантона Горажде („Службе-
не новине Босанско-подрињског кан-
тона Горажде“ број:8/15), Влада Босан-
ско-подрињског кантона Горажде, на 
106. редовној сједници, одржаној дана 
28.10.2021. године, д о н о с и:  
 
 

У Р Е Д Б У 
 О ДОПУНИ УРЕДБЕ О САСТАВУ 

КОМИСИЈА И НАКНАДАМА 
ЧЛАНОВИМА КОМИСИЈА У 

ОКВИРУ КАНТОНАЛНИХ ОРГАНА 
УПРАВЕ И ОПШТИНСКИХ СЛУЖБИ 

ЗА УПРАВУ У УПРАВНОМ 
ПОСТУПКУ 



19. новембар/студени 2021. 
 
 

Члан 1. 
 

У Уредби о саставу комисија и 
накнадама члановима Комисија у ок-
виру кантоналних органа управе и оп-
штинских служби за управу у управ-
ном поступку („Службене новине  Бо-
санско-подрињског кантона Горажде“ 
број: 2/04) у члану 9. став 2. иза ријечи 
„200,00 КМ“ додаје се „осим за лица 
која нису у радном односу у органима 
управе Босанско-подрињског кантона 
Горажде, а која се ангажују због својих 
стручних и професионалних или дру-
гих квалификација из надлежности 
рада именоване комисије“. 
   

Члан 2. 
 

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

Број:03–11-1884/21                П Р Е М И Ј Е Р 
28.10.2021.године                 Аида Обућа,с.р. 
      Г о р а ж д е  
 

897 
На основу члана 23. Закона о 

Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде („Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде“ број: 
8/15) и Одлуке Управног одбора Аген-
ције за приватизацију број:13-04-108-3/ 
21 од 25.10.2021.године, Влада Босанско 
-подрињског кантона Горажде, на 106. 
редовној сједници, одржаној дана 28. 
10.2021.године, д о н о с и:  
 
 

О Д Л У К У 
о разрјешењу вршиоца дужности 

директора Агенције  
за приватизацију у Босанско-

подрињском кантону Горажду 

Број 11 – страна 2229 
 
 

Члан 1. 
 

Овом Одлуком Влада Босанско-
подрињског кантона Горажде разрје-
шава вршиоца дужности директора 
Агенције за приватизацију Сврака Ми-
рсаду, дипл.ецц.  
 

Члан 2. 
 

Одлука ступа на снагу даном 
објављивања на огласној табли Босан-
ско-подрињског кантона Горажде, а 
накнадно ће да се објави и у „Службе-
ним новинама Босанско-подрињског 
кантона Горажде“. 
 
Број:03–04-1885/21                П Р Е М И Ј Е Р 
28.10.2021.године                 Аида Обућа,с.р. 
      Г о р а ж д е   
 

898 
 

На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде („Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде“ број: 
8/15) и Одлуке Управног одбора Аген-
ције за приватизацију број:13-04-108-4 
/21 од 25.10.2021. године, Влада Босан-
ско-подрињског кантона Горажде, на 
106. редовној  сједници, одржаној дана 
28.10. 2021.године, д о н о с и:  
 
 

О Д Л У К У 
о именовању директора  

Агенције за приватизацију   
у Босанско-подрињском  

кантону Горажду 
 

Члан 1. 
 

Овом Одлуком Влада Босанско-
подрињског кантона Горажде, на при-
једлог Управног одбора Агенције за  
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приватизацију Босанско-подрињског 
кантона Горажде, именује Пилав Ли-
наиду, дипл.иур. за директора Аген-
ције за приватизацију у Босанско-под-
рињском кантону Горажде, на манда-
тни период од четири (4) године, по-
чевши од 01.11.2021. године.  
 

Члан 2. 
 

Одлука ступа на снагу даном 
објављивања на огласној табли Босан-
ско-подрињског кантона Горажде, а 
накнадно ће да се објави и у „Службе-
ним новинама Босанско-подрињског 
кантона Горажде“. 
 
Број:03–04-1886/21                П Р Е М И Ј Е Р 
28.10.2021.године                 Аида Обућа,с.р. 
      Г о р а ж д е   
 

899 
 

На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде („Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде“ број: 
8/15), на основу Програма утрошка 
средстава Владе Босанско-подрињског 
кантона Горажде са економског кода 
614300 – БАН 002 - Текући трансфери 
непрофитним организацијама – вјер-
ским заједницама, Влада Босанско-по-
дрињског кантона Горажде, на 106. ре-
довној сједници, одржаној дана 28.10. 
2021. године, д о н о с и:  
 
 

О Д Л У К У 
о одобравању новчаних средстава 

Меџлису Исламске заједнице 
Горажде 

 
Члан 1. 

 
Овом се Одлуком одобравају  

19. новембар/студени 2021. 
 
 
средства у износу од 3.000,00 КМ Меџ-
лису Исламске заједнице Горажде за 
набавку плина за потребе загријавања 
просторија џамије Кајсерија.  
 

Члан 2. 
 

За реализацију ове Одлуке заду-
жују се Влада Босанско-подрињског 
кантона Горажде и Министарство за 
финансије Босанско-подрињског кан-
тона Горажде, а средства ће се  обезби-
једити са економског кода 614300 (БАН 
002) – Текући трансфери непрофит-
ним организацијама - вјерским зајед-
ницама. 

Средства ће се уплатити на жи-
рорачун Меџлиса ИЗ Горажде број: 
1415255320012142 отворен ББИ д.д. Са-
рајево, с назнаком за гријање Кајсерија 
џамије. 
 

Члан 3. 
 

Одлука ступа на снагу даном 
објављивања на огласној табли Босан-
ско-подрињског кантона Горажде, а 
накнадно ће да се објави и у „Службе-
ним новинама Босанско-подрињског  
кантона Горажде“. 
 
Број:03–11-1887/21                П Р Е М И Ј Е Р 
28.10.2021.године                 Аида Обућа,с.р. 
      Г о р а ж д е   
 

900 
 

 На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско–подрињског кантона 
Горажде („Службене новине Босанско 
–подрињског кантона Горажде“, број: 
8/15), Влада Босанско подрињског ка-
нтона Горажде, на 106. редовној сјед-
ници, одржаној да 28.10.2021. године,  
д о н о с и: 



19. новембар/студени 2021. 
 
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности  

Дирекцији робних резерви  
да изврши набавку  опреме  

–  Пумпа за претакање горива 
 

Члан 1. 
 
            Овом се Одликом даје сагласно-
ст Дирекцији робних резерви Босан-
ско-подрињског кантона Горажде да 
изврши набавку  опреме  –  пумпа за 
претакање горива  у вриједности цца  
870,00 КМ  са обрачунатим ПДВ-ом, а 
у складу са ЗЈН – путем директног спо-
разума. 
            

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

Члан 3. 
 
           Ова Одлука ступа на снагу дан-
ом објављивања на службеној огласној 
табли Кантона, а накнадно ће да се об-
јави у „Службеним новинама Босанско 
–подрињског кантона Горажде“. 
                    
Број:03–11-1889/21                П Р Е М И Ј Е Р 
28.10.2021.године                 Аида Обућа,с.р. 
      Г о р а ж д е 
 

901 
 

На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде (“Службене новине Босанско- 
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подрињског кантона Горажде“, број: 
8/15), Влада Босанско-подрињског  ка-
нтона Горажде, на 107. редовној сједни-
ци, одржаној дана 04.11.2021. године,  
д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности  

за плаћање рачуна број: 0230/21  
од 29.09.2021. године, 

 за пружање услуга умјеравања ваге 
за мјерење масе и осовинског 

оптерећења возила 
 

Члан 1. 
  

Даје се сагласност Министарст-
ву за привреду - Дирекција  за цесте 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де, да изврши плаћање рачуна број: 
0230/21 од 29.09.2021.године, у износу 
од 3.381,30 КМ са ПДВ-ом, испоставље-
ног од стране привредног друштва 
“Ваге” БиХ д.о.о. Бихаћ, по Уговору 
број:04-11-1630-7/21 од 19.10.2021.годи-
не, за пружање услуге умјеревања  ваге 
за мјерење масе и осовинског оптере-
ћења возила. 
 

Члан 2. 
 

За реализацију ове Одлуке заду-
жује се Министарство за привреду - 
Дирекција за цесте и Министарство за 
финансије Босанско-подрињског кан-
тона Горажде, а средства обезбиједити 
из Буџета Министарства за привреду - 
Дирекција за цесте Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде, економски код 
613700 ДИР002 - Издаци за текуће од-
ржавање, издвојених на подрачуну 
Дирекције за цесте. 
 



Број 11 – страна 2232 
 
 

Члан 3. 
 

Одлука ступа на снагу даном 
објављивања на службеној огласној  та-
бли Кантона, а накнадно ће да се об-
јави у „Службеним новинама Босанс-
ко-подрињског кантона Горажде“. 
 
Број:03–11-1956/21                 П Р Е М И Ј Е Р 
04.11.2021.године        Аида Обућа,с.р. 
     Г о р а ж д е  
 

902 
 

На основу члана 12. Закона о 
министарским, владиним и другим 
именовањима Федерације Босне и Хе-
рцеговине („Службене новине Феде-
рације Босне и Херцеговине“ број: 
12/03 34/03 и 65/13), члана 23. Закона 
о Влади Босаснко-подрињског кантона 
Горажде („Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде“ број: 
8/15) и члана 21. Закона о концесијама 
Босанско–подрињског кантона Гораж-
де („Службене новине Босанско–под-
рињског кантона Горажде“ број: 7/17), 
Влада Босанско-подрињског кантона Го-
ражде, на 107. редовној сједници, одржа-
ној дана 04.11.2021.године, д о н о с и: 
 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о именовању  предсједника  

и чланова Комисије за концесије  
у Босанско-подрињском кантону 

Горажде 
 

Члан 1. 
 
 Овим се Рјешењем именује  Ко-
мисија за концесије Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде како слиједи: 
 

1. Сијерчић Емир - предсједник 
2. Ходовић Емир  -замјеник предсједника 
3. Башић Минела - члан и  

19. новембар/студени 2021. 
 
 

4. Аџем Енвер -  члан. 
 

Члан 2. 
  
 Комсиија из члана 1. овог Рјеш-
ења именује се на период од четири (4) 
године и иста има право на накнаду  
за свој рад, у нето износу од 150,00  
КМ, мјесечно  по  једном  члану, док ће  
се за коптираног члана Комисије за 
концесије  накнаду  за рад  утврдити  и  
исплаћивати јединица локалне самоу-
праве, испред које је члан именован. 
 

Члан 3. 
 
 Комсиија  за  концесије  Босанс-
ко–подрињског кантона Горажде у св-
ом  саставу  броји пет (5) чланова,  тако  
да се пети  члан  именује  на  начин  да  
се један члан Комисије коптира из  је-
динице локалне самоуправе на  чијем  
територију се налази предмет конце-
сије, а именује га градоначелник одно-
сно  опћински  начелник. 
 

Члан 4. 
 
 Секретара  Комисије  за  конце-
сије Босанско–подрињског кантона Го-
ражде  именује  министар  за привреду  
Босанско–подрињског кантона Гораж-
де, а секретар ће обављати админис-
тративно – техничке  послове и неће 
учествовати у одлучивању и  истом се 
утврђује накнада за рад у  нето  износу  
од 70,00  КМ мјесечно. 
 

Члан 5. 
 
 Ступањем на снагу овог Рјеше-
ња престају да важе сва досадашња рје-
шења о именовањима предсједника,за-
мјеника предсједника и чланова Ком- 
исије за концесије.  



19. новембар/студени 2021. 
 
 

Члан 6. 
 
 Рјешење ступа на снагу даном 
доношења, а накнадно ће да се објави 
у „Службеним новинама Босанско–по-
дрињског кантона Горажде“. 
 
Број:03–04-1957/21        П Р Е М И Ј Е Р 
04.11.2021.године        Аида Обућа,с.р. 
      Г о р а ж д е     
 

903                                   
 

 На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде („Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде“, број: 
8/15), Плана и Програма утрошка сре-
дстава у сектору водопривреде за 2021. 
годину, број:03-11-1706-1/21 од 12.10. 
2021. године и Одлуке о одобравању 
новчаних средстава Граду Горажду                               
на име суфинансирања пројекта „Ре-
конструкција потисног цјевовода од 
фабрике воде у Витковићима до резе-
рвоара Расадник – I фаза“, број: 03-11-
2008/20 од 30.10.2020.године, Влада Бо-
санско-подрињског кантона Горажде, 
на 107. редовној сједници, одржаној                                  
дана 04.11.2021. године, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о  одобравању новчаних средстава 
Граду Горажду за плаћање дијела  
II привремене ситуације на име 

извршених радова на 
реконструкцији потисног цјевовода 
од фабрике воде у Витковићима до 

резервоара Расадник – I фаза 
 

Члан 1. 
 
           Овом се Одлуком одобравају но- 
вчана средства Граду Горажду за пла-
ћање дијела II привремене ситуације 
према Фактури број: 64/21 од 20.10.  
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2021. године (Фискални рачун БФ: 171 
од 20.10.2021. године), испостављене од 
стране Конзорција „Каја компани“ 
д.о.о. Горажде и „Босна Пласт“ д.о.о. 
Сарајево, на име извршених радова на 
реконструкцији потисног цјевовода од 
фабрике воде у Витковићима до резе-
рвоара Расадник – I фаза“,  у   износу 
од  136.281,17 КМ. 
 

Члан 2. 
 
 За реализацију ове Одлуке зад-
ужују се Министарство за привреду 
Босанско-подрињског кантона  Гораж-
де и Министарство  за  финансије  Бос-
анско-подрињског кантона Горажде, а 
средства обезбиједити из Буџета Мин-
истарства за привреду Босанско-под-
рињског  кантона  Горажде за 2021. го-
дину, економски  код 615 100 – Капи-
тални трансфери другим нивоима вл-
асти. 
 
 Плаћање извршити из Буџета 
Министарства за привреду Босанско-
подрињског кантона Горажде за 2021. 
годину (Подрачун за водне накнаде), 
на депозитни рачун Града Горажда, 
број:102840000000-2222, отворен у Ун-
ион банци д.д. Сарајево, експозитура 
Горажде, врста прихода 742 114 - При-
мљени капитални трансфери од Ка-
нтона. 
 

Члан 3. 
 
 Одлука ступа на снагу даном 
објављивања на службеној огласној та-
бли Кантона,  а накнадно ће да се об-
јави у „Службеним новинама Босанс-
ко-подрињског кантона Горажде“. 
 
Број:03–11-1955/21                П Р Е М И Ј Е Р 
04.11.2021.године                 Аида Обућа,с.р. 
      Г о р а ж д е 
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904 
 

На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде („Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде“, број: 
8/15), Уговора о пословној сарадњи за 
пласирање линије финансирања уз су-
бвенционирање дијела профитне ма-
рже за привредна друштва и обртнике 
који послују на подручју Босанско-
подрињског кантона Горажде, број: 03-
14-1669/17 од 20.10.2017.године, Одлу-
ке о одобравању предложеног Уговора 
и финансирања уз субвенционирање 
дијела профитне марже за привредна 
друштва, број:03-14-942/18 од 09.07.2018. 
године и Уговора о субвенционирању 
каматне стопе, број: 04-14-349-3/18 од 
05.06.2018.године, Влада Босанско-под-
рињског кантона Горажде, на 107. ре-
довној сједници, одржаној дана 04.11. 
2021.године, д о н о с и:  
 
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности за исплату 

субвенција четвртог, петог и шестог  
дијела профитне марже 

 
Члан 1. 

 
Овом Одлуком Влада Босанско-

подрињског кантона Горажде даје саг-
ласност за исплату субвенције четврт-
ог, петог и шестог дијела профитне 
марже од 2% привредном друштву 
„ГОРАЖДЕПУТЕВИ“ д.д. у износу од 
2.797,54 КМ, за период 07.10.2019 - 06. 
04.2021.године.  
 

Члан 2. 
 

Субвенционирање четвртог, пе-
тог и шестог дијела профитне марже 
из члана 1. ове Одлуке ће се извршити 

19. новембар/студени 2021. 
 
 
у складу са Уговором о пословној сара-
дњи за пласирање линије финансира-
ња уз субвенционирање дијела проф-
итне марже за привредна друштва и 
обртнике који послују на подручју Бо-
санско-подрињског кантона Горажде, 
број:03-14-1669/17 од 20.10.2017.године, 
предложеним Уговором о дугорочном 
финансијском партнерству, број: 14152 
58040000491 од 09.03.2018. године, зак-
љученим између ББИ банке д.д. Сара-
јево и привредног друштва „ГОРАЖ-
ДЕПУТЕВИ“ д.д. Горажде, Одлуке о 
одобравању предложеног Уговора и 
финансирања уз субвенционирање 
дијела профитне марже за привредна 
друштва и Уговора о субвенционира-
њу дијела каматне стопе, закљученог 
између привредног друштва „ГОРАЖ-
ДЕПУТЕВИ“ д.д. Горажде и Министа-
рства за привреду Босанско-подрињск-
ог кантона Горажде.  
                                                               

Члан 3. 
 

Ова Одлука ступа на снагу дан-
ом објављивања на службеној огласној 
табли Кантона, а накнадно ће да се об-
јави у „Службеним новинама Босанско 
-подрињског кантона Горажде“. 
          
Број:03–11-1954/21                П Р Е М И Ј Е Р 
04.11.2021.године                 Аида Обућа,с.р. 
     Г о р а ж д е  
 

905 
 

На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде („Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде“ број: 
08/15, 06/20), Влада Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде, на 107. редовној 
сједници, одржаној дана 04.11.2021. го-
дине, д о н о с и: 



19. новембар/студени 2021. 
 
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности за попуну 

упражњеног радног мјеста 
 

Члан 1. 
 

Овом се Одлуком даје сагласно-
ст министру за привреду Босанско-по-
дрињског  кантона Горажде да изврши 
попуну упражњеног радног мјеста др-
жавног службеника у Министарству за 
привреду - Дирекција за цесте, на мје-
сто стручни сарадник за заштиту и                                    
опремање цеста - 1 извршилац, на не-
одређено вријеме, а све у  складу са по-
зитивним прописима који регулишу 
ову област. 
 

Члан 2. 
 
 Средства за плату наведеног уп-
ражњеног радног мјеста обезбјеђена су 
у Буџету Министарства за привреду - 
Дирекције за цесте Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде. 
 

Члан 3. 
 

Ова Одлука ступа на снагу дан-
ом објављивања на службеној огласној 
табли Кантона, а накнадно ће да се об-
ајви у ”Службеним новинама Босанс-
ко-подрињског кантона Горажде”. 
 
Број:03–30-1953/21                П Р Е М И Ј Е Р                                                                        
04.11.2021.године                 Аида Обућа,с.р. 
      Г о р а ж д е 
 

906 
 

 На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде (“Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде”, број: 
8/15), а у складу са Програмом утрош- 
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ка средстава Министарства за образо-
вање, младе, науку, културу и спорт са 
економског кода 614 100 (КАН 003) - 
Остали текући трансфери – Информ-
исање за 2021. годину, Влада Босанско-
подрињског кантона Горажде,  на 107. 
редовној сједници, одржаној дана 04. 
11.2021.године,  д о н о с и:  
 
 

О Д Л У К У 
о одобравању новчаних средстава 
Јавном предузећу РТВ Босанско-

подрињског кантона Горажде д.о.о. 
на име X (десете) од укупно  

XII (дванаест) редовних транши  
за 2021. годину 

 
I 

 
 Одобравају се новчана средства 
у износу од 42.973,81 КМ Јавном пре-
дузећу РТВ Босанско-подрињског кан-
тона Горажде д.о.о. на име уплате X 
(десете) од укупно XII (дванаест) редо-
вних транши за 2021. годину, намије-
њене за исплату плата и доприноса.  
 

II 
 
           За реализацију ове Одлуке заду-
жује се Министарство за финансије, а 
средства дозначити из Буџета Мини-
старства за образовање, младе, науку, 
културу и спорт са економског кода 
614 100 (КАН 003) - Остали текући тра-
нсфери – Информисање. Новчана сре-
дства дозначити на жирорачун Јавног 
предузећа РТВ Босанско-подрињског 
кантона Горажде д.о.о. број: 1325002001 
666685, отворен код НЛБ Тузланске ба-
нке филијала Горажде, ИД број: 42450 
30110002.  
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III 
 
  Корисник средстава дужан је да 
Министарство за образовање, младе, 
науку, културу и спорт у року од 15 
(петнаест) дана од дана реализације 
средстава извијести и документује на-
ведени утрошак, те да захтјев за наре-
дну мјесечну траншу достави Минис-
тарству за образовање, младе, науку, 
културу и спорт првог радног дана на-
кон истека мјесеца за који се захтјев по-
дноси. 
 

IV 
 
 Одлука ступа на снагу даном 
објављивања на службеној огласној та-
бли Кантона, а накнадно ће да се об-
јави у “Службеним новинама Босан-
ско-подрињског кантона Горажде”.  
 
Број:03–11-1950/21                П Р Е М И Ј Е Р 
04.11.2021.године                 Аида Обућа,с.р. 
      Г о р а ж д е  
 

907 
 

На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде (“Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде”, број: 
8/15), Влада Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде, на 107. редовној сјед-
ници, одржаној дана 04.11.2021 године, 
д о н о с и:  
 
 

О Д Л У К У 
о одобравању службеног  
путовања у иностранство  

– Истанбул  /Република Турска 
 

Члан 1. 
 

Одобрава се службено путова- 
ње у иностранство – Истанбул /Репуб- 
лика Турска, за учешће на студијском 

19. новембар/студени 2021. 
 
 
путовају са циљем упознавања са сис-
темом образовања у Републици Тур-
ској, министрици Биљани Беговић и 
инспекторици за образовање у Мини-
старству за образовање, младе, науку, 
културу и спорт Босанско-подрињског 
кантона Горажде, Амири Боровац. 
 

Службено путовање ће се оба-
вити у периоду од 13. до 16. новембра 
2021. године. 
 

Члан 2. 
 

Одлука ступа на снагу даном 
објављивања на службеној огласној та-
бли Кантона,  а накнадно ће да се об-
јави у “Службеним новинама Босан-
ско-подрињског кантона Горажде.” 
 
Број:03–45-1949/21                П Р Е М И Ј Е Р 
04.11.2021.године                 Аида Обућа,с.р. 
     Г о р а ж д е  
 

908 
 

На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде („Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде“ број: 
8/15), те на основу Програма утрошка 
средстава из Буџета Министарства за 
образовање, младе, науку, културу и 
спорт са економског кода 614 300 (ЈАН 
003) – Текући трансфер за спорт за 
2021. годину, Влада Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде, на 107. редовној 
сједници, одржаној дана 04.11.2021. го-
дине,  д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о одобравању новчаних средстава 

носиоцима спортских дјелатности на 
нивоу Босанко-подрињског кантона 

Горажде за додатне програме 
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Члан 1. 
 

 Одобравају се новчана средства носиоцима спортских дјелатности на нивоу 
Босанко-подрињског кантона Горажде за додатне програме у укуп-ном износу од 
5.100,00 КМ, и то: 
 

Малоногометни 
клуб „Дрина“ 

Горажде 

Учешће у првом дјелу такмичерске 
сезоне за 2021/2022. годину у Првој 

футсал лиги Федерације БиХ – група 1 
2.500,00 КМ 

Жирорачун Малоногометног клуба „Дрина“ Горажде број: 1020070000025579 
отворен код Унион банке 

 
Одбојкашки клуб 

„Горажде“ Горажде 
Учешче у КУП такмичењу за сезону 

2021/2022 600,00 КМ 

Жирорачун Одбојкашког клуба „Горажде“ Горажде број: 1990540008546283  
отворен код Шпаркасе банке 

 
Спортски 

фудбалски клуб 
„Либеро“ 

Учешће на 3. Квики Зимској дјечјој  
лиги за дјечке (дјечаци рођени 2009.  

и 2012. године) 
1.000,00 КМ 

Жирорачун Спортског фудбалског клуба „Либеро“ број: 1415255320008553  
отворен код ББИ банке 

 

Карате клуб 
„Холидеј“ Горажде 

Учешће представника клуба на 
Балканском првенству за дјецу  

у каратеу 
500,00 КМ 

Жирорачун Карате клуба „Холидеј“ Горажде број: 1011400000153519  
отворен код Привредне банке 

 
Карате клуб 
„Специјал“ 

Горажде 

Учешће  представника клуба на 
Балканском првенству за дјецу                        

у каратеу 

500,00 КМ 
 

Жирорачун Карате клуба „Специјал“ Горажде број: 1862610310169470  
отворен код Зират банке 

 
Члан 2. 

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

за спорт за 2021. годину. 
 

Члан 3. 
 

 Корисници средстава дужни су 
Министарству за образовање, младе, 
науку, културу и спорт у року од 10 
(десет) дана од дана реализације сред- 
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става предати извјештај о утрошку бу-
џетских средстава, изузев средстава ко-
ја се односе за КУП такмичење. 

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

 
Члан 4. 

 
Уколико корисници средстава 

не утроше средства у сврху реализаци-
је спортских активности из члана 1. 
ове Одлуке добијена средства по овој 
Одлуци дужани су у истом износу 
вратити Министарству за образовање, 
младе, науку, културу и спорт, а од-
луку о томе донијеће Министарство за 
образовање, младе, науку, културу и 
спорт. 
 

Члан 5. 
 

 Одлука ступа на снагу даном 
објављивања на службеној огласној та-
бли Кантона, а накнадно ће да се обја-
ви у “Службеним новинама Босанско-
подрињског кантона Горажде”. 
   
Број:03–11-1948/21        П Р Е М И Ј Е Р 
04.11.2021.године                 Аида Обућа,с.р. 
     Г о р а ж д е  
         

909 
 

На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско–подрињског кантона 
Горажде („Службене новине  Босанско 
-подрињског кантона Горажде“, број: 
8/15), Влада Босанско-подрињског ка- 

19. новембар/студени 2021. 
 
 
нтона Горажде,  на својој 107. редовној  
сједници,  одржаној дана 04.11.2021. го-
дине, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о утврђивању основице  

за плату  и накнаде за топли оброк  
за мјесец октобар 2021. године 

 
Члан 1. 

 
Утврђује се основица за плату 

запослених лица у кантоналним орга-
нима управе, кантоналним установама 
и другим правним лицима која се фи-
нансирају из Буџета Босанско-подри-
њског кантона Горажде, за мјесец ок-
тобар 2021. године, у износу од 371,00 
КМ. 
 

Члан 2. 
 
 Запосленим лицима из члана 1. 
ове Одлуке утврђује се накнада за ис-
храну у току рада (топли оброк), за 
мјесец октобар 2021.године, у износу 
од 10,00 КМ по једном радном  дану. 
 

Члан 3. 
 

Ова Одлука ступа на снагу дан-
ом објављивања на огласној табли Бо-
санско-подрињског кантона Горажде, 
а накнадно ће да се објави у „Службе-
ним новинама Босанско-подрињског 
кантона Горажде“. 
   

Број:03–11-1947/21                П Р Е М И Ј Е Р                                                                     
04.11.2021.године                 Аида Обућа,с.р. 
     Г о р а ж д е 
 

910 
 

 На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско-подрињског кантона  
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Горажде („Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде“, број: 
8/15), а у складу са Одлуком министра                     
за урбанизам, просторно уређење и за-
штиту околине Босанско-подрињског 
кантона Горажде број:09-11-436-11/21 
од 27.10.2021. године, Влада Босанско-
подрињског кантона Горажде, на 107. 
редовној сједници, одржаној дана 04. 
11.2021. године, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о исплати новчаних средстава  
по Програм утрошка средстава 

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

кантона Горажде са  економског  
кода 614400 - Субвенције  

јавним предузећима 
 

Члан 1. 
 

Овом се Одлуком даје сагласно-
ст на исплату новчаних средстава на 
име суфинансирања пројеката достав-
љених по Јавном позиву за достављање 
приједлога пројеката јавних предузећа                         
и јавних установа која се не финанси-
рају директно из Буџета Босанско-под-
рињског  кантона Горажде са подручја 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де који ће се  финансирати/суфинан-
сирати  из Буџета Министарства за ур-
банизам, просторно уређење и зашти-
ту околине Босанско-подрињског кан-
тона Горажде за 2021. годину и у скла-
ду са Програмом утрошка средстава 
Министарства за урбанизам, простор-
но уређење и заштиту околине Боса-
нско-подрињског кантона Горажде за 
2021.годину са економског кода 614400 
- Субвенције  јавним предузећима у  

Број 11 – страна 2239 
 

 
укупном износу од 41.918,24 КМ.  
 

Члан 2. 
 
 Средства  из  члана 1. ове  Одлу-
ке исплатиће се из Буџета Министар-
ства за урбанизам, просторно уређење 
и заштиту околине Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде за 2021. годину – 
намјенска средства са подрачуна за 
заштиту околине, како слиједи: 
 

1. Средства у износу од 31.918,24 КМ 
исплатити на жирорачун ЈУ “Завод 
за јавно здравство” Босанско-под-
рињског кантона Горажде број: 
1011400000178254, отворен код ПБС 
филијала Горажде и 

2. Средства у износу од 10.000,00 КМ 
исплатити на жирорачун ЈП “РТВ 
Босанско-подрињског kantona” Го-
ражде број: 1325002001666685 отво-
рен код НЛБ – филијала Горажде. 

 
Члан 3. 

  
Ова Одлука ступа на снагу дан-

ом објављивања на огласној табли Бо-
санско-подрињског кантона Горажде, 
а накнадно ће да се објави у „Службе-
ним новинама Босанско-подрињског 
кантона Горажде“. 
   

Број:03-11-1946/21                П Р Е М И Ј Е Р                                                                        
04.11.2021.године                 Аида Обућа,с.р. 
     Г о р а ж д е 
 

911                                    
 

 На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде („Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде“ број: 
8/15), Влада Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде, на 107. редовној сјед-
ници, одржаној дана 04.11.2021. годи-
не,  д о н о с и: 
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О Д Л У К У 
о давању сагласности за набавку 

информатичке опреме 
 

Члан 1. 
 

Овом се Одлуком даје сагласно-
ст Министарству за урбанизам, прос-
торно уређење и заштиту околине Бо-
санско-подрињског кантона Горажде 
за набавку информатичке опреме – је-
дан рачунар и један лаптоп у врије-
дности од 2.818,00 КМ.  
 

Члан 2. 
 
 Средства за реализацију ове Од-
луке ће се обезбиједити, из Буџета Ми-
нистарства за урбанизам, просторно 
уређење и заштиту околине Босанско-
подрињског кантона Горажде за 2021. 
годину и расположива су на економ-
ском коду 821300 - Набака опреме. 
 

Члан 3. 
 
 Опрему из члана 1. ове  Одлуке 
због немогућности испоруке по  Окви-
рном споразуму набавити у складу са 
Законом о јавним набавкама у БиХ 
(“Службени гласник БиХ” број: 39/14). 
 

Члан 4. 
 
 Овом се Одлуком ван снаге ста-
вља Одлука Владе Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде  број:03-11-1606/ 
21 од 24.09.2021. године.  
 

Члан 5. 
 

Ова Одлука ступа на снагу дан-
ом објављивања на огласној табли Бо-
санско-подрињског кантона Горажде, 
а накнадно ће да се објави у „Служ- 

19. новембар/студени 2021. 
 

 
беним новинама Босанско-подрињск-
ог кантона Горажде“. 
     
Број:03–11-1945/21                П Р Е М И Ј Е Р                                                                          
04.11.2021.године                 Аида Обућа,с.р. 
      Г о р а ж д е 
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          На основу члана 23. Закона о Вл-
ади Босанско-подрињског кантона Го-
ражде (“Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде”, број: 
8/15), а у вези са чланом 39. став 1. За-
кона о извршењу Буџета Босанско-по-
дрињског кантона Горажде за 2021. го-
дину (“Службене новине Босанско-по-
дрињског кантона Горажде“, број:2/21), 
Влада Босанско-подрињског кантона Го-
ражде, на 107. редовној сједници, одржа-
ној дана 04.11.2021. године, д о н о с и:   
 
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности Управи 

полиције Министарства  
за унутрашње послове                                                                             

Босанско-подрињског кантона 
Горажде за набавку сталних 

средстава 
 

Члан 1. 
 
 Овом се Одлуком даје сагласно-
ст Управи полиције Министарства за 
унутрашње послове Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде да изврши наба-
вку сталних средстава у укупној проц-
јењеној вриједности од 26.496,00 КМ 
без ПДВ-а, односно 31.000,00 КМ са 
ПДВ-ом  и то: 
  

- уређај за полиграфско испитивање                                          
у вриједности од  13.675,00 КМ без 
ПДВ-а 

 

- електронске опреме - 7 (седам) ка- 
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мера за покривање видео надзором 
дијела града Горажда, са пратећом 
опремом: антена, свич и разводне 
кутије у вриједности од 12.820,00 
КМ без ПДВ-а 

 
Члан 2. 

 
 Средства потребна за набавку 
сталних средстава из члана 1. ове Од-
луке обезбијеђена су у Буџету Босан-
ско-подрињског кантона Горажде за 
2021. годину (“Службене новине Боса-
нско-подрињског кантона Горажде“, 
број: 2/21), раздјел 14, организациони 
код 142 - Управа полиције, на  економ-
ском коду: 821300 - Набавка опреме. 
 Набавку обавити у складу са За-
коном о јавним набавкама Босне и Хе-
рцеговине. 
 

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

Члан 4. 
 
 Ова Одлука ступа на снагу дан-
ом објављивања на службеној огласној 
табли Кантона, а накнадно ће да се об-
јави у “Службеним новинама Босан-
ско-подрињског кантона Горажде”. 
 
Број:03-11-1944/21                П Р Е М И Ј Е Р 
04.11.2021.године                 Аида Обућа,с.р. 
      Г о р а ж д е 
 

913 
 

На основу члана 23. Закона о  
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Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде („Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде“ број: 
8/15) те Закона о државној служби Бо-
санско-подрињског кантона Горажде 
(“Службене новине Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде“ број:3/18), Пра-
вилника о систематизацији радних 
мјеста у Уреду премијера и Владе Бо-
санско-подрињског кантона Горажде, 
Влада Босанско-подрињског кантона 
Горажде, на 107. редовној сједници, од-
ржаној дана 04.11.2021.год., д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о давању сагласноти за попуну 

упражњеног радног мјеста 
 

Члан 1. 
 

Овом Одлуком даје се сагласно-
ст Уреду премијера и Владе Босанско-
подрињског кантона Горажде да, у ск-
ладу са Законом о државној служби 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де (“Службене новине Босанско-под-
рињског кантона Горажде“ број: 3/18), 
изврши попуну упражњеног радног 
мјеста – државног службеника, струч-
ни сарадник за јавне набавке. 
 

Члан 2. 
 

За реализацију ове Одлуке заду-
жује се Уред премијера и Владе Боса-
нско-подрињског кантона Горажде.  
 

Члан 3. 
 
 Ова Одлука ступа на снагу дан-
ом објављивања на службеној огласној 
табли Кантона, а накнадно ће да се об-
јави у “Службеним новинама Босан- 
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ско-подрињског кантона Горажде”. 
 
Број:03–30-1941/21                 П Р Е М И Ј Е Р 
04.11.2021.године                 Аида Обућа,с.р. 
      Г о р а ж д е 
 

914 
 

 На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде („Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде“, број: 
8/15), Влада Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде, на 107. редовној сјед-
ници, одржаној дана 04.11.2021.године,                           
д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности Служби  

за заједничке послове кантоналних 
органа за закључивање уговора 

 о дјелу 
 

Члан 1. 
 

Даје се сагласност Служби за за-
једничке послове кантоналних органа 
за закључивање уговора о дјелу, којим 
ће се привремено уредити обављање 
одређених биротехничких послова иза-
званих пандемијом болести корона ви-
руса КОВИД-19, а у трајању од 08.11. 
до 31.12.2021.године. 
 

Члан 2. 
 
 Средства за исплату накнаде по 
предметном уговору о дјелу обезбије-
ђена су у Буџету Службе за заједничке 
послове кантоналних органа за 2021. 
годину. 
 

Члан 3. 
 

Ова Одлука ступа на снагу дан-
ом објављивања на службеној огласној  

19. новембар/студени 2021. 
 

 
табли Кантона, а накнадно ће да се об-
јави у „Службеним новинама Босан-
ско-подрињског кантона Горажде“. 
 
Број:03–11-1939/21                П Р Е М И Ј Е Р 
04.11.2021.године                 Аида Обућа,с.р. 
      Г о р а ж д е 
 

915 
 

 На основу  члана 23. Закона о 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде („Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде“ број: 
8/15), Влада Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде, на 107. редовној сјед-
ници,  одржаној дана 04.11.2021. годи-
не, д о н о с и: 
 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о именовању Организационог 

одбора за обиљежавање 25. новембра 
- Дана државности БиХ 

 
Члан 1. 

 
Именује се Организациони од-

бор за обиљежавање 25. новембра - Да-
на државности БиХ у сљедећем саста-
ву: 
 
1. Аида Обућа, предсједник 
2. Аида Сирбубало, члан 
3. Бајро Обућа, члан 
4. Ернест Имамовић, члан 
5. Алмин Ћутук, члан 
6. Мујо Софраџија, члан 
7. Есад Канлић, члан 
8. Един Агановић, члан 
9. Биљана Беговић, члан 
10. Емир Сијерчић, члан 
11. Ремзија еф. Питић, члан 
12. Анка Ћуровац, члан 
13. Мурат Фејзић, члан 
14. Наида Сијерчић, члан 



19. новембар/студени 2021. 
 
 

Члан 2. 
 

Задатак Организационог одбо-
ра из члана 1. овог Рјешења је да при-
преми приједлог програма и финан-
сијског плана обиљежавања 25. нове-
мбра - Дана државности БиХ, и доста-
ви га Влади Босанско-подрињског ка-
нтона на усвајање.  
 

Члан 3. 
 

Рјешење ступа на снагу даном 
доношења и исто ће да се објави у 
„Службеним новинама Босанско-под-
рињског кантона Горажде“. 
 

Број:03–04-1938/21                П Р Е М И Ј Е Р 
04.11.2021.године                 Аида Обућа,с.р. 
      Г о р а ж д е 
 

916 
 

На основу члана 24. Закона о 
влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде („Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде“ број: 
8/15), а у складу са Одлуком министра 
за урбанизам, просторно уређење и за-
штиту околине Босанско-подрињског 
кантона Горажде број: 09-19-438-23/20 
од 20.10.2021. године, Влада Босанско-
подрињског кантона Горажде, на 24. 
телефонској сједници, одржаној  дана 
08.11.2021. године, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности  

на потписивање уговора за извођење 
радова на утопљавању крова 

зграде Министарства за финансије 
Босанско-подрињског кантона  

у Горажду 
 

Члан 1. 
 
 Овом се Одлуком  министру за  
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урбанизам, просторно уређење и заш-
титу околине Босанско-подрињског 
кантона Горажде даје сагласност за по-
тписивање уговора за извођење радова 
на утопљавању крова зграде Министа-
рства за финансије Босанско-подрињ-
ског кантона  у Горажду. 
 

Члан 2. 
 

Вриједност уговора из члана  1. 
ове Одлуке са обрачунатим ПДВ-ом 
износи 21.808,80 КМ. 
  

Члан 3. 
 

Средства из члана 1. ове Одлу-
ке, обезбједиће се из буџета Министар-
ства за урбанизам, просторно уређење 
и заштиту околине Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде за 2021. годину –
намјенска средства за заштиту околи-
ша, са економског кода 821600 – Рекон-
струкција и инвестиционо одржавање.  
 

Члан 4. 
 
 За реализацију ове Одлуке зад-
ужују се Министарство за урбанизам, 
просторно уређење и заштиту околи-
не и Министарство за финансије Боса-
нско-подрињаког кантона Горажде. 
 

Члан 5. 
 

Ова Одлука ступа на снагу дан-
ом објављивања на службеној огласној 
табли Босанско-подрињског кантона 
Горажде, а накнадно ће да се објави у 
„Службеним новинама Босанско-под-
рињског кантона Горажде”. 
 
Број:03-11-1964/21                П Р Е М И Ј Е Р 
08.11.2021.године                 Аида Обућа,с.р. 
     Г о р а ж д е 
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917 
 

На основу члана 23. Закона  о 
Влади Босанско–подрињског кантона 
Горажде („Службене новине Босанско 
–подрињског кантона Горажде“, број: 
8/15), Одлуке Владе Босанско–подри-
њског кантона Горажде број:03-11-941/ 
21 од 04.06.2021.године о усвајању Про-
грама утрошка средстава „Програм  
кантоналних новчаних подстицаја у 
пољопривреди за 2021.годину“  утврђе-
ног  у Буџету Министарства за привре-
ду Босанско–подрињског кантона Гор-
ажде за 2021.годину на економском ко-
ду 614 500 (ПОД 002) – Субвенције јав-
ним предузећима - подстицај пољо-
привредној производњи у износу од 
250.000,00 КМ и Упутстава за оствари-
вање новчаних подстицаја у примарн-
ој пољопривредној производњи, број: 
04-11-1056-3/21 од 08.06.2021. године, 
Влада Босанско–подрињског кантона Го-

ражде, на 108. редовној сједници, одржа-
ној дана 12.11.2021.године, д о н о с и: 
                                        
 

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

-РЕЗЕРВНА СРЕДСТВА- 
 

Члан 1. 
 

Овом се Одлуком даје сагласно-
ст Министарству за привреду Босан-
ско–подрињског кантона Горажде да 
исплати новчана средства у износу од 
1.230,00 КМ за подстицај у пољопри-
врди – резервна средства.   
 

Члан 2. 
 

Одобрава се исплата пољоприв-
редном произвођачу који је остварио 
право на подстицај из резервних сре-
дстава са висином како слиједи: 

 
 

 
Р.бр. 

 
Назив апликанта 

 
ИД/ЈМБГ 

 
Назив банке и број 

жирорачуна 
апликанта 

 
Одобрена 
средства 

КМ 
 

1. 
 
 
 

Спаховић Аземина 2609957135007 
П.Б.С.Филијала 

Горажде 
101-14060529703-97 

1.230,00 

 
Члан 3. 

 
За реализацију ове Одлуке заду-

жују се Министарство за привреду и 
Министарство за  финансије Босанско-
подрињског кантона Горажде, а сред-
ства у износу од 1.230,00 КМ ће се обе-
збиједити из Буџета Министарства за 
привреду са економског кода 614 500 

ПОД 002 - Подстицај у пољопривре-
ди – Резервна средства. 
 

Члан 4. 
 

Одлука ступа на снагу  даном 
објављивања на службеној огласној та-
бли Босанско–подрињског кантона Го-
ражде, а накнадно ће да се објави у  
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„Службеним новинама Босанско–под-
рињског кантона  Горажде“. 
 
Број:03–11-2007/21                П Р Е М И Ј Е Р 
12.11.2021.године                 Аида Обућа,с.р. 
      Г о р а ж д е 
 

918 
 

На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско–подрињског кантона 
Горажде („Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде“, број: 
8/15), Одлуке Владе Босанско–подри-
њског кантона Горажде број:03-11-941/ 
21 од 04.06.2021.године о усвајању Про-
грама утрошка средстава „Програм ка-
нтоналних новчаних подстицаја у по-
љопривреди за 2021.годину” утврђен-
ог у Буџету Министарства за привреду 
на економском коду 614 500 ПОД 002 - 
Субвенције јавним предузећима – по-
љопривредна производња и Упутства 
за остваривање новчаних подстицаја у 
примарној пољопривредној производ-
њи, број:04-11-1056-3/21 од 08.06.2021. 
године, Влада Босанско–подрињског  
кантона Горажде, на 108. редовној сјед-
ници, одржаној дана 12.11.2021.године, 
д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о исплати новчаних  

средстава за подстицај у 
пољопривреди – подстицај  
за узгој приплодних јуница 

 
Члан 1. 

  
        Овом се Одлуком даје сагласно-
ст Министарству за привреду Босан-
ско–подрињског кантона Горажде да 
исплати новчана средства у  износу од 
2.000,00 КМ за подстицај у пољопри- 
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вреди  –  подстицај за узгој приплод-
них  јуница. 
 

Члан 2. 
 
       Саставни дио ове Одлуке је та-
беларни приказ самосталних пољоп-
ривредних произвођача (СПП) који 
су остварили право на подстицај са ви-
сином појединачних износа како сли-
једи: 
 
1. СПП “ДЕА“  

вл.Дедовић Ениса       800,00 КМ 
2. СПП “МУЛАХМЕТОВИЋ“  

вл.Мулахметовић Хусеин   400,00 КМ 
3. СПП “СТАРТ“  

вл.Шалака Амира   400,00 КМ 
4. СПП “ЧЕНГИЋ“  

вл.Ченгић Авдо    400,00 КМ 
 

Члан 3. 
 

За реализацију ове Одлуке заду-
жују се Министарство за привреду и 
Министарство за финансије Босанско-
подрињског кантона Горажде, а сред-
ства ће се обезбиједити из Буџета Ми-
нистарства за привреду са економског  
кода 614 500 (ПОД 002) - Субвенције 
јавним предузећима – пољопривре-
дна производња. 
 

Члан 4. 
 

Одлука ступа на снагу даном 
објављивања на службеној огласној та-
бли Босанско-подрињског кантона Го-
ражде, а накнадно ће да се објави у 
„Службеним новинама Босанско-под-
рињског кантона  Горажде“. 
 
Број:03–11-2006/21        П Р Е М И Ј Е Р 
12.11.2021.године                 Аида Обућа,с.р. 
      Г о р а ж д е 
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919 
 

На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско–подрињског кантона 
Горажде („Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде“, број: 
8/15), Одлуке Владе Босанско–подри-
њског кантона Горажде број: 03-11-941 
/21 од 04.06.2021.године о усвајању 
Програма утрошка средстава „Прог-
рам кантоналних новчаних подстицаја 
у пољопривреди за 2021.годину” утв-
рђеног у Буџету Министарства за при-
вреду на економском коду 614 500 ПОД 
002 - Субвенције јавним предузећима – 
пољопривредна производња и Упут-
ства за остваривање новчаних подсти-
цаја у примарној пољопривредној про-
изводњи, број:04-11-1056-3/21.од 08.06. 
2021.године, Влада Босанско–подрињ-
ског  кантона Горажде,  на 108. редовн-
ој сједници, одржаној  дана 12.11.2021. 
године, д о н о с и: 
 

 
О Д Л У К У 

о исплати новчаних средстава  
за подстицај у пољопривреди – 
подстицај за држање матичног  

стада крава (млијечна грла) 
 

Члан 1. 
 

Овом се Одлуком даје сагласно-
ст Министарству за привреду Босан-
ско–подрињског кантона Горажде да 
исплати новчана средства у износу од 
24.750,00 КМ за подстицај у пољоприв-
реди – подстицај за држање матич-
ног стада крава. 
 

Члан 2. 
 

Саставни дио ове Одлуке је та-
беларни приказ самосталних пољо- 
привредних произвођача (СПП) који 
су остварили право на подстицај са ви- 

19. новембар/студени 2021. 
 
 
сином појединачних износа како сли-
једи: 
 

1. СПП “СТОЧАР“  
вл.Радоовић Дурмо 500,00 КМ 

2. СПП “САЛЕ“  
вл.Турковић Салко 2.250,00 КМ 

3. СПП “СТАРТ“  
вл.Шалака Амира 1.250,00 КМ 

4. СПП “МАЈИ“  
вл.Мршо Шевко 500,00 КМ 

5. СПП “ЋУРОВИЋ“ 
вл.Ћуровић Маида 750,00 КМ 

6. СПП “ФИНТА“ 
вл.Смајовић Есма 1.000,00 КМ 

7. СПП “ДЕЉО“  
вл.Дељо Елвир 750,00 КМ 

8. СПП “ЧЕНГИЋ“ 
вл.Ченгић Авдо 750,00 КМ 

9. СПП “МУЛАХМЕТОВИЋ“ 
вл.Мулахметовић Хусеин 1.000,00 КМ 

10 СПП “ГАЛИНА“ 
вл.Хубјер Нермина 500,00 КМ 

11. СПП “ЗЕЛЕНЕ ДОЛИНЕ“ 
вл.Гегић Халил 

 
2.000,00 КМ 

12. СПП “ОСМО“ 
вл.Ратковић Сабина 2.500,00 КМ 

13. СПП “ДЕА“  
вл.Дедовић Ениса 

 
6.250,00 КМ 

14. СПП “МИЛАТОВИЋ“ 
вл.Милатовић Мирсад 500,00 КМ 

15. СПП “МУХКО“ 
вл.Муховић Емир 1.000,00 КМ 

16. СПП “НУНЕКС“ 
вл.Угљеша Нурудин 1.000,00 КМ 

17. СПП “СОФРАЏИЈА“ 
вл.Софраџија Мујо 

 
1.750,00 КМ 

18. СПП “НЕДО“ 
вл.Рамовић Мухарем 500,00 КМ 

 
Члан 3. 

 
За реализацију ове Одлуке заду-

жују се Министарство за привреду и 
Министарство за финансије Босанско-
подрињског кантона Горажде, а сред- 
ства ће се обезбиједити из Буџета Ми- 
нистарства за привреду са економског 



19. новембар/студени 2021. 
 
 
кода  614 500 (ПОД 002) – Субвенције 
јавним предузећима - пољопривред-
на производња. 
 

Члан 4. 
 

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

Број:03–11-2005/21        П Р Е М И Ј Е Р 
12.11.2021.године                 Аида Обућа,с.р. 
      Г о р а ж д е  
 

920                                              
 

На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде („Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде“, број: 
8/15), Уговора о пословној сарадњи за 
пласирање линије финансирања уз су-
бвенционирање дијела профитне мар-
же за привредна друштва и обртнике 
који послују на подручју Босанско-по-
дрињског кантона Горажде, број: 03-14 
-1669/17 од 20.10.2017.године, Одлуке о 
одобравању предложеног Уговора и 
финансирања уз субвенционирање ди-
јела профитне марже за привредна дру-
штва, број:03-14-61/19 од 28.01.2019.го-
дине и Уговора о субвенционирању 
каматне стопе, број: 04-14-53-4/19 од 
11.02.2019.године, Влада Босанско-под-
рињског кантона Горажде, на 108. ре-
довној сједници, одржаној дана 12.11. 
2021.године, д о н о с и:  
 
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности за исплату 

субвенција првог, другог, трећег и 
четвртог дијела профитне марже 

Број 11 – страна 2247 
 
 

Члан 1. 
 

Овом Одлуком Влада Босанско-
подрињског кантона Горажде даје саг-
ласност за исплату субвенције првог, 
другог, трећег и четвртог дијела про-
фитне марже од 2% субјекту превозни-
ку Живојевић Нијазу Горажде у износу 
од 690,34 КМ, за период 04.02.2019. до 
04.02.2021.године.  
 

Члан 2. 
 

Субвенционирање  првог, дру-
гог, трећег и четвртог  дијела профит-
не марже из члана 1. ове Одлуке ће се 
извршити у складу са Уговором о пос-
ловној сарадњи за пласирање линије 
финансирања уз субвенционирање 
дијела профитне марже за привредна 
друштва и обртнике који послују на 
подручју Босанско-подрињског канто-
на Горажде, број: 03-14-1669/17 од 20. 
10.2017.године, предложеним Уговором 
о дугорочном финансијском партнер-
ству, број: 1415258040002140 од 03.01. 
2019.године, закљученим између ББИ 
банке д.д. Сарајево и субјектом прево-
зником Живојевић Нијазом Горажде, 
Одлуком о одобравању предложеног 
Уговора и финансирања уз субвенци-
онирање дијела профитне марже за 
привредна друштва и Уговора о суб-
венционирању дијела каматне стопе, 
закљученим између субјекта превозни-
ка Живојевић Нијаза Горажде и Мини-
старства за привреду Босанско-подри-
њског кантон Горажде.  
                                                               

Члан 3. 
 

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



Број 11 – страна 2248 
 
 
јави у „Службеним новинама Босанско 
-подрињског кантона Горажде“. 
           
Број:03–11-2004/21                П Р Е М И Ј Е Р 
12.11.2021.године                 Аида Обућа,с.р. 
      Г о р а ж д е  
 

921 
 

 На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде („Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде“, број: 
8/15), Влада Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде, на 108. редовној сједн-
ици, одржаној дана 12.11.2021. године, 
д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о давању  сагласности за плаћање 
рачуна број: 444-440/ БФ/ИБФМ: 

1997/БЈ022270 од 04.11.2021. године  
за испоручено теренско моторно 
возило за потребе Министарства  
за привреду – Кантоналне управе  

за шумарство Босанско-подрињског 
кантона Горажде 

 
Члан 1. 

 
 Овом се Одлуком даје сагласно-
ст Министарству за привреду – Канто-
налној управи за шумарство Босанско-
подрињског кантона Горажде да из-
врши плаћање рачуна број:444-440-БФ 
/ИБФМ:1997/БЈ022270 од 04.11.2021.го-
дине у укупном износу од 37.440,00 
КМ испостављеног од стране привред-
ног друштва ГУМА М д.о.о. Мостар, за 
испоручено теренско моторно возило 
набављено путем поступка јавне наба-
вке на основу Уговора о набавци тере-
нског моторног возила 4x4 број: 04-11-
1757-3/21 од 19.10.2021. године, за пот-
ребе Министарства за привреду – Кан- 

19. новембар/студени 2021. 
 
 
тоналне управе за шумарство Босан-
ско-подрињског кантона Горажде. 
 

Члан 2. 
 
 За реализацију ове Одлуке заду-
жују се Министарство за привреду – 
Кантонална управа за шумарство и 
Министарство за финансије Босанско-
подрињског кантона, а средства за ове 
намјене су обезбијеђена у Буџету Ка-
нтоналне управе за шумарство Босан-
ско-подрињског кантона Горажде за 
2021. годину, на економском коду 821 
300 – Набавка опреме (намјенска сред-
ства). 
 

Члан 3. 
 

Ова Одлука ступа на снагу дан-
ом  објављивања на службеној огласној 
табли Кантона, а накнадно ће се обја-
вити у „Службеним новинама Босан-
ско–подрињског кантона Горажде“. 
            
Број:03–11-2001/21               П Р Е М И Ј Е Р                                                                           
12.11.2021.године                Аида  Обућа,с.р. 
     Г о р а ж д е 
 

922 
 

 На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско–подрињског кантона 
Горажде („Службене новине Босанско 
–подрињског кантона Горажде“, број: 
8/15), члана 156. Закона о допунским 
правима бранилаца и чланова њихо-
вих породица у Босанско–подрињском 
кантону Горажде („Службене новине 
Босанско–подрињског канотна Гораж-
де“, број:9/13, 11/14 и 15/19) и Прог-
рама утрошка средстава Министарст-
ва за борачка питања са економског 
кода 614 200 – Текући трансфери поје-
динцима („Службене новине Босанско 
–подрињског кантона Горажде“, број  



19. новембар/студени 2021. 
 
 
3/21), Влада Босанско–подрињског ка-
нтона Горажде, на 108. редовној сјед-
ници, одржаној дана 12.11.2021.године, 
д о н о с и:  
 
 

О Д Л У К У 
о одобравању новчаних средстава на 

име плаћања накнаде о разрезу 
пореза на наслијеђе и поклон ради 

укњижбе власништва стана у 
стамбено – пословном објекту 

„ЛАМЕЛА – Х1“ у Горажду 
 

Члан 1. 
 
 Овом се Одлуком одобравају 
новчана средства на име плаћања на-
кнаде о разрезу пореза на наслијеђе 
и поклон износу од 2.420,00 (словима: 
двије хиљаде четири стотине дваде-
сет) КМ Спаховић (Хамеда) Елвису и 
Спаховић (Хамеда) Едису - дјеци без 
оба родитеља. 
 

Члан 2. 
 
 Средства из члана 1. ове Одлуке 
обезбиједити из Буџета Министарства 
за борачка питања, економски код 614 
200 – Текући трансфери појединци-
ма, БОР – 003 – Помоћ у стамбеном 
збрињавању – „Право на накнаду тро-
шкова (пореза) за промет непокретно-
сти с циљем укњижбе у власништво 
некретнина – стамбених јединица до-
дијељених од стране Босанско–подри-
њског кантона Горажде у виду покло-
на дјеци без оба родитеља“. 
 Средства из члана 1. ове Одлуке 
уплатити на депозитни рачун за при-
купљање јавних прихода Босанско–
подрињског канотна Горажде отворен 
код НЛБ Тузланске банке д.д. Тузла: 
1327310410293154, врста прихода број:  

Број 11 – страна 2249 
 
 
714121, општина: 033 – Општина Го-
ражде. 
 

Члан 3. 
 
 За реализацију ове Одлуке заду-
жују се Министарство за борачка пита-
ња и Министарство за финансије Боса-
нско–подрињског кантона Горажде. 
 

Члан 4. 
 
 Ова Одлука ступа на снагу дан-
ом објављивања на службеној огласној 
табли Кантона, а накнадно ће да се об-
јави у „Службеним новинама Босанско 
–подрињског кантона Горажде“. 
 
Број:03–11-2000/21                П Р Е М И Ј Е Р 
12.11.2021.године                 Аида Обућа,с.р. 
      Г о р а ж д е 
 

923 
 

На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде („Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде”, број: 
8/15), те на основу Програма утрошка  
средстава Министарства за образова-
ње, младе, науку, културу и спорт са 
економског кода 614 100 (КАН 003) - 
Остали текући трансфери – Инфор-
мисање за 2021.годину, Влада Босанско 
-подрињског кантона Горажде,  на 108. 
редовној сједници, одржаној дана 12. 
11.2021. године, д о н о с и:  
 
 

О Д Л У К У 
о одобравању новчаних средстава 
Јавном предузећу РТВ Босанско-

подрињског кантона  Горажде д.о.о. 
на име прихватања суфинансирања 
Пројекта под називом „Култура у 

вријеме пандемије” 



Број 11 – страна 2250 
 
 

Члан 1. 
 
 Одобравају се новчана средства 
у износу од 5.000,00 КМ Јавном преду-
зећу РТВ Босанско-подрињског канто-
на Горажде д.о.о. на име прихватања 
суфинансирања Пројекта под називом 
„Култура у вријеме пандемије”. 
 

Члан 2. 
 
 За реализацију ове Одлуке заду-
жује се Министарство за финансије, а 
средства дозначити из Буџета Мини-
старства за образовање, младе, науку, 
културу и спорт са економског кода 
614 100 (КАН 003) - Остали текући тра-
нсфери – Информисање за 2021. годи-
ну. 

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

Члан 3. 
 
 Корисник средстава дужан је у 
року од 15 дана, од дана реализације 
средстава доставити Министарству за 
образовање, младе, науку, културу и 
спорт извјештај о утрошку средстава 
из члана 1. ове Одлуке, с тим да форма 
и садржај извјештаја о утрошку сред-
става требају бити прилагођени намје-
ни утрошка средстава, из којег се могу 
процијенити резултати постигнути                     
додијељеним средствима. 
 

Члан 4. 
 
 Одлука ступа на снагу даном 
објављивања на службеној огласној та- 
бли Кантона, а накнадно ће да се 

19. новембар/студени 2021. 
 

 
објави у „Службеним новинама Босан-
ско-подрињског кантона Горажде”. 
 
Број:03–11-1997/21                П Р Е М И Ј Е Р 
12.11.2021.године                 Аида Обућа,с.р. 
     Г о р а ж д е 
 

924 
 

На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде („Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде” број: 
8/15) и члана 59. Закона о буџетима у 
Федерацији БиХ („Службене новине 
Федерације БиХ” број: 102/13, 9/14, 
13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16, 5/18, 
16/19 и 99/19) и члана 25. Закона о из-
вршењу Буџета Босанско-подрињског 
кантона Горажде за 2021.годину („Сл-
у-жбене новине Босанско-подрињског 
кантона Горажде” број: 2/21), Влада 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де, на 108. редовној сједници, одржаној 
дана 12.11.2021. године, д о н о с и:  
 
 

О Д Л У К У 
о прерасподјели расхода и издатака 

између буџетских корисника 
 

Члан 1. 
 
 Овом се Одлуком одобрава пре-
расподјела расхода и издатака како сли-
једи:  
 

- из Буџета Владе Босанско-подри-
њског кантона Горажде са еконо-
мског  кода: 
821300 – Набавка опреме износ од 
1.200,00 КМ  

 

преусмјерити 
 

- у Буџет Кантоналног завода за 
пружање бесплатне правне помо- 



19. новембар/студени 2021. 
 

 
ћи Босанско-подрињског кантона 
Горажде на економски код 
613900 – Уговорене услуге и друге 
посебне услуге износ од 1.200,00 КМ  

 
Члан 2. 

 

За реализацију ове Одлуке заду-
жују се Министарство за финансије и 
напријед наведени буџетски корисни-
ци, свако у оквиру своје надлежности. 
 

Члан 3. 
 

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

Број:03–11-1995/21                П Р Е М И Ј Е Р 
12.11.2021.године                 Аида Обућа,с.р. 
      Г о р а ж д е 
 

925 
 

На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде („Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде” број: 
8/15) и члана 59. Закона о буџетима у 
Федерацији БиХ („Службене новине 
Федерације БиХ” број: 102/13, 9/14, 
13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16, 5/18, 
16/19 и 99/19) и члана 25. Закона о 
извршењу Буџета Босанско-подрињск-
ог кантона Горажде за 2021. годину 
(„Службене новине Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде” број: 2/21), Вла-
да Босанско-подрињског кантона Гор-
ажде, на 108. редовној сједници одржа-
ној дана 12.11.2021.године, д о н о с и:
  
 

О Д Л У К У 
о прерасподјели расхода и издатака 

између буџетских корисника 

Број 11 – страна 2251 
 
 

Члан 1. 
 
 Овом се Одлуком одобрава пре-
расподјела расхода и издатака како сли-
једи:  
 
- из Буџета Управе полиције Мин-

истарства за унутрашње послове 
Босанско-подрињског кантона Го-
ражде са економског кода: 
613900 – Уговорене услуге и друге 
посебне услуге износ од 20.000,00 
КМ  

 

преусмјерити 
 

- у Буџет Владе Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде на  економ-
ски код 
614100-БАЛ001 - Текући трансфе-
ри  другим нивоима власти износ 
од 20.000,00 КМ 

 
Члан 2. 

 
За реализацију ове Одлуке заду-

жују се Министарство за финансије и 
напријед наведени буџетски корисни-
ци, свако у оквиру своје надлежности. 
 

Члан 3. 
 

Одлука ступа на снагу даном 
објављивања на службеној огласној та-
бли Босанско-подрињског кантона Го-
ражде, а накнадно ће да се објави у 
„Службеним новинама Босанско-под-
рињског кантона Горажде”.       
 
Број:03–11-1994/21                П Р Е М И Ј Е Р 
12.11.2021.године                 Аида Обућа,с.р. 
      Г о р а ж д е 
 

926 
 

 На основу члана 24. Закона о 
Влади Босанско-подрињског кантона  
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Горажде („Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде“, број: 
8/15), а у складу са Закључком Владе 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де број:03-13-1892/21 од 14.10.2021. год-
ине, Влада Босанско-подрињског кан-
тона Горажде, на 108. редовној сједни-
ци, одржаној дана 12.11.2021. године,  
д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности за покретање 
пројекта реконструкције система 
гријања у згради Министарства за 
привреду Босанско-подрињског 

кантона Горажде 
 

Члан 1. 
 
 Овом Одлуком Министарству 
за урбанизам, просторно уређење и за-
штиту околине Босанско-подрињског 
кантона Горажде, даје се сагласност за 
покретање пројекта реконструкције си-
стема гријања у згради Министарства 
за привреду Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде, који подразумијевају 
сљедеће: 
 

1. Прибављање локационе информа-
ције, 

2. Прибављање одобрења за грађење, 
3. Провођење јавне набавке за одабир 

најповољнијег извођача радова, 
4. Провођење јавне набавке за одабир 

најповољнкијег понуђача за прово-
ђење стручног надзора предрачун-
ске вриједности од 600,00 КМ без 
ПДВ-а, 

5. Извођење радова на изградњи нове 
котловнице чија предрачунска ври-
једност износи 28.180,00 КМ без 
ПДВ-а и 

6. Технички пријем изведених радова  
и прибављање употребне дозволе. 

19. новембар/студени 2021. 
 

 
Члан 2. 

 
 Поступаке под тачкама 4. и 5. 
из члана 1. ове Одлуке провести у ск-
ладу са одредбама Закона о јавним на-
бавкама у БиХ („Службени гласник 
БиХ” број: 39/14). 
 

Члан 3. 
 
 Средства из члана 1. ове Одлуке 
обезбједиће се из Буџета Министарст-
ва за урбанизам, просторно уређење и 
заштиту околине Босанско-подрињск-
ог кантона Горажде - намјенска средст-
ва са подрачун за заштиту околине, са 
економског кода  821600 - Реконстру-
кција и инвестиционо одржавање. 
 

Члан 4. 
 
 Ова Одлука ступа на снагу дан-
ом објављивања на службеној огласној 
табли Босанско-подрињског кантона 
Горажде, а накнадно ће да се објави у 
„Службеним новинама Босанско-под-
рињског кантона Горажде”. 
  

Број:03-11-1993/21                 П Р Е М И Ј Е Р 
12.11.2021.године                 Аида Обућа,с.р. 
     Г о р а ж д е 
 

927 
 

 На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде („Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде“ број: 
8/15), Влада Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде, на 108. редовној сјед-
ници, одржаној дана 12.11.2021.године,  
д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности  
за плаћање фактуре 



19. новембар/студени 2021. 
 
 

Члан 1. 
 

Овом се Одлуком даје сагласно-
ст Министарству за урбанизам, прос-
торно уређење и заштиту околине Бо-
санско-подрињског кантона Горажде 
за плаћање фактуре број: 742/21 од                           
04.10.2021.године, на име испоруке ин-
форматичке опреме – један рачунар и 
један лаптоп у вриједности од 2.818,00 
КМ. 
 

Члан 2. 
 
 Средства за реализацију ове Од-
луке обезбеједиће се из Буџета Минис-
тарства за урбанизам, просторно уре-
ђење и заштиту околине Босанско-по-
дрињског кантона Горажде за 2021. го-
дину и расположива су на економском 
коду 821300 - Набака опреме. 
 

Члан 3. 
 

Ова Одлука ступа на снагу дан-
ом објвљивања  на службеној огласној 
табли Босанско-подрињског кантона 
Горажде, а накнадно ће да се објави у 
„Службеним новинама Босанско-под-
рињског кантона Горажде”. 
 
Број:03–11-1992/21                П Р Е М И Ј Е Р 
12.11.2021.године                 Аида Обућа,с.р. 
     Г о р а ж д е 
 

928 
 

 На  основу члана   23.  Закона  о  
Влади   Босанско-подрињског  кантона   
Горажде („Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде”, број: 
8/15), а у вези са чланом 39. став 1. За-
кона о извршењу Буџета Босанско-по-
дрињског кантона Горажде за 2021. го-
дину („Службене новине Босанско-по- 
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дрињског кантона Горажде“, број:2/21), 
Влада Босанско-подрињског кантона 
Горажде, на 108. редовној сједници, од-
ржаној  дана 12.11.2021.год., д о н о с и:   
 
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности  

Управи полиције Министарства  
за унутрашње послове  Босанско-

подрињског кантона Горажде 
 за набавку полицијског пса 

 
Члан 1. 

  
 Овом се Одлуком даје сагласно-
ст Управи полиције Министарства за 
унутрашње послове Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде да изврши наба-
вку 1 (једног) полицијског пса у врије-
дности од 15.385,00 КМ без ПДВ-а, од-
носно 18.000,00 КМ са ПДВ-ом. 
 

Члан 2. 
 
 Средства потребна за набавку 
сталног средства  из члана 1. ове Одлу-
ке обезбијеђена су у Буџету Босанско-
подрињског кантона Горажде за 2021. 
годину („Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде“, број: 
2/21), раздјел 14, организациони код 
142 - Управа полиције, на  економском 
коду: 821400 - Набавка осталих сталних 
средстава. 
 
 Набавку обавити у складу са За-
коном о јавним набавкама Босне и Хе-
рцеговине. 
 

Члан 3. 
 
 За реализацију ове Одлуке зад-
ужују се Управа полиције Министарст- 
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ва за унутрашње послове Босанско-по-
дрињског кантона Горажде и Минис-
тарство за финансије Босанско-подри-
њског кантона Горажде, свако из своје 
надлежности. 
 

Члан 4. 
 
 Ова Одлука ступа на снагу дан-
ом објављивања на службеној огласној 
табли Кантона, а накнадно ће да се об-
јави у „Службеним новинама Босанско 
-подрињског кантона Горажде”. 
 
Број:03-11-1990/21                 П Р Е М И Ј Е Р 
12.11.2021.године                 Аида Обућа,с.р. 
      Г о р а ж д е 
 

929 
 

На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде („Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде“, број: 
8/15), а у вези са чланом 52. став (1) тач-
ка 2. Закона о организацији органа уп-
раве у Федерацији БиХ („Службене но-
вине Федерације БиХ“, број: 35/05), 
Влада Босанско-подрињског кантона Го-
ражде, на 108. редовној сједници, одр-
жаној дана 12.11.2021.год., д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности на  

Правилник о измјенама и допунама 
Правилника унутрашњој 

организацији и систематизацији 
радних мјеста у Министарству 

 за унутрашње послове Босанско-
подрињског кантона Горажде 

 
Члан 1. 

  
 Овом се Одлуком даје сагласно- 

19. новембар/студени 2021. 
 

 
ст на Правилник о измјенама и допу-
нама Правилника о унутрашњој орга-
низацији и систематизацији радних 
мјеста у Министарству  за  унутрашње 
послове Босанско-подрињског кантона 
Горажде. 
 

Члан 2. 
 
 Одлука ступа на снагу даном 
објављивања на службеној огласној та-
бли Босанско-подрињског кантона Го-
ражде, а накнадно ће да се објави у 
„Службеним новинама Босанско-под-
рињског кантона Горажде“. 
 
Број:03–04-1989/21                П Р Е М И Ј Е Р 
12.11.2021.године                 Аида Обућа,с.р. 
      Г о р а ж д е 
 

930 
 

 На основу члана 23. Закона о 
Влади  Босанско-подрињског кантона  
Горажде „Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде”, број: 
8/15), Влада Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде, на 108. редовној сјед-
ници, одржаној дана 12.11.2021.године,  
д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о утврђивању права на накнаду 

трошкова за кориштење мобилног 
телефона и репрезентације у  

Управи полиције Министарства  
за унутрашње послове Босанско-

подрињског кантона Горажде 
 

Члан 1. 
 
 Овом се Одлуком полицијском 
комесару Управе полиције Министар-
ства за унутрашње послове Босанско- 



19. новембар/студени 2021. 
 
 
подрињског кантона Горажде утврђује 
право на мјесечну: 
 

1) накнаду трошкова кориштења 
мобилног телефона у износу  
до  80,00 КМ   и 

2) трошкове репрезентације у из-
носу до  150,00 КМ  

 
Члан 2. 

 
 Накнада трошкова кориштења 
мобилног телефона вршиће се на на-
чин да ће се, на основу рачуна за упо-
требу мобилног телефона испоставље-
ног од стране испоручиоца постпаид 
услуге мобилне телефоније на име По-
лицијског комесара, плаћати до одоб-
реног износа из средстава обезбијеђе-
них на одговарајућем економском ко-
ду у Буџету Министарства за унутра-
шње послове Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде. 
 
 У случају прекорачења трошко-
ва изнад износа дозвољеног  у  члану 1. 
тачка 1) ове Одлуке, вршиће се обуста-
ва од плате за прекорачени износ у на-
редном мјесецу. 
 

Члан 3. 
 
 Под трошковима репрезента-
ције подразумијевају се трошкови уго-
ститељских услуга, набавке поклона, 
сувенира и роба које се купују за инте-
рне потребе Уреда комесара, а који на-
стану у вези с одржавањем службених 
и пословних састанака и пријема гос-
тију из надлежности  Управе полиције 
Министарства за унутрашње послове 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де. 
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Члан 4. 

 
 У случају прекорачења трошко-
ва репрезентације изнад износа дозво-
љеног у  члану 1. тачка 2)  ове Одлуке, 
сагласност за одобравање плаћања тог 
прекорачења даје Влада Кантона, на 
основу захтјева и образложења поли-
цијског комесара о настанку трошка, а 
уколико Влада Кантона не да саглас-
ност, плаћање прекорачења сноси по-
лицијски комесар . 
 
 По потреби посјета значајних 
делегација и гостију, која изискују већа 
финансијска средства, износ средстава 
за репрезентацију одобрава Влада Ка-
нтона посебном одлуком. 
 
 Средства за наведену намјену 
обезбиједити на одговарајућем еконо-
мском коду у Буџету Управе полиције 
Министарства за унутрашње послове 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де. 
 

Члан 5. 
 
 Ова Одлука ступа на снагу дан-
ом објављивања на службеној огласној 
табли Кантона, а накнадно ће да се об-
јави у „Службеним новинама Босан-
ско-подрињског кантона Горажде”, а 
примјењиваће се од 01.11.2021.године. 
 
Број:03-11-1988/21                 П Р Е М И Ј Е Р 
12.11.2021.године                 Аида Обућа,с.р. 
     Г о р а ж д е       
 

931 
 

На основу чланова 23. и 24. Зак-
она о Влади Босанско–подрињског ка-
нтона Горажде („Службене новине Бо- 
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санско–подрињског кантона Горажде“, 
број:8/15), Влада Босанско-подрињск-
ог кантона Горажде, на 108. редовној 
сједници, одржаној дана 12.11.2021.го-
дине, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности Министарству 
за правосуђе, управу и радне односе 

Босанско-подрињског кантона 
Горажде за набавку компјутерске 

опреме 
 

Члан 1. 
 
 Овом се Одлуком даје сагласно-
ст Министарству за правосуђе, управу 
и радне односе Босанско-подрињског 
кантона Горажде да изврши набавку 
компјутерске опреме у укупној врије-
дности од 2.402,21 КМ (без ПДВ-а), у 
складу са потписаним Оквирним спо-
разумом број:03-14-2077-1/19 од 30.12. 
2019. године и то:  
 
1. Рачунар (notebook)  

Леново                                  - 1 комад, 
2. Ласерски моно 

принтер ХП                         - 1 комад. 
 

Члан 2. 
 
 Средства потребна за набавку 
компјутерске опреме из члана 1. ове 
Одлуке обезбијеђена су у Буџету Ми-
нистарства за правосуђе, управу и рад-
не односе Босанско-подрињског кант-
она Горажде за 2021. годину, на еконо-
мском коду 821300 – Набавка опреме. 
 

Члан 3. 
 

Набавку обавити у складу са 
Оквирним споразумом број:03-14-2077- 

19. новембар/студени 2021. 
 
 
1/19 од 30.12.2019. године, потписаним 
са добављачем „ТЕЛЕГРОУП“ д.о.о. 
Сарајево. 
 

Члан 4. 
 

За реализацију ове Одлуке заду-
жују се Министарство за правосуђе, 
управу и радне односе Босанско-под-
рињског кантона Горажде и Министа-
рство за финансије Босанско-подрињ-
ског  кантона Горажде. 
 

Члан 5. 
 
 Ова Одлука ступа на снагу дан-
ом објављивања на службеној огласној 
табли Босанско-подрињског кантона 
Горажде, а накнадно ће да се објави у 
„Службеним новинама Босанско-под-
рињског кантона Горажде“. 
 
Број:03–11-2012/21                П Р Е М И Ј Е Р 
12.11.2021.године                 Аида Обућа,с.р. 
      Г о р а ж д е  
 

932 
 

На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде („Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде”, број: 
8/15) и члана 26. Закона о извршењу 
Буџета Босанско-подрињског кантона 
Горажде за 2021.годину („Службене но-
вине Босанско-подрињског кантона Го-
ражде, број:2/21), Влада Босанско-под-
рињског кантона Горажде, на 108. ре-
довној сједници, одржаној дана 12.11. 
2021. године, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о одобравању једнократне  

новчане помоћи 



19. новембар/студени 2021. 
 
 

Члан 1. 
 
 Овом се Одлуком одобрава јед-
нократна новчана помоћ у износу од 
1.000,00 КМ Спаховић Дики, као фин-
ансијска помоћ због санације кровне 
конструкције.  
 Средства уплатити на рачун 
број: 1011406073744984, отворен код 
Привреде банке. 
 

Члан 2. 
 
 За реализацију Одлуке задужује 
се Министарство за финансије, а сред-
ства су планирана у Буџету Владе Бо-
санско–подрињског кантона Горажде, 
економски код 600 000-Текућа буџет-
ска резерва, а теретитће се економ-
ски код614200 - Текући трансфери 
појединцима. 
 

Члан 3. 
 

Ова Одлука ступа на снагу дан-
ом објављивања на службеној огласној 
табли Кантона, а накнадно ће да се об-
јави у „Службеним новинама Босанско 
-подрињског кантона Горажде“. 
 
Број:03–11-2011/21                П Р Е М И Ј Е Р 
12.11.2021.године                 Аида Обућа,с.р. 
      Г о р а ж д е 
 

933 
 

На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде („Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде”, број: 
8/15) и члана 26. Закона о извршењу 
Буџета Босанско-подрињског кантона 
Горажде за 2021.годину („Службене 
новине Босанско-подрињског кантона 
Горажде, број: 2/21), Влада Босанско-
подрињског кантона Горажде, на 108.  
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редовној сједници, одржаној дана 12. 
11.2021. године, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о одобравању једнократне  

овчане помоћи 
 

Члан 1. 
 
 Овом се Одлуком одобрава јед-
нократна новчана помоћ  у износу од 
500,00 КМ Сирбубало Фериду, као фи-
нансијска помоћ за санацију и попра-
вку трактора.  
 Средства уплатити на рачун 
број: 1322602017915081, отворен код 
НЛБ банке. 
 

Члан 2. 
 
 За реализацију Одлуке задужује 
се Министарство за финансије, а сред-
ства су планирана у Буџету Владе Бо-
санско–подрињског кантона Горажде, 
економски код 600 000-Текућа буџетс-
ка резерва, а теретиће се економски 
код 614200 - Текући трансфери поје-
динцима. 
 

Члан 3. 
 

Ова Одлука ступа на снагу дан-
ом објављивања на службеној огласној 
табли Кантона, а накнадно ће да се об-
јави у „Службеним новинама Босан-
ско-подрињског кантона Горажде“. 
 
Број:03–11-2010/21                П Р Е М И Ј Е Р 
12.11.2021.године                 Аида Обућа,с.р. 
      Г о р а ж д е 
 

934 
 

На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско-подрињског кантона  
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Горажде („Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде“ број: 
8/15), на основу Програма утрошка 
средстава Владе Босанско-подрињског 
кантона Горажде са економског кода 
614300 – Текући трансфери непрофи-
тним организацијама, Влада Босанско-
подрињског кантона Горажде,  на 108. 
редовној сједници, одржаној дана 12. 
11.2021.године, д о н о с и:  
 
 

О Д Л У К У 
о одобравању новчаних средстава 

БЗК ПРЕПОРОД - општинско 
друштво Копачи - Ново Горажде 

 
Члан 1. 

 
Овом се Одлуком одобравају но-

вчана средства у износу од 1.000,00 КМ, 
БЗК ПРЕПОРОД - општинско друшт-
во Копачи - Ново Горажде за уређење 
објекта друштва у Копачима.  
 

Члан 2. 
 

За реализацију ове Одлуке заду-
жују се Влада Босанско-подрињског 
кантона Горажде и Министарство за 
финансије Босанско-подрињског кан-
тона Горажде, а средства ће се обезби-
једити са економског кода 614300 – Те-
кући трансфери непрофитним орга-
низацијама.  

Средства ће се уплатити на жи-
рорачун БЗК Препород, број:132260201 
7058474 отворен код НЛБ банке, д.д. с 
назнаком за уређење објекта друштва 
у Копачима. 
 

Члан 3. 
 

Одлука ступа на снагу даном 
објављивања на огласној табли Босан- 
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ско-подрињског кантона Горажде, а на-
кнадно ће да се објави и у „Службе-
ним новинама Босанско-подрињског                   
кантона Горажде“. 
 

Број:03–11-2009/21                П Р Е М И Ј Е Р 
12.11.2021.године                 Аида Обућа,с.р. 
      Г о р а ж д е  
 

935 
 

На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско-подрињског кантона Го-
ражде („Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде“, број 
8/15), члана 18. став (1) Закона о јавним 
набавкама („Службени гласник БиХ“, 
бр. 39/14), Влада Босанско-подрињск-
ог кантона Горажде, на 108. редовној 
сједници, одржаној дана 12.11.2021.го-
дине, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о покретању поступка заједничке 

набавке сукцесивне испоруке и 
сервисирања компјутерске опреме 

 
Члан 1. 

 
Овом Одлуком Влада Босанско-

подрињског кантона Горажде покреће 
поступак заједничке јавне набавке сук-
цесивне испоруке и сервисирања ком-
пјутерске опреме по методу  отворени 
поступак. 
 

Члан 2. 
 

Процијењена вриједност пред-
мета јавне набавке, без ПДВ-а, а за пла-
нирани период трајања уговора/окви-
рног споразума од 2 (двије) године из-
носи 100.000,00 КМ. 
 

Члан 3. 
 
 Поступак јавне набавке из чла- 
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на 1. Ове Одлуке вршиће Комисија за 
јавну набавку, која је формирана рје-
шењем Владе Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде. 
 

Члан 4. 
 
 Одабир најповољнијег понуђа-
ча и додјелу уговора по свим предме-
тима набавке наведеним у члану 1. ове 
Одлуке извршити на основу критерија 
најнижа цијена. 
 

Члан 5. 
 

Ова Одлука ступа на снагу дан-
ом објављивања на службеној огласној 
табли Кантона, а накнадно ће да се об-
јави у „Службеним новинама Босанско 
-подрињског кантона Горажде“. 
 
Број:03–11-2008/21                П Р Е М И Ј Е Р 
12.11.2021.године                 Аида Обућа,с.р. 
      Г о р а ж д е 
 

936 
 

На основу члана 13. став (1) Зако-
на о јавним набавкама („Службени гла-
сник БиХ“, бр.39/14), члана 3. Правил-
ника о успостављању и раду  комисије 
за набавке („Службени гласник БиХ“, 
бр. 103/14), члана 23. Закона о Влади 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де („Службене новине Босанско-под-
рињског кантона Горажде“, број 8/15), 
Влада Босанско-подрињског кантона Го-
ражде, на 108. редовној сједници, одржа-
ној дана 12.11.2021.године, д о н о с и: 
 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о именовању Комисије  

за заједничке јавне набавке  
у Босанско-подрињског  

кантона Горажде 
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Члан 1. 
 

Именује се Комисија за прово-
ђење поступака заједничке набавке ро-
ба и услуга које представљају заједнич-
ку и редовну потребу корисника Бу-
џета Босанско-подрињског кантона Го-
ражде, у саставу: 
 
1. Емир Сијерчић    предсједавајући; 

Есад Имамовић     замјеник  
                                    предсједавајућег 

2. Мерко Карахметовић              члан;                        
Рашид Џабија       замјеник члана 

3. Алдијана Џанановић             члан;                                
Емир Драковац       замјеник члана 

4. Аднан Имшировић             члан; 
Муамер Ухота       замјеник члана 

5. Мелиха Субашић            члан;                        
Армин Зец       замјеник члана 

6. Мирсад Дучић              члан;                        
Џевада Милавица    замјеник члана 

7. Амна Сијерчић             члан.                                         
Емир Конаковић     замјеник члана 

     (у наставку: Комисија) 
 

Члан 2. 
 
 Послови које Комисија треба из-
вршити су сљедећи: 
 

- припрема тендерске докумен-
тације, 

- кореспонденција са понуђачи-
ма; 

- припрема појашњења тендер-
ске документације, 

- преглед, оцјена и успоређивање 
понуда, 

- сачињавање записника о прег-
леду и оцјени понуда, 

- сачињавање извјештаја о посту-
пку јавне набавке, 

- припрема приједлога одлука у 
форми и садржају прописаним 
законом, 
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- давање препоруке уговорном 
органу за доношење одлуке о 
одабиру или одлуке о пониште-
њу поступка набавке, 

- припрема одговора по правним 
лијековима, 

- други послови и задаци везани 
за провођење поступака зајед-
ничке набавке. 

 
Члан 3. 

 
 За секретара Комисије именује 
се Мирхета Селимовић, а за замјеника 
секретара комисије се именује Медиха 
Тутић. 
 

 Секретар Комисије нема право 
гласа и врши административне посло-
ве за Комисију, припрема записнике са 
састанака Комисије и извјештај о раду 
Комисије, води документацију и врши 
друге послове које захтијева предсједа-
вајући Комисије. 
 

 Обавеза је секретара Комисије 
да након окончања поступка заједнич-
ке набавке цјелокупан предмет са свим 
документима поступка набавке од 
одлуке о покретању поступка набавке 
до обавјештења о додјели уговора, пр-
ипреми и архивира у складу са опш-
тим актима који уређују питање кан-
целаријског и архивског пословања. 
 

Члан 4. 
 
 Обавеза је сваког члана Коми-
сије или секретара Комисије да повје-
рене послове и задатке дате у овом Рје-
шењу обавља у складу са   процедура-
ма, у садржају и форми која је пропи-
сана законом или подзаконским акти-
ма, односно општим актима уговорног 
органа, те да сходно томе сачињавају 
одговарајуће акте. 
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Члан 5. 
 
 Прије почетка рада, сваки члан 
Комисије, као и секретар Комисије, ће 
потписати изјаву о непристрасности и 
повјерљивости, те непостојању сукоба 
интереса, а у складу са чланом 11. ЗЈН, 
односно да је упознат са одредбама чл-
ана 52. ЗЈН да током цијелом поступка 
рада у комисији је дужан пријавити 
могући сукоб интереса и тражити иск-
ључење из рада комисије, као и да 
против њега, у посљедњих пет година, 
надлежни суд није донио пресуду ко-
јом је утврђено да је починио кривич-
но дјело које садржи елементе коруп-
ције, прања новца или примања или 
давања мита, кривотворења, злоупо-
требе положаја и  овлаштења. 
 

Члан 6. 
 

Комисија за свој рад има право 
на накнаду и иста ће се утврдити по-
себним актом Владе Босанско-подри-
њског кантона Горажде. 
 

Члан 7. 
 

Ово Рјешење ступа на снагу да-
ном доношења, а накнадно ће да се об-
јави у „Службеним новинама Босанс-
ко-подрињског кантона Горажде“. 
 
Број:03–11–2008-1/21            П Р Е М И Ј Е Р 
12.11.2021.године                 Аида Обућа,с.р. 
      Г о р а ж д е 
 

937 
 

На основу чланова 23. и 24. Зак-
она о Влади Босанско–подрињског ка-
нтона Горажде („Службене новине Бо-
санско–подрињског кантона Горажде“, 
број: 8/15), а у вези са чланом V. Одлу- 
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ке о условима и начину кориштења 
средстава остварених по основу посе-
бне накнаде за заштиту од природних 
и других несрећа („Службене новине 
Федерације Босне и Херцеговине“, бр-
ој: 4/12 и 80/13), на приједлог Канто-
налне управе цивилне заштите, Влада 
Босанско–подрињског кантона Гораж-
де, на 108. редовној сједници, одржаној 
дана 12.11.2021.године, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности на Програм  
о измјенама и допунама Програма 

утрошка буџетских средстава 
Кантоналне управе за цивилну 
заштиту Босанско-подрињског 

кантона Горажде и Плана 
кориштења средстава посебне 

накнаде за заштиту и спашавање  
за 2021. годину 

 
Члан 1. 

 
 Овом се Одлуком даје сагласно-
ст Кантоналној управи за цивилну за-
штиту Босанско-подрињског кантона 
Горажде на Програм о измјенама и до-
пунама Програма утрошка буџетских 
средстава Кантоналне управе за циви-
лну заштиту Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде и Плана кориштења 
средстава посебне накнаде за заштиту 
и спашавање за 2021. годину. 
 

Члан 2. 
 
 Програм из члана 1. Одлуке са-
ставни је дио ове Одлуке.  
 

Члан 3. 
 
 Ова Одлука ступа на снагу дан-
ом објављивања на службеној табли  
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Кантона, а  накнадно ће да се објави у 
„Службеним новинама Босанско-под-
рињског кантона Горажде”.  
 

Број:03–11–2014/21               П Р Е М И Ј Е Р 
12.11.2021.године                 Аида Обућа,с.р. 
     Г о р а ж д е 

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

937a) 
 

На основу Закона о извршењу 
Буџета Босанско-подрињског кантона 
Горажде за 2021. годину и тачке V. Од-
луке о условима и начину кориштења 
средстава остварених по основу посеб-
не накнаде за заштиту од природних и 
других несрећа („Службене новине 
Федерације БиХ“, број 4/12 и 80/13 - у 
даљем тексту: Одлука), на приједлог 
Кантоналне управе цивилне заштите 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де, Влада Кантона, д о н о с и: 
 
 

ПРОГРАМ О ИЗМЈЕНАМА  
И ДОПУНАМА 

Програма утрошка буџетских 
средстава Кантоналне управе  

за цивилну заштиту Босанско-
подрињског кантона Горажде и 

Плана кориштења средстава посебне 
накнаде за заштиту и спашавање  

за 2021. годину 
 

I 
 
ИЗМЈЕНЕ И ДОПУНЕ 
 

У Програму утрошка средстава 
Кантоналне управе за цивилну зашти-
ту Босанско-подрињског кантона Гор-
ажде и Плану кориштења средстава 
посебне накнаде за заштиту и спаша-
вање за 2021.годину број:17-40-147-2/21 
28.05.2021.године врше се сљедеће из-
мјене и допуне: 
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• У дијелу Буџетска средства и средства посебне накнаде за заштиту и 

спашавање за 2021 годину, Табела 1.  се мијења  и то: 
 
Еконо-
мски 
код 

Назив економског кода 
Буџет за 

2021. 
годину 

Редовна 
средства 

Намјенска 
средства 

611 000 Плате и накнаде трошкова 
запослених 180.000 180.000 - 

611 100 Бруто плате и накнаде 155.000 155.000 - 
611 200 Накнаде трошкова запослених 25.000 25.000 - 
612 000 Доприноси послодавца и остали 

доприноси 16.500 16.500 - 
612 100 Доприноси послодавца 16.500 16.500 - 
613 000 Издаци за материјал, ситни 

инвентар и услуге 85.785,17 26.700 59.085,17 
613 100 Путни трошкови 500 500 

 613 300 Издаци за комуникацију и комуналне 
услуге 3.000 3.000 

 613 400 Набавка материјала и ситног 
инвентара 14.000 3.000 11.000 

613 500 Издаци за услуге превоза и горива 5.000 1.000 4.000 
613 700 Издаци за текуће одржавање 3.000 3.000 - 
613 800 Издаци осигурања банкарских услуга 

и платног промета 1.200 1.200 - 
613 900 Уговорене услуге и друге посебне 

услуге 57.085,17 15.000 42.085,17 
614000 Текући  трансфери и други текући 

расходи 236.864,58 - 236.864,58 
614 100 Текући трансфери др. нивоима власти 

- за насеља погођена елементарним 
непогодама и здравство 236.864,58 - 236.864,58 

615 000 Капитални трансфери 110.828,71 - 110.828,71 
615 100 Капитални трансфери другим 

нивоима власти - област заштите и 
спашавања 105.828,71 - 105.828,71 

615700 Капитални трансфери међународним 
организацијама 5.000 - 5.000 

821 000 Капитални издаци 182.243,05 11.000 171.243,05 
821 300 Набавка опреме 167.243,05 1.000 166.243,05 
821 500 Набавка сталних средстава у облику права 17.000 10.000* 7.000 
821 513 Улагања у туђа средства 0 0 0 
У К У П Н О 812.221,51 234.200 578.021,51 
*Донација урачуната од 10.000,00 КМ 
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• У дијелу Средства за припремање, обуку и вјежбе структура система заш-

тите и спашавања, Табела 2. се мијења и гласи: 
 

Р. 
бр. Врста издатака 

Издаци из 
Буџета 
(КМ) 

Издаци из 
намјенски

х 
средства 

(КМ) 

Еконо- 
мски код 

1 Путни трошкови 500  613100 
 УКУПНО 500 0  
2 Издаци за комуникације и комуналне 

услуге 3000  613300 

 УКУПНО 3.000 0  
 НАБАВКА МАТЕРИЈАЛА    
3 Издаци за обрасце и папир 500 193,90 

613400 

4 Издаци за компјутерски материјал 800 0 
5 Издаци за образовање кадрова 0 0 
6 Материјал дек./мајице и качкети 350 0 
7 Ситан инвентар 250 0 
8 Аутогуме 0 1.500 
9 Издаци за остали административни 

материјал 400 0 
10 Образовни материјал/помагала 0 0 
11 Издаци за одјећу, униформе и платно 0 0 
12 Трошкови обуке и вјежби 0 0 
13 Регистарске таблице 0 0 
14 Посебан материјал за потребе ЦЗ 0 0 
15 Материјал за чишћење-дезинфекцију, 

дезинсекцију и дератизацију 700 0 
16 Резерва текућа  0 
16а Резерва средстава 2022. до 2026.*  9.306,10  
 УКУПНО: 3.000 11.000  
17 Издаци услуга превоза и горива 1.000 2.800  

613500 
 

18 Регистрација моторних возила  1.200 
19 Издаци за превоз људи  0 0 
 УКУПНО 1.000 4.000  
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20 Унајмљивање имовине и опреме 0 0 613600 

21 
Унајмљивање складишног простора, 
станова 0 0 613600 

 УКУПНО 0 0  

22 
Издаци за текуће одржавање возила и 
просторија 3.000 0 613700 

 УКУПНО 3.000   
23 Издаци за осигурање и банкарске услуге 1.200 0 613800 
 УКУПНО 1.200   

24 
Накнаде за припад. служби, јед. и 
штаба цивилне заштите  0 0 

613900 
 
 

25 Издаци за информисање/обука 500 0 
26 Услуге стручног образовања/обука  500 0 
27 Стручне услуге/пројекти  1.000 0 
28 Медицинске и лаб. услуге  0 0 
29 Издаци за стручну литературу 0 0 
30 Издаци за надзор и друге стручне услуге 0 0 
31 Издаци за стручне испите 2.000 0 
32 Обука становништва  0 0 
33 Издаци за рад штаба и комисија 8.000 6.000 
34 Остале уговорене услуге 500 1.000 
35 Издаци за порезе за уг. обавезе 2.500 1.000 
36 Издаци за превоз роба и друге услуге 0 0 
37 Резерва текућа   
37а Резерва средстава 2022. до 2026.*  33.207,17 
 УКУПНО 15.000 42.085,17  
38 Реконструкција и инвестиционо 

одржавање: 
- КРОВНА КОНСТРУКЦИЈА, ВАЊСКИ 

ДИО ОБЈЕКТА И УНУТРАШЊИ ДИО 
ОБЈЕКТА - 
ЛИМАРСКО/МЕТАЛСКО/МОЛЕРСК
И РАДОВИ 

- ПРИКЉУЧАК ЕЛЕКТРИЧНЕ 
ЕНЕРГИЈЕ  

- ВИДЕОНАДЗОР  И АЛАРМ 
0 
 

 
 
 
 
 

0 
 

 
 
 

821513 
 УКУПНО: 0 0  

УКУПНО: 26.700 57.085,17  
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• У дијелу 2. ОПРЕМАЊЕ СТРУКТУРА ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ, Б. Опремање 

штаба цивилне заштите и служби спашавања, 2. Опремање  Служба за 
медицинску помоћ, Табела 6. се мијења и допуњава  и то: 

 

Ред. 
бр. 

Назив и врста средства-
опреме 

Једи-
ница 
мјере 

 
 

Коли-
чина 

 
 

Екон. 
код 

Издаци 
из 

Буџета 
(КМ) 

Издаци из 
намјен- 

ских 
средстава 

(КМ) 

1. Аспиратор   ком 1 821300 0 5.850,00 

2. Портабилни ЕКГ апарат  ком 1 821300 0 2.047,50 

3. Теренска медицинска торба 
вел. XXL ком 2 821300 0 3.000,00 

4. Дефибрилатор мобилини 
са монитором ком 1 821300 0 7.000,00 

5. 

Стандардна средства за 
имобилизацију (САМ 
Сплинт удлаге, Црамерове 
шине, пнеуматске удлаге, 
мала боца О2, инхалатор, 
ларингоскоп) 

сет 3 821300 0 2.500,00 

 УКУПНО:     20.397,50 
 
• У дијелу 2. ОПРЕМАЊЕ СТРУКТУРА ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ – РЕКАПИТУ-

ЛАЦИЈА УТРОШКА СРЕДСТАВА ЗА ОПРЕМАЊЕ СТРУКТУРА ЦИВИЛНЕ 
ЗАШТИТЕ, Табела 9.  

 

Ред. 
бр. Назив субјекта Екон. код Издаци из 

Буџета (КМ) 

Издаци из 
намјенских 

средстава (КМ) 
1. Оперативни центар 821 300 0 6.650,00 
2. Штаб цивилне заштите 821 300 0 50.997,85 
3. Службе за спашавање 821 300 0 29.457,50 
4. Резерва текућа 821 300 1.000,00 9.833,65 
5. Резерва средстава 2022. до 2026.* 821 300 0 69.304,05 

 УКУПНО:  1.000,00 166.243,05 
 
Резерва текућа у износу од 10.833,65КМ ће бити утрошена за опремање ОЦ, КШ и 
служби спашавања уколико се укаже потреба за додатним опремањем истих у току 
године или за покривање недостајућих средстава из горе наведених набавки. 
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• У дјелу ТАБЕЛАРНИ ПРЕГЛЕД Програма активности и утрошка средстава 

планираних за финансирање заштите и спашавања у Кантону, а у вези са 
члановима 179, 180. и 183. Закона о заштити и спашавању 

 

Р. 
бр. Активност Износ у КМ 

1. Обука, вјежбе и др. издаци трошкова интервенција 
структура цивилне заштите 

83.785,17 

2. Опремање структура цивилне заштите 167.243,05 

 Оперативни центар 6.650,00 

 Штаб цивилне заштите 50.997,85 

 Служба за хигијенско-епидемиолошку заштиту и  
унапређење животне средине 

6.000,00 

 Службе за медицинску помоћ 20.397,50 

 Службе за  заштиту од пожара у шумама 3.060 

 Резерва 10.833,65 

  Резерва средстава 2022. до 2026.* 69.304,05 

3. Опремање субјеката заштите и спашавања у дијелу 
постављених задатака који надилазе њихове могућности 

0 

  Опрема и возила 
 Складишта ЦЗ 
 Сирена и др. опрема 

0 
0 
0 

4. Средства за хитне мјере заштите и спашавања 236.864,58 

5. Средства за превентивне мјере заштите и спашавања 105.828,71 

6. Донаторска намјенска средства 10.000 

7. Капитални трансфери међународним организацијама 5.000 

8. Набавка сталних средстава у облику права  7.000 

9. 1+2+3+4+5+6+7+8=УКУПНО 615.721,51 

10. Бруто плате и накнаде Упаве 155.000 
11. Накнаде трошкова запослених 25.000 
12. Доприноси послодавца  16.500 

13. 9+10+11=УКУПНО 812.221,51 



19. новембар/студени 2021. 
 
 

II 
 
ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ  
 

Остале одредбе Програму утро-
шка средстава Кантоналне управе за 
цивилну заштиту Босанско-подрињск-
ог кантона Горажде и Плану кориште-
ња средстава посебне накнаде за заш-
титу и спашавање за 2021. годину не 
мијењају се и остају на снази.  
 
Број:17-11-341-2/21            Д И Р Е К Т О Р 
16.11.2021.године            Кенан Канлић,с.р. 
     Г о р а ж д е      
 
Влада Босанско-подрињског кантона 
Горажде, на 108. редовној сједници, од-
ржаној 12.11.2021.године, својом Одлу-
ком број:03-11-2014/21 од 12.11.2021.го-
дине, дала је сагласност на Програм о 
измјенама и допунама Програма утро-
шка буџетских средстава Кантоналне 
управе за цивилну заштиту Босанско-
подрињског кантона Горажде и Плана 
кориштења средстава посебне накнаде 
за заштиту и спашавање за 2021. годи-
ну, а што је у складу са чланом 48. За-
кона о извршењу Буџета Босанско-по-
дрињског кантона Горажде за 2021.год-
ину („Службене новине Босанско-под-
рињског кантона Горажде“, број:2/21). 
 

938 
 

 На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде („Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде“, број: 
8/15), Влада Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде, на 108. редовној сјед-
ници, одржаној дана 12.11.2021.године,  
д о н о с и: 
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О Д Л У К У 
о давању сагласности на Правилник  

о измјени Правилника о унутрашњој 
организацији Кантоналне управе  

за инспекцијеске послове Босанско-
подрињског кантона Горажде 

 
Члан 1. 

 
         Овом се Одлуком даје сагласно-
ст на Правилник о измјени Правилни-
ка о унутрашњој организацији Канто-
налне управе за инспекцијеске послове 
Босанско-подрињског кантона Горажде.   
  

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

Број:03–04-2015/21                П Р Е М И Ј Е Р 
12.11.2021.године                 Аида Обућа,с.р. 
     Г о р а ж д е 
 

939 
 

На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде („Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде”, број: 
8/15), Влада Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде, на 25. телефонској сје-
дници, одржаној дана 12.11.2021. годи-
не, д о н о с и:  
 
 

О Д Л У К У 
о стављању ван снаге Одлуке  

о одобравању службеног путовања  
у иностранство – Истанбул 

(Република Турска) 
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Члан 1. 
 

Ставља се Ван снаге Одлука о 
одобравању службеног путовања у ино-
странство –  Истанбул (Република Тур-
ска), број: 03-45-1949/21 од 04.11.2021. 
године, за учешће на студијском путо-
вају са циљем упознавања са системом 
образовања у Републици Турској, ми-
нистрици Биљани Беговић и инспе-
кторици за образовање у Министарст-
ву за образовање, младе,  науку, кул-
туру и спорт Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде, Амири Боровац. 
 

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:03–45–1949-1/21            П Р Е М И Ј Е Р 
12.11.2021.године                 Аида Обућа,с.р. 
      Г о р а ж д е 
 

940 
 

Министарство за правосуђе, уп-
раву и радне односе Босанско–подри-
њског кантона Горажде, рјешавајући 
по захтјеву УДРУЖЕЊА ЗБОР РУКО-
МЕТНИХ СУДИЈА БОСАНСКО–ПО-
ДРИЊСКОГ КАНТОНА ГОРАЖДЕ, 
на основу члана 33. Закона о удруже-
њима и фондацијама (“Службене но-
вине Федерације БиХ”, број: 45/02),     
д о н о с и: 
 
 

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

ства за правосуђе, управу и радне 
односе Босанско–подрињског кант- 
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она Горажде под регистарским бр-
ојем Р-I-17/1998 у прву књигу Реги-
стра уписано је УДРУЖЕЊЕ ЗБОР 
РУКОМЕТНИХ СУДИЈА БОСАН-
СКО-ПОДРИЊСКОГ КАНТОНА 
ГОРАЖДЕ. 

 
2. Уписује се у Регистар удружења, 

који се води код Министарства за 
правосуђе, управу и радне односе 
Босанско-подрињског кантона Гор-
ажде, промјена  назива Удружења, 
тако што се назив удружења: „УД-
РУЖЕЊЕ ЗБОР РУКОМЕТНИХ 
СУДИЈА БОСАНСКО-ПОДРИЊ-
СКОГ КАНТОНА ГОРАЖДЕ“, ми-
јења и нови назив Удружења је: 
„ЗБОР РУКОМЕТНИХ СУДИЈА 
БОСАНСКО-ПОДРИЊСКОГ 
КАНТОНА ГОРАЖДЕ“. 

 
3. Уписује се у Регистар удружења, 

који се води код Министарства за 
правосуђе, управу и радне односе 
Босанско-подрињског кантона Гор-
ажде, промјена сједишта Удруже-
ња, тако што се сједиште Удруже-
ња у улици Сеада Софовића Софе 
бр. 10 мијења и ново сједиште 
Удружења је у улици Омладинс-
ка бр. 5. 

 
4. Уписује се у Регистар удружења, 

који се води код Министарства за 
правосуђе, управу и радне односе 
Босанско-подрињског кантона Гор-
ажде, промјена лица овлаштених 
за заступање и представљање Зб-
ора, тако што Растодер Неџаду – 
предсједнику Предсједништва 
Удружења и Хурић Есаду – секре-
тару Удружења, престаје овлаш-
тење за заступање и представља-
ње Збора, а ново лице овлаштено 
за заступање и представљање Зб- 
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ора је Хурић Елдан – предсједник 
Управног одбора Збора. 

 
5. Уписује се у Регистар удружења, 

који се води код Министарства за 
правосуђе, управу и радне односе 
Босанско-подрињског кантона Гор-
ажде, промјена предсједника Ску-
пштине Збора, тако што се Узуно-
вић Кемал – предсједник Скуп-
штине Збора, разрјешава дужнос-
ти, а ново лице именовано за пре-
дсједника Скупштине Збора је: 
Хурић Есад - предсједник Скупш-
тине Збора. 

 
6. Уписује се у Регистар удружења, 

који се води код Министарства за 
правосуђе, управу и радне односе 
Босанско-подрињског кантона Гор-
ажде, промјена чланова Скупшт-
ине Збора, тако што се досадашњи 
чланови Скупштине Збора разрје-
шавају дужности на основу Одлуке 
Скупштине Збора број: 03/21 од 
01.10.2021. године, а именују се но-
ви чланови Скупштине Збора на 
основу Одлуке Скупштине Збора 
број: 02/21 од 01.10.2021. године. 

 
7. Уписује се у Регистар удружења, 

који се води код Министарства за 
правосуђе, управу и радне односе 
Босанско-подрињског кантона Гор-
ажде, именовање чланова Управ-
ног и Надзорног одбора Збора, а 
на основу Одлука Скупштине Збо-
ра, број: 04/21 од 01.10.2021. године 
и  05/21 од 01.10.2021.године. 

 
8. Уписује се у Регистар удружења, 

који се води код Министарства за 
правосуђе, управу и радне односе 
Босанско-подрињског кантона Гор- 
ажде, промјена Статута Збора, јер 
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је на сједници Скупштине Збора, 
одржаној дана 01.10.2021. године,  
донесен нови Статут са сљедећим 
програмским циљевима и дјелат-
ностима: 

 
• Допринос у развоју система ру-

кометних такмичења, програ-
ма и политике развоја рукоме-
та у Босанско–подрињском ка-
нтону Горажде; 

• Брига о школовању и усаврша-
вању својих чланова; 

• Стварање услова за подмлђи-
вање и школовање младог су-
дијског кадра; 

• Надзор примјене Правила иг-
ре својих чланова на рукомет-
ним утакмицама; 

• Стварање услова за развој и 
унапређење рада рукометних 
судија заснован искључиво на 
примјени правила игре, фер-
плеју, разумијевању и толера-
нцији; 

• Надзор физичке припреме 
чланова у систему рукометних 
такмичења; 

• Стварање услова за провођење 
обуке за звање записничара и 
мјерача времена; 

• Упознавање чланова са свим 
прописима, одлукама и прави-
лима везаним за њихов струч-
ни посао у рукомету; 

• Други сродни циљеви; 
• Обучавање; 
• Спортско суђење; 
• Стручно оспособљавање, уса-

вршавање и информисање; 
• Научноистраживачки рад; 
• Савјетодавне и стручне услу-

ге; 
• Друге сродне спортске дјелат-

ности. 
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9. Упис промјена  из тачки 2, 3, 4,  5, 6, 

7. и 8. диспозитива овог Рјешења 
извршен је дана  22.10.2021. године. 

 
О б р а з л о ж е њ е 

 
УДРУЖЕЊЕ ЗБОР РУКОМЕТ-

НИХ СУДИЈА БОСАНСКО–ПОДР-
ИЊСКОГ КАНТОНА ГОРАЖДЕ  упи-
сано  је у Регистар удружења, који се 
води код Министарства за правосуђе, 
управу и радне односе Босанско-под-
рињског кантона Горажде, дана  04.08. 
1998. године, под регистарским бројем 
Р-I-17/1998  у  прву књигу Регистра. 

Захтјевом број: УП-1:05-04-131/ 
21  од  12.10.2021. године, обратило  се 
УДРУЖЕЊЕ ЗБОР РУКОМЕТНИХ 
СУДИЈА БОСАНСКО–ПОДРИЊСКОГ 
КАНТОНА ГОРАЖДЕ за упис у Реги-
стар сљедећих промјена: назива Збора, 
сједишта Збора, лица овлаштених за 
заступање и представљање Збора, пре-
дсједника Скупштине Збора, чланова 
Скупштине Збора, Статута, те  имено-
вање чланова Управног и Надзорног 
одбора Збора.   

Уз захтјев је приложена Одлука 
број:13/21 од 01.10.2021.године, о изм-
јени сједишта Удружења, Одлука бр-
ој:10/21 од 01.10.2021. године, о пром-
јени мјеста сједишта Збора, Одлука бр-
ој: 08/21 од 01.10.2021. године, о разрје-
шењу предсједника Збора, Одлука бр-
ој: 06/21 од 01.10.2021. године, о засту-
пању и представљању Збора, Одлука 
број: 09/21 од 01.10.2021. године, о раз-
рјешењу предсједника Скупштине, Од-
лука број: 04/21 од 01.10.2021. године, о 
именовању чланова Управног одбора 
Збора, Одлука број:05/21 од 01.10.2021. 
године, о именовању чланова Надзор-
ног одбора Збора, Одлука број: 03/21 
од 01.10.2021.године, о разрјешењу чла- 
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нова Скупштине Збора, Одлука број: 
02/21 од 01.10.2021.године, о именова-
њу Скупштине Збора, Одлука број: 
07/21 од 01.10.2021.године, о доноше-
њу новог Статута Збора, Записник са 
сједнице Скупштине Удружења, број: 
01-01/21 од 01.10.2021. године и Статут 
Удружења, број:01-01/2021 од  01.10.2021. 
године. 
  У поступку разматрања захтјева 
и приложених доказа, Министарство 
за правосуђе, управу и радне односе 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де је оцијенило да су испуњени услови 
за упис у Регистар промјена, стога је, 
на основу члана 33. Закона о удруже-
њима и фондацијама (“Службене но-
вине ФБиХ”, број: 45/02), одлучено као 
у диспозитиву овог Рјешења. 
 

Административна такса у изно-
су од 2,00 КМ и 15,00 КМ  уплаћена је 
по Тарифном броју 1. и 83. Закона о 
административним таксама („Службе-
не новине Босанско–подрињског кан-
тона Горажде“, број:12/13 и 12/15) и 
доказ о њеној уплати налази се у спису 
предмета. 
 

Накнада за упис промјена Уд-
ружења у Регистар удружења у износу 
од 100,00 КМ уплаћена је на одгова-
рајући рачун у складу са Рјешењем бр-
ој: 05-14-120/14 од 12.03.2014. године и 
доказ о уплати налази се у спису пред-
мета. 
 

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

Број:УП-1:05-04-131/21   М И Н И С Т А Р 
22.10.2021.године      Наташа Данојлић,с.р. 
      Г о р а ж д е 
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Министарство за правосуђе, уп-
раву и радне односе Босанско-подри-
њског кантона Горажде, рјешавајући  
по захтјеву УДРУЖЕЊА „ВИЈЕЋА 
МЛАДИХ ГРАДА ГОРАЖДА“, а на 
основу члана 29. Закона о удружењи-
ма и фондацијама („Службене новине 
Федерације Босне и Херцеговине“, бр-
ој: 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 
Горажде УДРУЖЕЊЕ „ВИЈЕЋЕ 
МЛАДИХ ГРАДА ГОРАЖДА“ 

 
Скраћени назив Удружења је: 
ВМГГ. 

 
2. Сједиште Удружења је у Горажду, 

у улици Заима Имамовића бр. 2. 
   
3. Упис је извршен под регистарским 

бројем Р-I-11/2021 у прву књигу Ре-
гистра, дана 02.11.2021. године. 

 
4. УДРУЖЕЊЕ „ВИЈЕЋЕ МЛАДИХ 

ГРАДА ГОРАЖДА“ је добровољ-
но, невладино, ванстраначко удру-
жење са сљедећим програмским ци-
љевима, дјелатностима и задацима: 

 
• Јачати укључења младих у  
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друштвени живот заједнице; 

• Сарадња између Вијећа мла-
дих и институција власти; 

• Цјеложивотно учење; 
• Промовисати рад с младима и 

омладински рад и образовање 
одраслих; 

• Популаризовати и ширити св-
ијест о значају рада са млади-
ма и приступа младима; 

• Побољшање услова живота 
младих у Граду Горажду; 

• Израда стратешких докумена-
та и оперативних програма из 
области рада са младима и ом-
ладинског рада; 

• Сарадња Вијећа младих с дру-
гим вијећима младих, како на 
нижим, тако и на вишим ни-
воима; 

• Размјењује  информације, иск-
устава и примјере  добре прак-
се међу чланицама; 

• Неформално образује своје чл-
анице и друге заинтересоване 
странке које се баве питањима 
младих; 

• Израђује публикације ради ос-
тваривања циљева Вијећа мл-
адих; 

• Организује конференције, ст-
ручне семинаре, савјетовања, 
предавања, преквалификаци-
је, доквалификације и сл.; 

• Организује јавне расправе, из-
рађује анализе и приједлоге за 
унапређење положаја младих; 

• Израђује и проводи заједнич-
ке програме, кампање и јавне 
иницијативе чланица Вијећа 
младих; 

• Јавно заговара интересе и пот-
ребе младих; 

• Залаже се за побољшање град- 
ских политика према младима; 
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• Судјелује у изради и провође-
њу градске стратегије према 
младима; 

• Доприноси развоју спорта, ку-
лтуре, умјетности, одгоја, об-
разовања, волонтирања и дру-
гих сфера живота од интереса 
за младе, а у складу са Закон-
ом; 

• Пружа савјетодавну помоћ чл-
аницама и појединачним мла-
дим људима; 

• Иницира пројекте који ће се 
бавити питањима од посебне 
важности за младе и образова-
ње одраслих; 

• Повезује се с другим вијећима 
младих; 

• Судјелује у јавним расправама 
и консултацијама органа вла-
сти; 

• Потиче младе људе да судјелу-
ју у развоју демократског дру-
штва, нарочито кроз одговор-
но и самостално дјеловање, 
критично мишљење, као и со-
цијално и солидарно понашање; 

• Потиче младе људе на међусо-
бно разумијевање и спремност 
на сарадњу у друштву; 

• Дјелује против милитаристи-
чких, националистичких, рас-
истичких и тоталитарних стре-
мљења чланица или поједина-
чних младих људи; 

• Потиче цјелокупну локалну 
заједницу на примјерену и при-
лагођену понуду активности 
из области рада с младима и 
омладинског рада; 

• Сарађује с неформалним гру-
пама младих, потиче њихов 
развој, те их укључује у своје 
активности гдје за то постоје 
могућности; 
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• Залаже се за равноправност 
сполова, друштвену укључе-
ност и једнаке могућности за 
све младе људе; 

• Обавља друге послове и зада-
ће које су утврђене прописима 
из области рада с младима и 
омладинског рада. 

 
5. Лица овлаштена за заступање и пр-

едстављање УДРУЖЕЊА „ВИЈЕЋЕ 
МЛАДИХ ГРАДА ГОРАЖДА“ су: 

 
Вилдана Башић  – предсједник  

Удружења 
Мериха Ратковић – допредсједник 

Удружења 
Алдин Џанановић – допредсједник 

Удружења 
 
6. УДРУЖЕЊЕ „ВИЈЕЋЕ МЛАДИХ 

ГРАДА ГОРАЖДА“ дјелује на под-
ручју Босанско–подрињског канто-
на Горажде и даном уписа код овог 
Министарства стиче својство прав-
ног лица, чији  надзор над радом 
врши надлежни кантонални орган 
у чије подручје спада праћење ста-
ња у области на коју се односи дје-
латност Удружења. 

 
7. Удружење је обавезно пријавити 

овом  Министарству  сваку измјену 
аката на основу којих је регистро-
вано, у року од 30 дана након из-
вршене измјене. 

 
О б р а з л о ж е њ е 

  
УДРУЖЕЊЕ „ВИЈЕЋЕ МЛА-

ДИХ ГРАДА ГОРАЖДА“ поднијело  је 
Министарству за правосуђе, управу и 
радне односе Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде захтјев за упис у Реги-
стар удружења, који се води код овог  
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Министарства.   

Уз захтјев је приложена докуме-
нтација прописана чланом 28. Закона 
о удружењима и фондацијама („Слу-
жбене новине Федерације Босне и Хер-
цеговине,“ број: 45/02), и то: Одлука о 
оснивању Удружења, Статут Удруже-
ња (2x), Одлука о именовању лица ов-
лаштеног за заступање и представља-
ње Удружења, Списак чланова органа 
управљања, Записник са оснивачке сје-
днице Скупштине Удружења и Рјеше-
ње градоначелника Града Горажда, 
број:02-04-2-3541/21 од 11.10.2021.годи-
не, којим се одобрава Удружењу „Вије-
ће младих Града Гоража“, употреба 
имена Града Горажда у називу Удру-
жења. 

Увидом у приложену докумен-
тацију УДРУЖЕЊА „ВИЈЕЋЕ МЛА-
ДИХ ГРАДА ГОРАЖДА“, Министар-
ство за правосуђе, управу и радне од-
носе Босанско-подрињског кантона Го-
ражде је оцијенило да су испуњени 
услови за упис у Регистар удружења,  
стога је сходно одговарајућим одред-
бама Закона о удружењима и фонда-
цијама („Службене новине Федерације 
Босне и Херцеговине“ број: 45/02), од-
лучено као у диспозитиву овог Рјеше-
ња. 
 

Ово је Рјешење коначно у уп-
равном  поступку и против истог  се 
може покренути управни спор туж-
бом код Кантоналног суда у Горажду 
у року од 30 дана од дана достављања 
Рјешења. Тужба се подноси у два ис-
товјетна примјерка и уз исту се при-
лаже ово Рјешење у оригиналу или 
препису. 
 

Административна такса у изно-
су од 2,00 КМ и 50,00 КМ  уплаћена је  
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по Тарифном броју 1. и 83. Закона о 
административним таксама („Службе-
не новине Босанско-подрињског кан-
тона Горажде“, број:12/13 и 12/15) и 
доказ о њеној уплати налази се у спису 
предмета. 
 

Накнада за упис у регистар уд-
ружења у износу од 200,00 КМ упла-
ћена је на одговарајући рачун у складу 
са Рјешењем број:05-14-120/14 од 12.03. 
2014.године и доказ о  уплати налази 
се у спису предмета. 
 
Број:УП-1:05-04-139/21 ПО ОВЛАШТЕЊУ 
02.11.2021.године            М И Н И С Т Р А 
      Г о р а ж д е             Алма Шабанија,с.р. 
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На основу члана 24. Статута Оп-
штине Пале („Службене новине Боса-
нско-подрињског кантона Горажде”, 
број: 19/07, 11/08 и 6/13) и члана 88. 
Пословника Општинског вијећа Опш-
тине Пале („Службене новине Босанс-
ко-подрињског кантона Горажде”, бр-
ој: 4/08), Општинско вијеће Пале, на 
својој X редовној сједници, одржаној 
дана 28.10.2021. године,  д о н о с и 
 
 

З А К Љ У Ч А К 
о усвајању Записника са IX сједнице 

Општинског вијећа Пале 
 

Члан 1. 
 

Овим Закључком Општинско 
вијеће Пале усвојило је Записник са IX 
сједнице Општинског вијећа Пале, од-
ржане дана 30.09.2021. године. 
 

Члан 2. 
 

Овај Закључак ступа на снагу  



Број 11 – страна 2274 
 
 
даном усвајања, а накнадно ће бити 
објављен у „Службеним новинама Бо-
санско-подрињског кантона Горажде“. 
 
Број:02-04-186/21     ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ 
28.10.2021.године   ОПШТИНСКОГ ВИЈЕЋА 
       П р а ч а               Сенад Мутапчић,с.р. 
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На основу члана 23. став 1. Зако-
на о стварним правима Федерације Бо-
сне и Херцеговине („Службене новине 
Федерације Босне и Херцеговине”, бр. 
66/13 и 100/13), члана 24. Статута Оп-
штине Пале (”Службене новине Бо-
санско-подрињског кантона Горажде”, 
бр.19/07, 11/08 и 6/13) и члана 81. 
Пословника Општинског вијећа Опш-
тине Пале (”Службене новине Босан-
ско-подрињског кантона Горажде”, бр. 
4/08), а на приједлог општинског нач-
елника, Општинско вијеће Општине 
Пале, на својој X сједници, одржаној 
дана 28.10.2021. године,  д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о преузимању  земљишта у корист 
Општине Пале у сврху изградње 

спомен-обиљежја 
 

Члан 1. 
 

Овом Одлуком, без новчане на-
кнаде, врши се преузимање у  корист 
Општине Пале земљишта означеног 
као: 
 
- к.ч. бр. 1612 звано „ХАН“, у повр-

шини од 178 м2, у нарави „Пашњак 
3. класе“, уписано у земљишно-књи-
жни уложак бр. 342. катастарска 
општина Турковићи, који се води 
на име УПИ-ДПТП „ВУЧЕВИЦА“ 
ГОРАЖДЕ и 
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- к.ч. бр. 1639 звано „ХАН“, у повр-
шини од 489 м2, у нарави „послов-
на зграда у привреди и земљиште 
уз привредну зграду“, уписано у 
земљишно-књижни уложак бр. 342. 
катастарска општина Турковићи, 
који се води на име УПИ-ДПТП 
„ВУЧЕВИЦА“ ГОРАЖДЕ, која у 
судском регистру правних субјека-
та не постоји. 

 
Члан 2. 

 
У „А“ ЛИСТУ, у ЗК улошку бр. 

474. катастарска Општина Турковићи  
приписати земљиште наведено у чла-
ну 1. ове Одлуке. 
 

Члан 3. 
Преузимање  наведено у члану 

2. ове Олуке се врши у сврху изградње 
Музеја ратних сјећања на догађаје из 
обрамбено - ослободилачког рата АР 
БиХ на територији Општине Пале  
(ФБиХ). 
 

Члан 4. 
 

Ова Одлука ступа на снагу дан-
ом усвајања, а накнадно ће бити обја-
вљена у „Службеним новинама Босан-
ско-подрињског кантона Горажде“. 
 
Број:02-04-187/21      ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ 
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На основу члана 13. став 2. та-
чка 4. Закона о принципима локалне 
самоуправе у Федерацији Босне и Хе-
рцеговине („Службене новине Феде-
рација Босне и Херцеговине“, број: 49 
/06), члана 24. Статута Општине Пале  
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(„Службене новине Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде”, број: 19/07, 
11/08 и 6/13) и члана 34. Пословника 
Општинског вијећа Општине Пале 
(„Службене новине Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде”, број: 4/08), Оп-
штинско вијеће Општине Пале, на X 
редовној сједници, одржаној дана 28. 
10.2021. године, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о накнадама за издавање и 

КОРИШТЕЊЕ података адресног 
регистра Општине Пале 

 
Члан 1. 

 
За издавање извода и кориште-

ње података из Адресног регистра Оп-
штине Пале  плаћају се накнаде. 

Члан 2. 
 

Накнаде се обрачунавају и нап-
лаћују у складу са потписаним угово-
ром о сарадњи са  Федералном управ-
ом за геодетске и имовинскоправне 
послове Сарајево, број 01-05-14-1/19 од 
15.01.2019. године и Тарифи накнада 
за изводе и кориштење података Адре-
сног регистра Општине Пале.  
 

Члан 3. 
 

Од плаћања накнаде ослобође-
ни су државни органи и хуманитарне 
организације. 
 

Члан 4. 
 

Надзор над провођењем ове Од-
луке вршиће надлежна служба Опш-
тине Пале. 
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Члан 5. 
 

Саставни дио ове Одлуке је Та-
рифа накнада за изводе и кориштење 
података Адресног регистра Општине 
Пале. 
 

Члан 6. 
 

Ова Одлука ступа на снагу дан-
ом доношења, а објавиће се у „Служ-
беним новинама Босанско-подрињск-
ог кантона Горажде”. 
 
Број:02-04-188/21      ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ 
28.10.2021.године   ОПШТИНСКОГ ВИЈЕЋА 
       П р а ч а               Сенад Мутапчић,с.р. 
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На основу члана 24. Статута 
Општине Пале („Службене новине Бо-
санско-подрињског кантона Горажде“, 
број: 19/07, 11/08 и 6/13) и члана 81. 
Пословника Општинског вијећа Опш-
тине Пале-Прача („Службене новине 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де“, број:04/08), Општинско вијеће Па-
ле, на својој X редовној сједници, одржа-
ној дана 28.10.2021. године, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о уступању на управљање и 

одржавање ДЈЕЧИЈЕГ игралишта 
 у Хреновици 

 
Члан 1. 

 
Овом Одлуком Јавном, стамбен-

ом, комуналном, грађевинском и услу-
жном предузећу „ПРАЧА“, у даљем 
тексту (ЈКП „ПРАЧА“) уступа се на 
управљање и одржавање Дјечије игра-
лиште у Хреновици. 
 

Члан 2. 
 

Одржавање (отклањање кваро-
ва) Дјечијег игралишта у Хреновици 
вршиће се на захтјев секретара мјесне 
заједнице Хреновица, уз претходно од-
обрење руководиоца Општинске слу-
жбе за цивилну заштиту, инфраструк-
туру, развојно планирање и управља-
ње, околину, друштвене дјелатности и 
мјесне заједнице. 

Дјечије игралиште у Хренови-
ци мора се одржавати у исправном ст-
ању, како би се заштитило здравље и 
животи посјетилаца. 

О трошковима из става 1. овог 
члана Општина ће за сваки мјесец у 
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којем је било интервенција на управ-
љању и одржавању са ЈКП „Прача” за-
кључивати уговор. 
 

Члан 3. 
 

Ова Одлука ступа на снагу дан-
ом усвајања, а накнадно ће бити обја-
вљена у „Службеним новинама Босан-
ско-подрињског кантона Горажде“. 
 

Број:02-04-189/21     ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ 
28.10.2021.године   ОПШТИНСКОГ ВИЈЕЋА 
       П р а ч а          Сенад Мутапчић,с.р. 
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На основу члана 13. Закона о 
принципима локалне самоуправе („Сл-
ужбене новине Федерације Босне и 
Херцеговине“, бр. 49/06 и 51/09), чла-
на 65. и 66. Закона о правима, обавеза-
ма о одговорностима пацијената („Сл-
ужбене новине Федерације Босне и 
Херцеговине“, бр. 40/10), члана 14. За-
кона о здравственој заштити („Службе-
не новине Федерације Босне и Херце-
говине“, бр. 41/10 и 75/13), члана 24. 
Статута Општине Пале („Службене 
новине Босанско-подрињског кантона 
Горажде”, број: 19/07, 11/08 и 6/13) и 
члана 81. Пословника Општинског ви-
јећа Пале (”Службене новине Босан-
ско-подрињског кантона Горажде”, бр. 
4/08), Општинско вијеће Пале, на сво-
јој X сједници, одржаној дана 28.10. 
2021. године, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о оснивању Здравственог савјета  

на подручју општине Пале 
 

Члан 1. 
(Предмет одлуке) 

 
(1) Овом се Одлуком оснива Здрав- 
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ствени савјет на подручју општине 
Пале (у даљем тексту: Здравствени 
савјет). 

 
Члан2. 

(Послови Здравственог савјета) 
 
(2) Здравствени савјет обавља сљедеће 

послове:  
 

- предлаже и евалуира спровођење 
здравствене заштите на подручју 
Општине Пале,  

- даје мишљење на планове и прог-
раме здравствене заштите на под-
ручју Општине Пале, те предлаже 
мјере за побољшање доступности и 
квалитета здравствене заштите на 
подручју општине,  

- прати повреде појединачних права 
пацијената на подручју општине 
Пале,  

- предлаже подузимање мјера за за-
штиту и унапређење права пације-
ната на подручју општине Пале,  

- прати примјену прописа на подру-
чју који се односе на заштиту права 
и интереса пацијената,  

- обавјештава Здравствени савјет у 
Кантоналном Министарству здрав-
ства о случајевима тежих повреда 
права могу угрозити животе или 
здравље пацијената,  

- обавјештава јавност о повредама 
права пацијената и здравствених 
радника, као и о важним питањима 
у сврху бољег упознавања пације-
ната о актуалним стварима, 

- подноси Општинском вијећу годи-
шњи извјештај о свом раду, и обав-
ља и друге послове и задатке у ск-
ладу са Законом о правима, обаве-
зама и одговорностима пацијената 
и Закона о здравственој заштити  
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као и Пословником о раду Здрав-
ственог савјета, 

- обавља и друге послове предвиђе-
не законом. 

 
Члан 3. 

(Задаци Здравственог савјета) 
 
(1) Здравствени савјет доноси Послов-

ник о своме раду, којим се ближе 
уређује организација и начин рада.  

 
(2) Здравствени савјет у оквиру посло-

ва и задатака које обавља активно 
ће бити укључен и имат ће партне-
рску улогу, заједно са здравственим 
установама и надлежним министа-
рствима и другим органима и ин-
ституцијама који се баве здравстве-
ном заштитом, у доношењу закон-
ских и подзаконских аката и дру-
гих мјера у циљу адекватног задо-
вољавања потреба здравствене за-
штите локалног становништва, а 
посебно у ситуацијама када је у пи- 
тању отклањање одређених ризико 
– фактора за здравље становниш-
тва (водоснадбијевању, уклањање 
депонија и слично). 

 
Члан 4. 

(Број чланова Здравственог савјета) 
 
(1) Здравствени савјет на подручју оп-

штине Пале ће бројати најмање 8, а 
највише 12 чланова. 

 
Члан 5. 

(Учешће у Здравственом савјету) 
 
(1) Општински начелник ће на основу 

јавног позива именовати предсјед-
ника и чланове Здравственог савје-
та из реда представника:  
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- представника пацијената из ре-
да регистрираног Удружења ко-
ји се баве заштитом и правима 
пацијената са подручја локалне 
заједнице,  

- представника младих са подру-
чја локалне заједнице,  

- представника Општинског орг-
ана управе из реда запосленика 
који се баве здравственом/соц-
ијалном заштитом грађана као 
и санитарно епидемиолошком 
дјелатношћу,  

- представника здравствене ком-
оре медицинских сестара тех-
ничара са подручја локалне за-
једнице,  

- представника здравствене ком-
оре љекара са подручја локалне 
заједнице, 

- представника из реда дијабети-
чара са подручја локалне зајед-
нице,  

- представника из реда хемодија- 
лизних бубрежних болесника 
са подручја локалне заједнице,  

- представника Црвеног крста с  
подручја локалне заједнице из 
реда добровољних давалаца кр-
ви са подручја локалне заједнице, 

- представника здравствених ра-
дника из реда приватних прак-
си са подручја локалне заједнице,  

- представника пензионера са 
подручја локалне заједнице,  

- представника апотекарске дје-
латности са подручја локалне 
заједнице,  

- представника параплегичара са 
подручја локалне заједнице,  

- представника инвалида рада са 
подручја локалне заједнице. 
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Члан 6. 
(Сазивање сједница  

Здравственог савјета) 
 
(1) Именовани предсједник Здравстве-

ног савјета (од стране општинског 
начелника), је обавезан најкасније 
у року од 30 дана, рачунајући од 
дана добивања рјешења о имено-
вању, сазвати прву сједницу Здрав-
ственог савјета на подручју општи-
не Пале. 

(2) Сву техничку и административну 
подршку у раду Здравственог сав-
јета на подручју општине Пале, об-
ављаће општинске службе. 

 
Члан 7. 

(Чување службене тајне) 
 
(1) Здравствени савјет је у своме раду 

обавезан поступати тако да не уг-
рози обавезу чувања службене тајне. 

 
Члан 8. 

(Мандат и накнада) 
 
(1) Мандат именованог Здравственог 

савјета је 4 (четири) године.  
(2) Здравствени савјет има право на 

накнаду за свој рад у Здравственом 
савјету. 

(3) Висину накнаде из претходног ста-
ва утврђује општински начелник 
посебним закључком, а у складу са 
планираним средствима у Буџету 
Општине Пале.  

(4) Здравствени савјет има обавезу до-
стављања извјештаја о раду сваке 
године за протеклу годину Општи-
нском вијећу Пале и Програма ра-
да Здравственог савјета за текућу 
календарску годину. 
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Члан 9. 
(Ступање на снагу) 

 
(1) Ова Одлука ступа на снагу наре-

дног дана од дана објављивања у 
„Службеним новинама Босанско-
подрињског кантона Горажде”. 
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947 
 

На основу члана 24. Статута Оп-
штине Пале („Службене новине Боса-
нско-подрињског кантона Горажде”, 
број: 19/07, 11/08 и 6/13) и члана 88. 
Пословника Општинског вијећа Опш-
тине Пале („Службене новине Босанс-
ко-подрињског кантона Горажде”, бр-
ој: 4/08), Општинско вијеће  Пале, на 
својој X редовној сједници, одржаној 
дана 28.10.2021. године, д о н о с и: 
 
 

З А К Љ У Ч А К 
о примању к знању Информације 
Организационог одбора поводом 

Дана Општине Пале и Дана 
ослобођења Хреновице 

 
Члан 1.  

 
Овим Закључком Општинско 

вијеће Пале прима к знању  Информа-
цију Организационог одбора поводом 
обиљежавања Дана Општине Пале и 
Дана ослобођења Хреновице, о прове-
деним активностима и утрошку нов-
чаних средстава из Буџета Општине 
Пале. 
 

Члан 2. 
 

Овај Закључак ступа на снагу  

19. новембар/студени 2021. 
 
 
даном усвајања, а накнадно ће бити 
објављен у „Службеним новинама Бо-
санско-подрињског кантона Горажде“. 
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На основу члана 24. Статута 
Општине Пале („Службене новине Бо-
санско-подрињског кантона Горажде”, 
број: 19/07, 11/08 и 6/13) и члана 88. 
Пословника Општинског вијећа Опш-
тине Пале („Службене новине Босанс-
ко-подрињског кантона Горажде”, бр-
ој: 4/08), Општинско вијеће Пале, на 
својој X редовној сједници, одржаној 
дана 28.10.2021. године,  д о н о с и: 
 

 
З А К Љ У Ч А К 

о примању к знању информације 
Привредне коморе Босанско-

подрињског кантона Горажде о  
привредним кретањима за период 

01.01-30.06.2021/2020. године на 
подручју Босанско-подрињског 

кантона Горажде 
 

I 
 

Овим Закључком Општинско 
вијеће Пале прима к знању Информа-
цију Привредне коморе Босанско-под-
рињског кантона Горажде о  привред-
ним кретањима за период 01.01.-30.06. 
2021./2020. година на подручју Босан-
ско-подрињског кантона Горажде. 
 

II 
 

Овај Закључак ступа на снагу 
даном усвајања, а накнадно ће бити  



19. новембар/студени 2021. 
 
 
објављен у „Службеним новинама Бо-
санско-подрињског кантона Горажде“. 
 
Број:02-04-192/21      ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ 
28.10.2021.године   ОПШТИНСКОГ ВИЈЕЋА 
        П р а ч а              Сенад Мутапчић,с.р.  
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На основу члана 24. Статута Оп-
штине Пале („Службене новине Боса-
нско-подрињског кантона Горажде”, 
број: 19/07, 11/08 и 6/13) и члана 88. 
Пословника Општинског вијећа Опш-
тине Пале („Службене новине Босанс-
ко-подрињског кантона Горажде”, бр-
ој: 4/08), Општинско вијеће Пале, на 
својој X редовној сједници, одржаној 
дана 28.10.2021. године, д о н о с и: 
 
 

ЗАКЉУЧАК 
о задужењу Општинске службе  
за геодетске, имовинскоправне 
послове, катастар некретнина, 

просторно уређење и комуналну 
дјелатност везано за уговоре  
о пословним просторима у 

власништву Општине Пале и о 
пословним просторима  који су дати 

на управљање Општини Пале 
 

Члан 2. 
 

Овим закључком Општинско ви-
јеће Пале тражи од Општинске службе 
за геодетске, имовинскоправне посло-
ве, катастар некретнина, просторно 
уређење и комуналну дјелатност да са 
закупопримцима: 

 
- којима није истекао уговор, а 

који нису испоштовали обавезе 
из уговора, раскине уговор, 

- којима је истекао уговор, а који 
нису испоштовали обавезе из  
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уговора, раскине уговор, 

- који су дјеломично испоштова-
ли обавезе из уговора, а којима 
уговор није истекао, обави раз-
говор о даљој сарадњи, и доста-
ви информације Вијећу до нар-
едне сједнице о разлозима не-
поштивања обавеза дефинира-
них уговором и о мјерама које је 
потребно преузети да би исти 
били ријешени,  

- који су дјеломично испоштова-
ли обавезе из уговора, а којима 
је уговор истекао, обави разго-
вор о даљој сарадњи, и достави 
информације Вијећу до наред-
не сједнице о разлозима непош-
тивања обавеза дефинираних 
уговором и о мјерама које је по-
требно преузети да би исти би-
ли ријешени,  

- којима је истекао уговор, а који 
су испоштовали обавезе из уго-
вора, обави разговор о даљој са-
радњи, и достави информације 
Вијећу до наредне сједнице о 
условима које је потребно да 
Општина Пале испуни како би 
се уговори могли обновити или 
склопити нови. 

 
Члан 2. 

 
Овај Закључак ступа на снагу 

даном усвајања, а накнадно ће бити 
објављен у „Службеним новинама Бо-
санско-подрињског кантона Горажде“. 
 
Број:02-04-195/21     ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ 
28.10.2021.године   ОПШТИНСКОГ ВИЈЕЋА 
        П р а ч а              Сенад Мутапчић,с.р. 
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На основу члана 67. Закона о 
буџетима у Федерацији БиХ  („Служб- 
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ене новине Федерације БиХ“, број: 
102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 
104/16, 5/18, 11/19 и 99/19) и  члана 4. 
став 3. и члана 7. став 3. Закона о дугу, 
задуживању у Федерацији Босне и Хе-
рцеговине („Службене новине Феде-
рације БиХ“, број: 86/07, 24/09, 45/10 
30/16), члана 13. Закона о принципи-
ма локалне самуправе („Службене Фе-
дерацији Босне и Херцеговине“, број: 
49/06 и 51/09) и члана 24. Статута Оп-
штине Пале („Службене новине Боса-
нско-подрињског кантона  Горажде“, 
број: 19/07, 11/08 и 6/13), Општинско  
вијеће Општине Пале, на својој X ре-
довној сједници, одржаној дана 28.10. 
2021. године, д о н о с и: 
    
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности на кредитно 

задужење Општине Пале 
 

Члан 1. 
 

Овом Одлуком Општинско ви-
јеће Пале даје сагласност на кредитно 
задужење Општине Пале у износу од 
80.000,00 КМ (словима: осамдесет хиљ-
ада конвертибилних марака). 

Кредитно обезбјеђење се обез-
бјеђује бјанко мјеницом потписане од 
овлаштених лица. 
 

Члан 2. 
 

Кредитна средства из члана 1. 
ове Одлуке користиће се за исплату 
физичким лицима по тужбама на име 
експропријације земљишта. 
 

Члан 3. 
 

           Увјети под којима ће Општина  
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Пале склопити уговор о кредитном за-
дужењу су: 
 

- максимални износ кредита од 
80.000,00 КМ 

- рок отплате 5,0 (пет) – 8,0 (осам) 
година 

- начин отплате: једнаки анутети 
- осигурање кредита: мјеница 

општине и 
- трошкови обраде кредита од 

0,10% до 1% 
 

Члан 4. 
 

Отплата кредита (главница и 
камата) ће се вршити из Буџета Оп-
штине Пале. 

Сервисирање дуга – отплата кре-
дита, вршиће се на основу динамике 
утврђеног отплатног плана. 
 

Члан 5. 
 

Општинско вијеће Пале, на ос-
нову ове Одлуке, овлаштује општинск-
ог начелника да закључи уговор о 
кредитном задужењу. 
 

Члан 6. 
 

 Ова Одлука ступа на снагу дан- 
ом усвајања, а накнадно ће бити објав- 
љена у „Службеним новинама Босанс-
ко-подрињског кантона Горажде“. 
 
Број:02-02-196/21      ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ 
28.10.2021.година   ОПШТИНСКОГ ВИЈЕЋА 
       П р а ч а                Сенад Мутапчић,с.р.   
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На основу члана 24. Статута 
Општине Пале („Службене новине Бо-
санско-подрињског кантона Горажде”, 
број: 19/07, 11/08 и 6/13) и члана 88. 
Пословника Општинског вијећа Опш- 



19. новембар/студени 2021. 
 
 
тине Пале („Службене новине Босанс-
ко-подрињског кантона Горажде”, бр-
ој: 4/08), Општинско вијеће Пале, на 
својој X редовној сједници, одржаној 
дана 28.10.2021. године,  д о н о с и: 
 
 

З А К Љ У Ч А К 
о примању к знању Информације 

Привредне коморе Босанско-
подрињског кантона Горажде о 
реализацији пројекта брзе цесте 

Горажде-Сарајево и изградњи  
тунела Храњен 

 
Члан 1. 

 
Овим Закључком Општинско 

вијеће Пале прима к знању Информа-
цију Привредне коморе Босанско-под-
рињског кантона Горажде о реализа-
цији брзе цесте Горажде-Сарајево и из-
градњитунела Храњен. 
 

Члан 2. 
 

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

Број:02-04-193/21      ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ 
28.10.2021.године   ОПШТИНСКОГ ВИЈЕЋА 
        П р а ч а              Сенад Мутапчић,с.р.  
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На основу члана 24. Статута 
Општине Пале („Службене новине Бо-
санско-подрињског кантона Горажде”, 
број: 19/07, 11/08 и 6/13) и члана 88. 
Пословника Општинског вијећа Опш-
тине Пале („Службене новине Босанс-
ко-подрињског кантона Горажде”, бр-
ој: 4/08), Општинско вијеће Пале, на 
својој X редовној сједници, одржаној 
дана 28.10.2021. године,  д о н о с и: 
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З А К Љ У Ч А К 

о примању к знању Информације 
Јавног предузећа 

Босанскохерцеговачке шуме 
 

Члан 1. 
 

Овим Закључком Општинско 
вијеће Пале прима к знању Информа-
цију Јавног предудзећа Босанскохерце-
говачке шуме о планирању господаре-
ња шумама у приватном власништву 
на подручју Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде. 
 

Члан 2. 
 

Овај Закључак ступа на снагу 
даном усвајања, а накнадно ће бити 
објављен у „Службеним новинама Бо-
санско-подрињског кантона Горажде“. 
 
Број:02-04-194/21      ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ 
28.10.2021.године   ОПШТИНСКОГ ВИЈЕЋА 
        П р а ч а              Сенад Мутапчић,с.р.  
 

953 
 

На основу члана 24. Статута Оп-
штине Пале („Службене новине Бо-
санско-подрињског кантона Горажде”, 
број: 19/07, 11/08 и 6/13) и члана 81. 
Пословника Општинског вијећа Опш- 
тине Пале („Службене новине Босанс-
ко-подрињског кантона Горажде”, бр-
ој: 4/08), Општинско вијеће  Пале на 
XI  редовној  сједници, одржаној путем 
вибер групе Општинског вијећа, дана 
04.11.2021. године,  д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о набавци ровокопача/утоваривача-

комбинерке, за потребе Службе 
цивилне заштите 
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Члан 1. 
 

Овом Одлуком, за потребе Оп-
штинске служба за цивилну заштиту, 
инфраструктуру, развојно планирање 
и управљање, околину, друштвене дје-
латности и мјесне заједнице, одобрава 
се набавка сталног средстава – ровоко-
пача/утоваривача - комбинерке, за 
превентивно дјеловање у циљу спаша-
вања добара и људи. 
 

Члан 2. 
 

Набавку сталног средства рово-
копача/утоваривача-комбинерке, из-
вршити у складу са Законом о јавним 
набавкама Босне и Херцеговине.  
 

Члан 3. 
 

Набавка ровокопача/утовари-
вача-комбинерке, извршиће се у окви-
ру расположивих средстава  предвиђе-
них у: 
 

- Одлуци о расподјели средстава 
утврђених Буџетом Федерације 
Босне и Херцговине за 2021. 
годину, Федералном министар-
ству финансија/Федералном 
министарству финанција са по- 
зиције „Текући трансфери дру-
гим нивоима власти и фондо-
вима – кантони и општине“ оп-
штине и градови и „Капитални 
трансфери трансфери другим 
нивоима власти и фондовима – 
кантони и општине“ („Службе-
не новине  Федерације Босне и 
Херцговине“, број: 74/21) у из-
носу од 100.000,00 КМ – Набав-
ка механизације и опреме за по-
требе цивилне заштите. 

19. новембар/студени 2021. 
 
 

- Уговору о додјели финансијск-
их средстава за потребе набавке 
механизације и опреме за пот-
ребе цивилне заштите бр. 01-11-
135-2/21 од 25.10.2021. године, 
закљученим између Владе Боса-
нско-подрињског кантона Гора-
жде, коју заступа премијер Аи-
да Обућа, и Општине Пале, ко-
ју заступа Општински начелни 
Алмин Ћутук, у износу од 
50.000,00 КМ. 

- Остатак потребних средстава 
обезбиједиће се у Буџету Опш-
тине Пале за 2022. годину. 

 
Члан 4. 

 

За провођење ове Одлуке заду-
жује се општински начелник.  
 

Члан 5. 
 

Одлука ступа на снагу даном 
усвајања, а накнадно ће бити објавље-
на у „Службеном новинама Босанско-
подрињског кантона Горажде“. 
 

Број:02-04-201/21     ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ 
04.11.2021.године   ОПШТИНСКОГ ВИЈЕЋА                                  
       П р а ч а              Сенад Мутапчић,с.р.     

954                    
На основу члана 19. и члана 100. 

Статута Општине Фоча (“Службене 
новине Босанско-подрињског кантона 
Горажде“, број: 8/08, 11/08, 16/13 и 
07/20), Општинско вијеће Општине 
Фоча, на 7. (седмој) редовној сједници, 
одржаној дана 21.10.2021.г., д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
О ПРИСТУПАЊУ СПОРАЗУМУ 

НАЧЕЛНИКА ЗА КЛИМУ И ЕНЕРГИЈУ 
И ИЗРАДИ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА 

ОДРЖИВУ ЕНЕРГИЈУ И БОРБУ 
ПРОТИВ КЛИМАТСКИХ ПРОМЈЕНА 



19. новембар/студени 2021. 
 
 

(енгл: Sustainable energy and climate 
action plan – SECAP) 

 
Члан 1. 

 
Општина Фоча приступа Спо-

разуму градоначелника/начелника за 
климу и енергију, чиме се обавезује 
да ће смањити емисију CO2 за најма-
ње 40% до 2030. године у односу на 
базну годину и повећати отпорност 
на климатске промјене на својој тери-
торији. 
 

Члан 2. 
 

Општина Фоча прихвата наче-
ла и обавезе из Споразума градона-
челника за климу и енергију. 
 

Члан 3. 
 

Овом Одлуком Општинско ви-
јеће даје овлаштење градоначелнику/ 
начелнику Општине за приступање и 
потписивање Споразума градоначел-
ника за климу и енергију. 
 

Члан 4. 
 

Овом Одлуком Градско/Општи-
нско вијеће покреће процес израде Ак-
ционог плана за одрживу енергију и 
борбу против климатских промјена 
(SECAP) до 2030. године. 
 

Члан 5. 
 

Акциони план за одрживу ене-
ргију и борбу против климатских про-
мјена (SECAP) има за циљ: 
 

• смањити емисије CO2 (и, према 
могућности, других стакленич- 
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ких плинова) на подручју гра-
да за најмање 40% до 2030.го-
дине у односу на базну годи-
ну, ефикаснијом употребом ен-
ергије и већом употребом обно-
вљивих извора енергије; 

• повећати отпорност града на 
посљедице климатских промје-
на; 

• подијелити визију, резултате, ис-
куство и знање из процеса из-
раде и имплементације SECAP 
-а с другим локалним и регио-
налним тијелима у оквиру Ев-
ропске уније и изван ње, путем 
директне сарадње и размјене, 
посебно у контексту Споразума 
градоначелника. 

 
Члан 6. 

 
Процес израде Акционог плана  

за одрживу енергију и борбу против  
климатских промјена града биће зас-
нован на принципима одрживог раз-
воја. 
 

Члан 7. 
 

Градоначелник/начелник Оп-
штине ће именовати координатора ти-
ма за израду акционог плана за од- 
рживу енергију и борбу против кли-
матских промјена. 
 

Члан 8. 
 

Градоначелник/начелник Оп-
штине ће именовати чланове тима за 
израду акционог плана за одрживу 
енергију и борбу против климатских 
промјена као оперативно, извршно и 
координационо тијело задужено за во-
ђење процеса израде SECAP -а. 
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Члан 9. 
 

Градоначелник/начелник Оп-
штине ће именовати савјетодавну гру-
пу за одрживу енергију и борбу про-
тив климатских промјена, која ће акт-
ивно учествовати у изради SECAP -а. 

 
Члан 10. 

 
По завршетку израде плана, ис-

ти ће се доставити Градском/Општин-
ском вијећу на усвајање. 
 

Члан 11. 
 

Ова Одлука ступа на снагу на-
редног дана од дана објављивања у 
„Службеним новинама Босанско-под-
рињског кантона Горажде“. 
 
Број:02-1-13-1220/21   ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ 
26.10.2021.године        Општинског вијећа  
У с т и к о л и н а           Мирза Башић,с.р. 
 

955 
 

На основу члана 37 став 1. тачка 
7. и члана 19. став 1. тачка 7. Статута 
Општине Фоча („Службене новине Бо-
санско-подрињског кантона Горажде“, 
број: 08/08, 11/08, 16/13 и 07/20), те 
члана 16. став 2. Одлуке о јединстве-
ном начину уступања, кориштења и 
заштите пословних просторија  и згра-
да у власништву Општине Фоча („Сл-
ужбене новине Босанско-подрињског 
кантона Горажде“, број:04/04), Општи-
нско вијеће Општине Фоча, на 7. (сед-
мој) редовној сједници, одржаној дана 
21.10.2021. године, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о продужењу закупног односа 

19. новембар/студени 2021. 
 
 

Члан 1. 
 

Овом се Одлуком продужава за-
купни однос за кориштење пословних 
просторија у власништву Општине 
Фоча са ПЗУ „АЛ ХАНА“ Сарајево за 
потребе обављања фармацеутске дје-
латности на подручју општине Фоча.  
 

Члан 2. 
 

У сладу са Овом одлуком, овла-
шћује се начелник Општине да потпи-
ше анекс (додатак) основном уговору  
у погледу времена закупнине на 5 го-
дина, с тим што ће остали елементи 
уговора остати исти. 
 

Члан 3. 
  

Ова одлука ступа на снагу дан-
ом доношења, а објавиће се у „Служ-
беним новинама Босанско-подрињск-
ог кантона Горажде“. 
 
Број:02-1-27-1229/21   ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ 
26.10.2021.године        Општинског вијећа 
У с т и к о л и н а           Мирза Башић,с.р. 
 

956 
 

На основу члана 19. и члана 
100, а у вези са чланом 68. став (4) Ста-
тута Општине Фоча („Службене нови-
не Босанско-подрињског кантона Гор-
ажде“, брoj: 8/08, 11/08, 16/13 и 7/20), 
Општинско вијеће Општине Фоча, на 
7. (седмој) редовној сједници, одржаној 
дана 21.10.2021. године, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о провођењу избора за органе 
мјесних заједница на подручју 

општине Фоча 



19. новембар/студени 2021. 
 
 

Члан 1. 
 

Овом се Одлуком обавезују мје-
сне заједнице Устиколина, Цвилин и 
Јабука да проведу изборе за органе мј-
есних заједница. 
 

Члан 2. 
 

Избори за органе мјесних зајед-
ница ће се провести у складу са Стату-
том Општине Фоча и статутима мјес-
них заједница. 
 

Члан 3. 
 

Изборне активности из члана 1. 
ове Одлуке дужни су провести садаш-
њи савјети мјесних заједница уз сарад-
њу са Службом за цивилну заштиту и 
мјесне заједнице Општине Фоча и  Ко-
мисијом за избор и именовање Општи-
нског вијећа.  
 

Члан 4. 
 

Обавезују се мјесне заједнице да 
изборе за органе мјесних заједница око-
нчају  најкасније до 13.12.2021. године. 
 

Члан 5. 
 

Ова Одлука ступа на снагу осм-
ог дана од дана објављивања у „Служ-
беним новинама Босанско-подрињск-
ог кантона Горажде“, а иста ће бити 
објављена на веб страници Општине 
Фоча (www.foca-ustikolina.ba), огласној 
табли Општине Фоча и огласним 
таблама мјесних заједница. 
 
Број:02-1- 04-1219 /21   Предсједавајући  
26.10.2021.године         Општинског вијећа 
У с т и к о л и н а           Мирза Башић,с.р. 
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На основу члана 19. Статута Оп-
штине Фоча (“Службене новине Боса-
нско-подрињског кантона Горажде”, 
број: 8/08 11/08 и 16/13 и 07/20), Оп-
штинско вијеће Општине Фоча, на 7. 
(седмој) редовној сједници, одржаној 
дана 21.10.2021. године, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о стављању ван снаге Одлуке  

о измјени Одлуке о избору 
најповољније понуде за закуп 
пољопривредног земљишта у 

власништву државе на подручју 
општине Фоча 

 
Члан 1. 

 
Ван снаге се ставља Одлука о 

измјени Одлуке о избору најповољније 
понуде за закуп пољопривредног зем-
љишта у власништву државе на под-
ручју општине Фоча, број: 02-1-20-202 
/20 од 17.02.2020. године („Службене 
новине Босанско-подрињског кантона 
Горажде“ број: 05/20). 
 

Члан 2. 
 

Остаје да важи Одлука о избору 
најповољније понуде за закуп пољо-
при-вредног земљишта у власништву 
државе на подручју Општине Фоча, 
број:02-1-24-106/19 од 30.01.2019.године 
(„Службене новине Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде“, број: 02/19). 
 

Члан 3. 
 

Одлука ступа на снагу даном 
доношења, а накнадно ће бити објав- 
љена у „Службеним новинама Босан- 

http://www.foca-ustikolina.ba/
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ско-подрињског кантона Горажде“. 
 

Број:02-1-20-1221/21        Предсједавајући 
26.10.2021.године         Општинског вијећа 
У с т и к о л и н а            Мирза Башић,с.р. 
 

958 
 

На основу члана 64. став 8. За-
кона о здравственој заштити („Службе-
не новине ФБиХ“, број 46/10 и 75/13), 
члана 12. Закона о министарским, вла-
диним и другим именовањима ФБиХ 
(„Службене новине ФБиХ“, број 12/03, 
34/03 и 65/13) и члана 19. став 1. тачка 
18. Статута Општине Фоча („Службе-
не новине Босанско-подрињског кан-
тона Горажде“, број 8/08, 11/08, 16/13 
и 7/20), Општинско вијеће Општине 
Фоча, на 7. (седмој) редовној сједници, 
одржаној дана 21.10.2021.г., д о н о с и: 
 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о именовању предсједника  
и чланова Управног одбора  
Јавне установе Дом здравља  

Фоча-Устиколина 
 

I 
 

Именују се предсједник и чла- 

нови Управног одбора јавне установе 
Дом здравља Фоча-Устиколина, и то: 
 

1. Нихад Габела, предсједник – 
представник оснивача, 

2. Алмедина Боровић, члан – пре-
дставник стручних (здравстве-
них) радника ЈУ Дом здравља 
Фоча-Устиколина, 

3. Индира Омербашић, члан – 
представник кантоналног Ми-
нистарства здравства. 

 
II 

 
Мандат предсједника и чланова 

Управног одбора Јавне установе Дом 
здравља Фоча-Устиколина траје 4 (че-
тири) године. 
 

III 
 

Ово Рјешење ступа на снагу да-
ном доношења, а објавиће се у „Служ-
беним новинама Босанско-подрињск-
ог кантона Горажде“. 
 
Број:02-1-33-1222/21   ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ 
26.10.2021.године        Општинског вијећа 
У с т и к о л и н а          Мирза Башић,с.р. 

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

С А Д Р Ж А Ј 
 

868 Указ о проглашењу Закона о измјенама и допунама Закона о полицијским 
службеницима............................................................................................................................ 2201 

869 Закон о полицијским службеницима................................................................................... 2201 
870 Указ о проглашењу Закона о измјени Закона о набављању, држању и ношењу 

оружја и муниције..................................................................................................................... 2205 
871 Закон о измјени Закона о набављању, држању и ношењу оружја и муниције......... 2205 
872 Одлука о потврђивању Одлуке премијера БПК Горажде о разрјешењу министра 

за привреду у Влади Босанско-подрињског кантона Горажде...................................... 2206 
873 Одлука о разрјешењу  министра за привреду у Влади БПК Горажде......................... 2207 
874 Одлука о потврђивању Одлуке премијера БПК Горажде о именовању министра 

за привреду у Влади Босанско-подрињског кантона Горажде...................................... 2207 
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875 Одлука о именовању  министра за привреду у Влади БПК Горажде.......................... 2208 
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878 Измјене и допуне Финансијског плана Завода Здравственог осигурања Босанско- 
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879 Одлука о разрјешењу члана Комисије за буџет, финансије и административна 
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882 Одлука о давању сагласности на Правилник о унутрашњој организацији и сис-
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883 Одлука о исплати новчаних средстава за подстицај у пољопривреди – подстицај 
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