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Vijeće za zaštitu vitalnih interesa 
Ustavnog suda Federacije Bosne i Herce-
govine odlučujući o prihvatljivosti zahtje-
va Kluba poslanika Srba u Skupštini Bo-
sansko–podrinjskog kantona Goražde za 
utvrđivanje postojanja vitalnog interesa 
srpskog konstitutivnog naroda, na osno-
vu amandmana XXXVII, XXXVIII, LXXX, 
CXVI, CXVII, CXVIII i CXXVI na Ustav 
Federacije Bosne i Hercegovine, na sjed-
nici održanoj dana 20.12.2022. godine, 
donijelo je:  
 
 

R J E Š E NJ E 
 
1. Zahtjev Kluba poslanika Srba u Sku-

pštini Bosansko–podrinjskog kantona 
Goražde za utvrđivanje vitalnog naci-
onalnog interesa srpskog konstitutiv-
nog naroda u postupku donošenja 
Odluke o imenovanju članova Neza-
visnog odbora na 5. redovnoj sjednici 
Skupštine Bosansko–podrinjskog ka-
ntona Goražde, održanoj dana 31.07. 
2019. godine, je prihvatljiv.  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
2. Rješenje objaviti u "Službenim novi-

nama Federacije BiH" i „Službenim 
novinama Bosansko–podrinjskog ka-
ntona Goražde“. 

 
O b r a z l o ž e nj e 

 
1. Podnosilac zahtjeva i predmet 

zahtjeva 
 

Predsjednica Kluba poslanika Sr-
ba u Skupštini Bosansko–podrinjskog ka-
ntona Goražde Daliborka Milović (u da-
ljem tekstu: Predsjednica Kluba poslani-
ka Srba) dostavila je dana 09.08.2019. go-
dine Vijeću za zaštitu vitalnih interesa 
Ustavnog suda Federacije Bosne i Herce-
govine (u daljem tekstu: Vijeće) zahtjev 
za utvrđivanje postojanja vitalnog intere-
sa srpskog naroda u Skupštini Bosansko–
podrinjskog kantona Goražde povodom 
donošenja Odluke o imenovanju članova 
Nezavisnog odbora (u daljem tekstu: os-
porena Odluka). Uz dostavljeni zahtjev 
priložena je Odluka donesena dana 31.07. 
2019.godine od strane 2/3 poslanika Klu- 
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ba Srba u Skupštini Bosansko–podrinjsk-
og kantona (u daljem tekstu: Klub posla-
nika Srba) kojom se potvrđuje da se os-
porena Odluka odnosi na povredu vita-
lnog nacionalnog interesa srpskog naro-
da, radi čega se pokreće procedura za za-
štitu vitalnog nacionalnog interesa. 

Također, Predsjednica Kluba pos-
lanika Srba dana 13.08.2019. godine Vije-
ću je dostavila dopunu dokumentacije i 
to: Obrazloženje potpisano od strane Pre-
dsjednice Kluba poslanika Srba, nepotpi-
sani Zapisnik sa 5. redovne sjednice Sku-
pštine Bosansko–podrinjskog kantona 
Goražde održane 31.07.2019. godine i ne-
potpisani Zapisnik sa 3. redovne sjednice 
Kluba poslanika Srba održane 31.07.2019. 
godine. 
 
         2. Stranke u postupku 
 

Stranke u ovom postupku, u skla-
du sa članom 9. Zakona o postupku pred 
Ustavnim sudom Federacije Bosne i Her-
cegovine („Službene novine Federacije 
BiH“, br.: 6/95 i 37/03) su Klub poslani-
ka Srba sa jedne strane i sa druge strane, 
Klub poslanika Bošnjaka i Klub poslanika 
Hrvata u Skupštini Bosansko–podrinjsk-
og kantona Goražde. 
 
         3.  Bitni navodi zahtjeva 
 
           Iz dostavljene dokumentacije ko-
ju je ovom vijeću dana 09.08.2019. godine 
dostavila Predsjednica Kluba poslanika 
Srba proizilazi da je na 5. redovnoj sje-
dnici Skupštine Bosansko–podrinjskog 
kantona Goražde održanoj dana 31.07. 
2019. godine donesena osporena Odluka. 
Klub poslanika Srba smatra da osporena 
Odluka ne odražava nacionalnu struktu-
ru prema popisu stanovništva iz 1991.go- 
dine iz razloga što su svi predloženi i 
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imenovani članovi Nezavisnog odbora iz 
reda bošnjačkog naroda. Radi prednjeg 
Klub poslanika Srba je 2/3 većinom do-
nio Odluku da se osporena Odluka od-
nosi na povredu vitalnog nacionalnog in-
teresa srpskog naroda. Također, iz dosta-
vljenog Obrazloženja proizilazi da ospo-
rena Odluka ne odražava nacionalnu i 
spolnu zastupljenost, da je usvojena pro-
tivno poslovničkim odredbama i da se o 
istoj nije glasalo unutar svakog od klubo-
va konstitutivnih naroda, radi čega se po-
kreće procedura za zaštitu vitalnog naci-
onalnog interesa. 
    
      4. Prethodni postupak 
 
       Vijeće je akt broj: U-33/19 od 13. 
08.2019. godine uputilo na ruke Predsje-
davajuće Skupštine Bosansko–podrinjsk-
og kantona Goražde i Predsjednici Kluba 
poslanika Srba dostavilo obavijest u kojoj 
je navelo da se zaprimljeni zahtjev ne 
može rješavati dok se ne steknu uslovi za 
zasjedanje Vijeća u minimalnom sastavu 
od pet članova. 
        Vijeće je konstituisano u punom 
sastavu na sjednici Ustavnog suda Fede-
racije Bosne i Hercegovine (u daljem tek-
stu: Ustavni sud Federacije) održanoj 05. 
12.2022. godine. Od tog momenta stekli 
su se uslovi da Vijeće odlučuje o svim za-
primljenim, a neriješenim predmetima po 
zahtjevima za zaštitu vitalnih nacional-
nih interesa. Stoga su u toku priprema za 
rješavanje ovog predmeta zatražene pro-
vjere, te je prema službenoj zabilješki u 
spisu od 07.11.2022. godine utvrđeno da 
je osporena Odluka objavljena u „Službe-
nim novinama Bosansko–podrinjskog ka-
ntona Goražde“, broj: 11/19, a da do da-
na donošenja ovog Rješenja ista nije stav-
ljena van snage, niti su donesene izmjene 
i dopune. 
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      5.  Relevantno pravo 
 
A. Ustav Federacije Bosne i  Hercegovine 

 
Amandman XXXVII 

Definicija vitalnog interesa 
 

Vitalni nacionalni interesi konsti-
tutivnih naroda su definisani na sljedeći 
način: 
 

- ostvarivanje prava konstitutivnih 
naroda da budu adekvatno zastu-
pljeni u zakonodavnim, izvršnim 
i pravosudnim organima vlasti; 

- identitet jednog konstitutivnog 
naroda; 

- ustavni amandmani; 
- organizacija organa javne vlasti; 
- jednaka prava konstitutivnih na-

roda u procesu donošenja odluka; 
- obrazovanje, vjeroispovijest, jezik, 

njegovanje kulture, tradicije i kul-
turno naslijeđe; 

- teritorijalna organizacija; 
- sistem javnog informisanja 

 

i druga pitanja koja bi se tretirala kao pi-
tanja od vitalnog nacionalnog interesa, 
ukoliko tako smatra 2/3 jednog od klu-
bova delegata konstitutivnih naroda u 
Domu naroda. 
 

Ovim amandmanom iza člana 
IV.A.4.17. dodaje se naslov pod 5. i novi 
član 17.a. Ustava Federacije Bosne i Her-
cegovine.  
 

Amandman XXXVIII 
Parlamentarna procedura za zaštitu 

vitalnih interesa 
 

 (1) Zakoni ili drugi propisi ili akti 
koji se podnesu Predstavničkom domu u 
Federaciji Bosne i Hercegovine, također 
se usvajaju u Domu naroda Federacije  
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Bosne i Hercegovine. 
 (2) U Ustavnom sudu Federacije 
Bosne i Hercegovine osniva se Vijeće za 
zaštitu vitalnih interesa, kako bi odluči-
valo o pitanjima vitalnog interesa, prema 
proceduri u skladu sa ovim ustavom. 
Ovo vijeće razmatra sva pitanja koja su 
od vitalnog interesa. 
 (3) Vijeće za zaštitu vitalnog inte-
resa sastoji se od sedam članova, dva iz 
svakog konstitutivnog naroda, i jedan čl-
an iz reda Ostalih. Sudije bira Predstavni-
čki dom i Dom naroda. 
 
 Ovim amandmanom iza novog 
člana IV.A.5.17.a. dodaje se novi naslov 
pod 6. i novi član 17.b. 
 

Amandman LXXX 
Iza člana V.2.7. dodaje se novi naslov i 

članovi V.2.7. a) i b) koji glase: 
"Mehanizam zaštite vitalnog  

nacionalnog interesa 
 

Član V.2.7.a. 
 

 1) Lista vitalnih nacionalnih inte-
resa koji se štite u kantonima identična je 
listi sadržanoj u članu IV.5.17.a. ovog us-
tava. Klubovi iz člana IV.5.17.a. ovog us-
tava su u kantonima klubovi delegata 
formirani u skladu sa članom V.2.7. stav 
2. ovog ustava. 
 2) Ako više od jednog predsjeda-
vajućeg ili zamjenika predsjedavajućeg 
zakonodavnog organa kantona tvrde da 
neki zakon spada u listu vitalnih interesa 
utvrđenih u članu IV.5.17. a. ovog ustava, 
za usvajanje takvog zakona potrebna je: 

- većina glasova unutar svakog od 
klubova konstitutivnih naroda za-
stupljenih u datoj skupštini kan-
tona. 

 3) Predsjedavajući i zamjenici pre-
dsjedavajućeg zakonodavnog organa ka- 
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ntona dužni su da u roku od sedam dana 
odluče da li neki od zakona, propisa ili 
akata potpada pod listu iz stava 2. ovog 
člana. 
 4) Ako samo jedan predsjedavaju-
ći ili zamjenik predsjedavajućeg tvrdi da 
zakon, propis ili akt potpada pod listu vi-
talnih interesa, dvotrećinska većina od-
govarajućeg kluba jednog od konstituti-
vnih naroda datog zakonodavnog organa 
može proglasiti da je riječ o pitanju sa li-
ste vitalnih nacionalnih interesa. 
 

Član V.2.7.b. 
 

 (1) U slučaju da dvotrećinska 
većina jednog od klubova konstitutivnih 
naroda u skupštini kantona odluči da se 
neki zakon, propis ili akt odnosi na 
vitalni nacionalni interes, za usvajanje 
takvog zakona, propisa ili akta, potrebna 
je većina glasova unutar svakog kluba 
konstitutivnih naroda zastupljenih u 
zakonodavnom organu kantona. 
 (2) Ako se većina iz stava 1. ovog 
člana ne može postići, pitanje se proslje-
đuje Ustavnom sudu Federacije Bosne i 
Hercegovine koji donosi konačnu odluku 
o tome da li se dati zakon, propis ili akt 
odnosi na vitalni interes konstitutivnog 
naroda. 
 (3) Ustavni sud Federacije, u slu-
čaju iz ovog člana, postupa na način pre-
dviđen u članu IV. 6. 18.a. ovog ustava. 
 (4) Ako Sud odluči da se radi o vi-
talnom interesu, zakon, propis ili akt se 
smatra neusvojenim, te se dokument vra-
ća predlagaču koji treba pokrenuti novu 
proceduru. U tom slučaju predlagač ne 
može podnijeti isti tekst zakona, propisa 
ili akta. 
 (5) U slučaju da Ustavni sud odlu-
či da se ne radi o vitalnom interesu, za-
kon, propis ili akt se smatra usvojenim 
/usvaja se prostom većinom glasova." 
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Amandman CXVI 
 

 U članu IV.A.17.a tekst iza riječi: 
"sistem javnog informisanja", a koji glasi: 
"i druga pitanja koja bi se tretirala kao 
pitanja od vitalnog nacionalnog interesa, 
ukoliko tako smatra 2/3 jednog od 
klubova delegata konstitutivnih naroda u 
Domu naroda", briše se. 
 

Amandman CXVII 
 

 U članu IV.A.17.b, stav (3) mijenja 
se i glasi: 
 "(3) Vijeće za zaštitu vitalnog in-
teresa sastoji se od sedam članova, po dva 
iz svakog konstitutivnog naroda i jedan 
član iz reda Ostalih. Sudije bira Ustavni 
sud iz reda sudija tog suda." 
 

Amandman CXVIII 
 

 Član IV.A.18. mijenja se i glasi: 
 „(1) U slučaju da dvije trećine je-
dnog od klubova konstitutivnih naroda u 
Domu naroda ili više od jednog predsje-
davajućeg ili zamjenika predsjedavajućeg 
Doma naroda odluče da se zakon, drugi 
propis ili akt odnosi na vitalni nacionalni 
interes definisan članom IV.A.17.a ovog 
Ustava, Dom naroda će taj zakon, propis 
ili akt razmatrati kao pitanje od vitalnog 
interesa. 
 (2) Odluka da se zakon, drugi pro-
pis ili akt odnosi na vitalni nacionalni 
interes mora biti donesena u roku od je-
dne sedmice od dana kada je prijedlog 
zakona, propisa ili akta dostavljen dele-
gatima, a najkasnije do održavanja glasa-
nja o tom zakonu, propisu ili aktu u Do-
mu naroda. 
 (3) Ukoliko većina svakog kluba 
zastupljenog u Domu naroda glasa za ta-
kav zakon, propis ili akt, smatrat će se da 
je usvojen. 
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 (4) Ukoliko se u Domu naroda 
postigne saglasnost o amandmanima, ta-
kav zakon, propis ili akt se ponovo dos-
tavlja Predstavničkom domu na odobra-
vanje. 
 (5) Ukoliko se saglasnost u Domu 
naroda ne postigne ili ukoliko se na prije-
dlog amandmana ne dobije saglasnost, 
formirat će se Zajednička komisija sastav-
ljena od predstavnika Predstavničkog do-
ma i Doma naroda. Zajednička komisija 
je sastavljena na paritetnom osnovu i od-
luke donosi konsenzusom. Zajednička 
komisija usaglašava tekst zakona, propi-
sa ili akta. Ukoliko se tekst zakona, pro-
pisa ili akta usaglasi, zakon, propis ili akt 
smatra se usvojenim. 
 (6) Ukoliko Zajednička komisija 
ne postigne saglasnost, pitanje se proslje-
đuje Ustavnom sudu Federacije Bosne i 
Hercegovine da donese konačnu odluku 
o tome da li se predmetni zakon, propis 
ili akt odnosi na vitalni interes jednog od 
konstitutivnih naroda. 
 (7) Vijeće za zaštitu vitalnog inte-
resa pri Ustavnom sudu Federacije Bosne 
i Hercegovine odlučuje o prihvatljivosti 
takvih slučajeva dvotrećinskom većinom 
u roku od jedne sedmice, a u roku od mj-
esec dana odlučuje o meritumu slučajeva 
koji se smatraju prihvatljivim. 
 (8) Potreban je glas najmanje dvo-
je sudija da bi Sud odlučio da se radi o 
vitalnom interesu. 
 (9) Ukoliko Sud donese pozitivnu 
odluku o vitalnom interesu, taj zakon, 
propis ili akt smatra se neusvojenim, te se 
dokument vraća predlagaču koji treba 
pokrenuti novu proceduru. U tom sluča-
ju predlagač ne može ponovo dostaviti 
isti tekst zakona, propisa ili akta. 
 (10) U slučaju da sud odluči da se 
predmetni zakon, propis ili akt ne odnosi 
na vitalni interes, smatra se da je zakon, 
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propis ili akt usvojen/biće usvojen pros-
tom većinom.“ 
 

Amandman CXXVI 
 

 U članu V.2.7.b, stavu (3), riječi: 
"članu IV.6.18.a" zamjenjuju se riječima 
"članu IV.A.18". 
 
   B. Zakon o postupku pred Ustavnim  
        sudom Federacije Bosne i Hercegovine 

        („Službene novine Federacije BiH“,  
          br.: 6/95 i 37/03) 
 

Član  42b. stav 1. 
 

          Postupak utvrđivanja postojanja 
vitalnih interesa jednog od konstitutivnih 
naroda zastupljenih u skupštini kantona 
u skladu sa Amandmanom LXXX na Us-
tav pokreće se na osnovu obavijesti ili 
zahtjeva predsjedavajućeg ili zamjenika 
predsjedavajućeg zakonodavnog tijela 
kantona da nije postignuta saglasnost ve-
ćinom glasova unutar svakog kluba kon-
stitutivnih naroda zastupljenih u zakono-
davnom tijelu kantona.  
 

Član 43. 
 

       Obavijest odnosno zahtjev za ut-
vrđivanje postojanja vitalnih interesa ko-
nstitutivnog naroda treba da sadrži odlu-
ku, odnosno pitanje koje se odnosi na vi-
talni interes konstitutivnog naroda, oko-
lnosti i činjenice na kojima se zasniva za-
htjev za utvrđivanje postojanja vitalnih 
interesa, druge podatke i priloge od zna-
čaja za utvrđivanje vitalnih interesa. 
 
  C. Poslovnik Ustavnog suda Federacije  
       Bosne i Hercegovine  
       („Službene novine Federacije BiH“,  
          br.: 40/10 i 18/16) 
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Član 49. 
 

Odlučivanje o vitalnim interesima 
konstitutivnih naroda 

 

          Vijeće za zaštitu vitalnih interesa 
Ustavnog suda Federacije Bosne i Herce-
govine (u daljem tekstu: Vijeće) odlučit 
će o prihvatljivosti u roku od sedam dana 
od prijema obavijesti, odnosno zahtjeva, 
ako su ispunjene procesne pretpostavke 
za odlučivanje o postojanju vitalnog naci-
onalnog interesa konstitutivnog naroda 
utvrđene u članu IV.A.4. 18.a., odnosno u 
Amandmanu XL na Ustav, a posebno: da 
li je zahtjev podnijelo ovlašteno lice, da li 
je zahtjev podržala dvotrećinska većina 
odgovarajućeg kluba konstitutivnog na-
roda, da li je obavljen Ustavom predviđe-
ni postupak usaglašavanja između klu-
bova konstitutivnih naroda, odnosno iz-
među Doma naroda i Predstavničkog do-
ma Parlamenta Federacije Bosne i Herce-
govine, odnosno da li su ispunjene i dru-
ge procesne pretpostavke za odlučivanje. 
       Ukoliko Vijeće odluči da zahtjev 
nije prihvatljiv, rješenje će dostaviti pod-
nosiocu obavijesti, odnosno zahtjeva. 
        Kad Vijeće odluči da je zahtjev 
prihvatljiv, to će utvrditi rješenjem koje 
se ulaže u spis. 
        Vijeće može zatražiti od podnosi-
oca da dopuni ili potpunije obrazloži za-
htjev ili da dokumentira činjenice koje Vi-
jeće smatra relevantnim za odlučivanje. 
         Prihvatljivi zahtjev se dostavlja na 
odgovor drugom klubu ili klubovima ko-
nstitutivnih naroda. 
         Dopune i odgovori iz st. 4. i 5. 
ovog člana dostavljaju se Vijeću u roku 
od osam dana. Vijeće će nastaviti postu-
pak i u slučaju da ne dobije tražene do-
pune ili odgovore. 
         Vijeće, po pravilu, zakazuje javnu  
raspravu koja se ostvaruje u skladu sa 
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Zakonom i ovim poslovnikom. 
         Odluku o meritumu Vijeće donosi 
u roku od trideset dana od dana prijema 
obavijesti, odnosno zahtjeva. 
        Odluka se objavljuje u "Služben-
im novinama Federacije BiH" i u službe-
nom glasilu kantona iz  kojeg je upućena 
obavijest, odnosno zahtjev. 
        Odredbe ovog poslovnika o prav-
no - tehničkoj obradi odluka Suda shod-
no se primjenjuju i na rješenja i odluke 
Vijeća. 
 
        D. Zakon o unutrašnjim poslovima  
           („Službene novine Bosansko–pod- 
               rinjskog kantona Goražde“, broj: 
               6/19) 
 

Član 25. 
 

(Sastav Nezavisnog odbora) 
 

     (1) Nezavisni odbor se sastoji od 
sedam članova. 
     (2) Članovi Nezavisnog odbora 
biraju se iz reda istaknutih stručnjaka iz 
oblasti pravnih, kriminalističkih i drugih 
društvenih nauka, te iz organizacija koje 
se bave zaštitom ljudskih prava ili drugih 
srodnih oblasti, s tim da najmanje jedan 
član Nezavisnog odbora mora biti diplo-
mirani pravnik, odnosno lice sa stečenom 
diplomom visokog obrazovanja po bolo-
njskom sistemu studiranja sa ostvarenih 
najmanje 240 ECTS studijskih bodova, pra-
vne struke. 
       (3) Sastav Nezavisnog odbora od-
ražava nacionalni sastav stanovništva na 
teritoriji Kantona prema posljednjem va-
žećem popisu stanovništva u BiH, a vodi 
se računa i o spolnoj zastupljenosti. 
 

Član 28. 
 

(Imenovanje Nezavisnog odbora  
i trajanje mandata) 
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       (1) Nezavisni odbor imenuje Sku-
pština na prijedlog Komisije za izbor i 
imenovanje Skupštine (u daljem tekstu: 
Komisija za izbor i imenovanja) u roku 
od 30 dana od dana podnošenja prijedlo-
ga. 
      (2) Nezavisni odbor se imenuje na 
mandatni period od četiri godine. 
      (3) Članovi Nezavisnog odbora iz 
stava (2) ovog člana mogu biti imenovani 
u Nezavisni odbor samo dva puta uzast-
opno. 
      (4) Nezavisni odbor kojem je pre-
stao mandat nastavlja obavljati poslove iz 
svoje nadležnosti utvrđene ovim Zako-
nom do imenovanja novog Nezavisnog 
odbora, ako Skupština u roku iz stava (1) 
ovog člana ne imenuje Nezavisni odbor, 
a najduže tri mjeseca od dana isteka ma-
ndata postojećeg Nezavisnog odbora. 
     (5) Postupak izbora novog saziva 
Nezavisnog odbora pokreće se najkasnije 
šest mjeseci prije isteka mandata posto-
jećeg Nezavisnog odbora. 
     (6) Odredbe Zakona o ministar-
skim, vladinim i drugim imenovanjima 
Federacije BiH („Službene novine Fede-
racije BiH“, broj:34/03), se primjenjuju na 
izbor članova Nezavisnog odbora, ukoli-
ko nije drugačije određeno ovim Zakonom. 
 
    E. Poslovnik Skupštine Bosansko– 
        podrinjskog kantona Goražde 
        („Službene novine Bosansko–podri- 
           njskog kantona Goražde“, br.: 3/18    
           i 6/19) 
 

Član  9.  stav 1. 
 

        Nakon davanja i potpisivanja sve-
čane izjave u Skupštini se osnivaju tri 
kluba poslanika konstitutivnih naroda (u 
daljem tekstu: klubovi naroda): 
       Klub poslanika Bošnjaka; 
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 Klub poslanika Hrvata; 
       Klub poslanika Srba. 
 

Član 111. 
 

           Odluka je skupštinski akt koji se 
donosi radi izvršavanja ili konkretizacije 
Ustava, zakona ili drugih opštih akata ili 
njihovih pojedinih dijelova. 
          Odlukom se odlučuje i o drugim 
pravima i obavezama Skupštine kada je 
to Ustavom, zakonom, drugim opštim 
aktom ili ovim Poslovnikom određeno. 
 
    F.  Odluka o imenovanju članova  
          Nezavisnog odbora  
          – osporena Odluka 
          („Službene novine Bosansko–podri- 
              njskog kantona Goražde“, broj:  
              11/19) 
 

Član 1. 
 

     U Nezavisni odbor, na period od 
4 (četiri) godine, imenuje se: 
 

1. EMIR HODOVIĆ 
2. NERMIN MUJEZINOVIĆ 
3. ALMIR SIJERČIĆ 
4. HARIS BUNJO 
5. ALEM OMERHODŽIĆ 
6. SELIM IMAMOVIĆ 
7. ERMIN HERAK 

 
Član 2. 

 

          Ova Odluka stupa na snagu da-
nom objavljivanja u „Službenim novina-
ma Bosansko–podrinjskog kantona Gora-
žde“. 
 
         6. Činjenično stanje i stav Vijeća 
 
         Na osnovu svih podnesaka i aka-
ta koji su dostavljeni Vijeću, utvrđeno je  
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da je Predsjednica Kluba poslanika Srba 
podnijela zahtjev za zaštitu vitalnog naci-
onalnog interesa srpskog naroda povo-
dom donošenja osporene Odluke. U ovoj 
fazi postupka, Vijeće prvenstveno ispi-
tuje postojanje procesnih pretpostavki za 
odlučivanje o prihvatljivosti zahtjeva, te 
da li se osporeni akt sa proceduralnog i 
materijalnopravnog aspekta može pod-
vesti pod ustavnu definiciju vitalnog na-
cionalnog interesa ili pak da ocjeni zah-
tjev neprihvatljivim.  
 
           Relevantnim odredbama člana 42b. 
stav 1. Zakona o postupku pred Ustav-
nim sudom Federacije Bosne i Hercegovi-
ne propisano je da se postupak odlučiva-
nja vitalnih interesa jednog od konstituti-
vnih naroda pokreće na osnovu obavije-
sti ili zahtjeva predsjedavajućeg ili zamje-
nika predsjedavajućeg zakonodavnog ti-
jela kantona da nije postignuta saglasnost 
većinom glasova unutar svakog kluba 
konstitutivnih naroda zastupljenih u za-
konodavnom tijelu kantona, a što nije bio 
slučaj u konkretnoj situaciji.  
 
           Iako u konkretnom slučaju obavi-
jest za pokretanje postupka za zaštitu vi-
talnog nacionalnog interesa nije podnije-
lo ovlašteno lice tj. predsjedavajuća ili za-
mjenik predsjedavajuće Skupštine Bosa-
nsko–podrinjskog kantona Goražde, na 
osnovu priložene dokumentacije, Vijeće 
je prihvatilo zahtjev Kluba poslanika Sr-
ba za pokretanje procedure zaštite vital-
nog nacionalnog interesa iz razloga koji 
slijede. 
 
       Skupština Bosansko–podrinjskog 
kantona Goražde na  5. redovnoj sjednici 
održanoj dana 31.07.2019. godine na Dne-
vnom redu u okviru tačke 2.) razmatrala 
je pored ostalog Izbor i imenovanje člano- 
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va Nezavisnog odbora (a u okviru ove ta-
čke i Prijedlog Pravilnika za izbor i ime-
novanje članova Nezavisnog odbora, Iz-
vještaj o utvrđivanju prijedloga liste kan-
didata za izbor i imenovanje članova Ne-
zavisnog odbora, te Prijedlog Odluke o 
izboru i imenovanju članova Nezavisnog 
odbora). Prilikom glasanja o osporenoj 
Odluci Predsjednica Kluba poslanika Sr-
ba je istakla da je na pauzi zasjedanja 
Skupštine 2/3 većinom donesena Odluka 
od stane Kluba, da se ista odnosi na vita-
lni nacionalni interes srpskog naroda, te 
je pokrenuta procedura za zaštitu vital-
nog nacionalnog interesa. Iz priloženog 
Zapisnika sa navedene sjednice Skupšti-
ne proizilazi da, Predsjedavajuća Skup-
štine nije omogućila da se o osporenoj Od-
luci glasa po klubovima konstitutivnih 
naroda, već je izvršeno pojedinačno gla-
sanje poslanika u Skupštini. Na navedeni 
način osporena Odluka usvojena je sa 14 
glasova „za“, 7 glasova „protiv“ i 1 „su-
zdržan“ i ista je dana 05.08.2019. godine 
objavljena u „Službenim novinama Bosa-
nsko–podrinjskog kantona Goražde“, br-
oj: 11/19, kada je i  stupila na snagu. 
 
           Imajući u vidu tok događaja koji su 
rezultovali donošenjem osporene Odlu-
ke, odnosno činjenicu da Predsjedavajuća 
Skupštine u datom momentu nije postu-
pila u skladu sa ustavnom, zakonskom i 
poslovničkom procedurom, te nije omo-
gućila glasanje o osporenoj Odluci po 
klubovima konstitutivnih naroda, to je u 
konkretnom slučaju Predsjednica Kluba 
zastupnika Srba dostavila obavijest Vije-
ću za pokretanje postupka i odlučivanje o 
vitalnom nacionalnom interesu srpskog 
naroda u Skupštini Bosansko–podrinjsk-
og kantona Goražde, što je i prihvaćeno. 
         Također, za razliku od imenova-
nja rukovodstva Skupštine i Vlade Bosa- 



26. децембар/просинац 2022. 
 
 
nsko–podrinjskog kantona Goražde, u 
konkretnom slučaju, imenovanje članova 
Nezavisnog odbora je izvršeno na man-
datni period  od četiri godine, koji ističe u 
mjesecu augustu 2023. godine i ne može 
se dovesti u vezu sa rezultatima Opštih 
parlamentarnih izbora u Bosni i Herce-
govini iz oktobra 2022. godine. 
 
 Stoga je Vijeće odlučilo kao u iz-
reci ovog rješenja.  
 Ovo rješenje Vijeće za zaštitu vita-
lnih interesa donijelo je jednoglasno u sa-
stavu: Aleksandra Martinović, predsjed-
nica Vijeća, Vesna Budimir, Mirjana Čuč-
ković, prof.dr. Edin Muminović, Brani-
mir Orašanin, dr.sc. Kata Senjak i Ajša 
Softić, članovi Vijeća.  

 

Broj:U-33/19             P r e d s j e d n i c a 
20.12.2022.g.    Vijeća za zaštitu vitalnih interesa 

S a r a j e v o   Ustavnog suda Federacije BiH 
                             Aleksandra Martinović,s.r. 

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

1158 
 

Vijeće za zaštitu vitalnih interesa 
Ustavnog suda Federacije Bosne i Herce-
govine odlučujući o prihvatljivosti zahtje-
va Kluba zastupnika Srba u Skupštini 
Bosansko–podrinjskog kantona Goražde 
za utvrđivanje postojanja vitalnog intere-
sa srpskog konstitutivnog naroda, na te-
melju amandmana XXXVII, XXXVIII, 
LXXX, CXVI, CXVII, CXVIII i CXXVI na 
Ustav Federacije Bosne i Hercegovine, na 
sjednici održanoj dana 20.12.2022.godine, 
donijelo je:  
 
 

R J E Š E NJ E 
 
1. Zahtjev Kluba zastupnika Srba u Sku-

pštini Bosansko–podrinjskog kantona 
Goražde za utvrđivanje vitalnog naci- 
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onalnog interesa srpskog konstitutiv-
nog naroda u postupku donošenja 
Odluke o imenovanju članova Neovi-
snog odbora na 5. redovnoj sjednici 
Skupštine Bosansko–podrinjskog ka-
ntona Goražde, održanoj dana 31.07. 
2019. godine, je prihvatljiv.  

 
2. Rješenje objaviti u "Službenim novi-

nama Federacije BiH" i „Službenim 
novinama Bosansko–podrinjskog ka-
ntona Goražde“. 

 
O b r a z l o ž e nj e 

 
1. Podnositelj zahtjeva i predmet 

zahtjeva 
 

Predsjednica Kluba zastupnika Sr-
ba u Skupštini Bosansko–podrinjskog ka-
ntona Goražde Daliborka Milović (u da-
ljnjem tekstu: Predsjednica Kluba zastup-
nika Srba) dostavila je dana 09.08.2019. 
godine Vijeću za zaštitu vitalnih interesa 
Ustavnog suda Federacije Bosne i Herce-
govine (u daljnjem tekstu: Vijeće) zahtjev 
za utvrđivanje postojanja vitalnog intere-
sa srpskog naroda u Skupštini Bosansko–
podrinjskog kantona Goražde povodom 
donošenja Odluke o imenovanju članova 
Neovisnog odbora (u daljnjem tekstu: os-
porena Odluka). Uz dostavljeni zahtjev 
priložena je Odluka donesena dana 31. 
07.2019. godine od strane 2/3 zastupnika 
Kluba Srba u Skupštini Bosansko–podri-
njskog kantona (u daljnjem tekstu: Klub 
zastupnika Srba) kojom se potvrđuje da 
se osporena Odluka odnosi na povredu 
vitalnog nacionalnog interesa srpskog 
naroda, radi čega se pokreće procedura 
za zaštitu vitalnog nacionalnog interesa. 

Također, Predsjednica Kluba zas-
tupnika Srba dana 13.08.2019. godine Vi-
jeću je dostavila dopunu dokumentacije i  
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to: Obrazloženje potpisano od strane Pre-
dsjednice Kluba zastupnika Srba, nepo-
tpisani Zapisnik sa 5. redovne sjednice 
Skupštine Bosansko–podrinjskog kanto-
na Goražde održane 31.07.2019. godine i 
nepotpisani Zapisnik sa 3. redovne sjed-
nice Kluba zastupnika Srba održane 31. 
07.2019. godine. 
 
         2. Stranke u postupku 
 

Stranke u ovom postupku, sukla-
dno s člankom 9. Zakona o postupku pr-
ed Ustavnim sudom Federacije Bosne i 
Hercegovine („Službene novine Federa-
cije BiH“, br.: 6/95 i 37/03) su Klub zas-
tupnika Srba s jedne strane i s druge stra-
ne, Klub zastupnika Bošnjaka i Klub zas-
tupnika Hrvata u Skupštini Bosansko–
podrinjskog kantona Goražde. 
 
         3.  Bitni navodi zahtjeva 
 
           Iz dostavljene dokumentacije koju 
je ovom vijeću dana 09.08.2019. godine 
dostavila Predsjednica Kluba zastupnika 
Srba proizilazi da je na 5. redovnoj sjed-
nici Skupštine Bosansko–podrinjskog ka-
ntona Goražde, održanoj dana 31.07.2019. 
godine donesena osporena Odluka. Klub 
zastupnika Srba smatra da osporena Od-
luka ne odražava nacionalnu strukturu 
prema popisu stanovništva iz 1991. godi-
ne, iz razloga što su svi predloženi i ime-
novani članovi Neovisnog odbora iz reda 
bošnjačkog naroda. Radi prednjeg Klub 
zastupnika Srba je 2/3 većinom donio 
Odluku da se osporena Odluka odnosi 
na povredu vitalnog nacionalnog intere-
sa srpskog naroda. Također, iz dostavlje-
nog Obrazloženja proizilazi da osporena 
Odluka  ne odražava nacionalnu i spolnu 
zastupljenost, da je usvojena protivno po-
slovničkim odredbama i da se o istoj nije  
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glasovalo unutar svakog od klubova kon-
stitutivnih naroda, radi čega se pokreće 
procedura za zaštitu vitalnog nacional-
nog interesa. 
    
      4. Prethodni postupak 
 
       Vijeće je akt broj: U-33/19 od 13. 
08.2019. godine uputilo na ruke Predsje-
davajuće Skupštine Bosansko–podrinjsk-
og kantona Goražde i Predsjednici Kluba 
zastupnika Srba dostavilo obavijest u ko-
joj je navelo da se zaprimljeni zahtjev ne 
može rješavati dok se ne steknu uvjeti za 
zasjedanje Vijeća u minimalnom sastavu 
od pet članova. 
        Vijeće je konstituirano u punom 
sastavu na sjednici Ustavnog suda Fede-
racije Bosne i Hercegovine (u daljnjem te-
kstu: Ustavni sud Federacije) održanoj 
05.12.2022. godine. Od tog momenta ste-
kli su se uvjeti da Vijeće odlučuje o svim 
zaprimljenim, a neriješenim predmetima 
po zahtjevima za zaštitu vitalnih nacio-
nalnih interesa. Stoga su u tijeku pripre-
ma za rješavanje ovog predmeta zatraže-
ne provjere, te je prema službenoj zabilje-
žbi u spisu od 07.11.2022. godine utvrđe-
no da je osporena Odluka objavljena u 
„Službenim novinama Bosansko–podri-
njskog kantona Goražde“, broj: 11/19, a 
da do dana donošenja ovog rješenja ista 
nije stavljena van snage, niti su donesene 
izmjene i dopune. 
 
      5.  Relevantno pravo 
 
  A. Ustav Federacije Bosne i  Hercegovine 

 
Amandman XXXVII 

Definicija vitalnog interesa 
 

Vitalni nacionalni interesi konsti-
tutivnih naroda su definirani na sljedeći 
način: 
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- ostvarivanje prava konstitutivnih 
naroda da budu adekvatno zastu-
pljeni u zakonodavnim, izvršnim 
i pravosudnim organima vlasti; 

- identitet jednog konstitutivnog na-
roda; 

- ustavni amandmani; 
- organizacija organa javne vlasti; 
- jednaka prava konstitutivnih na-

roda u procesu donošenja odluka; 
- obrazovanje, vjeroispovijest, jezik, 

njegovanje kulture, tradicije i ku-
lturno naslijeđe; 

- teritorijalna organizacija; 
- sustav javnog informiranja 

 

i druga pitanja koja bi se tretirala kao pi-
tanja od vitalnog nacionalnog interesa, 
ukoliko tako smatra 2/3 jednog od klu-
bova izaslanika konstitutivnih naroda u 
Domu naroda. 
 

Ovim amandmanom iza članka 
IV.A.4.17. dodaje se naslov pod 5. i novi 
članak 17.a. Ustava Federacije Bosne i 
Hercegovine.  
 

Amandman XXXVIII 
Parlamentarna procedura za zaštitu 

vitalnih interesa 
 

 (1) Zakoni ili drugi propisi ili akti 
koji se podnesu Zastupničkom domu u 
Federaciji Bosne i Hercegovine, također 
se usvajaju u Domu naroda Federacije 
Bosne i Hercegovine. 
 (2) U Ustavnom sudu Federacije 
Bosne i Hercegovine osniva se Vijeće za 
zaštitu vitalnih interesa, kako bi odluči-
valo o pitanjima vitalnog interesa, prema 
proceduri sukladno sa ovim ustavom. 
Ovo vijeće razmatra sva pitanja koja su 
od vitalnog interesa. 
 (3) Vijeće za zaštitu vitalnog inte-
resa sastoji se od sedam članova, dva iz  
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svakog konstitutivnog naroda, i jedan čl-
an iz reda Ostalih. Suce bira Zastupnički 
dom i Dom naroda. 
 
 Ovim amandmanom iza novog 
članka IV.A.5.17.a. dodaje se novi naslov 
pod 6. i novi članak 17.b. 
 

Amandman LXXX 
 

Iza članka V.2.7. dodaje se novi naslov 
 i članci V.2.7. a) i b) koji glase: 
"Mehanizam zaštite vitalnog  

nacionalnog interesa 
 

Članak V.2.7.a. 
 

 1) Lista vitalnih nacionalnih inte-
resa koji se štite u kantonima istovjetna je 
listi sadržanoj u članku IV.5.17.a. ovog 
ustava. Klubovi iz članka IV.5.17.a. ovog 
ustava su u kantonima klubovi izaslanika 
formirani sukladno s člankom V.2.7. sta-
vak 2. ovog ustava. 
 2) Ako više od jednog predsjeda-
telja ili  dopredsjedatelja zakonodavnog 
organa kantona tvrde da neki zakon spa-
da u listu vitalnih interesa utvrđenih u 
članku IV.5.17.a. ovog ustava, za usvaja-
nje takvog zakona potrebna je: 

- većina glasova unutar svakog od 
klubova konstitutivnih naroda za-
stupljenih u datoj skupštini kan-
tona. 

 3) Predsjedatelj i dopredsjedatelji 
zakonodavnog organa kantona dužni su 
da u roku od sedam dana odluče da li ne-
ki od zakona, propisa ili akata potpada 
pod listu iz stavka 2. ovog članka. 
 4) Ako samo jedan predsjedatelj 
ili dopredsjedatelj tvrdi da zakon, propis 
ili akt potpada pod listu vitalnih interesa, 
dvotrećinska većina odgovarajućeg kluba 
jednog od konstitutivnih naroda datog 
zakonodavnog organa može proglasiti da  
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je riječ o pitanju s liste vitalnih nacional-
nih interesa. 
 

Članak V.2.7.b. 
 

 (1) U slučaju da dvotrećinska ve-
ćina jednog od klubova konstitutivnih 
naroda u skupštini kantona odluči da se 
neki zakon, propis ili akt odnosi na vita-
lni nacionalni interes, za usvajanje takvog 
zakona, propisa ili akta, potrebna je veći-
na glasova unutar svakog kluba konstitu-
tivnih naroda zastupljenih u zakonodav-
nom organu kantona. 
 (2) Ako se većina iz stavka 1. ov-
og članka ne može postići, pitanje se pro-
sljeđuje Ustavnom sudu Federacije Bosne 
i Hercegovine koji donosi konačnu odlu-
ku o tome da li se dati zakon, propis ili 
akt odnosi na vitalni interes konstitutiv-
nog naroda. 
 (3) Ustavni sud Federacije, u slu-
čaju iz ovog članka, postupa na način 
predviđen u članku IV. 6. 18.a. ovog usta-
va. 
 (4) Ako Sud odluči da se radi o 
vitalnom interesu, zakon, propis ili akt se 
smatra neusvojenim, te se dokument vra-
ća predlagatelju koji treba pokrenuti no-
vu proceduru. U tom slučaju predlagatelj 
ne može podnijeti isti tekst zakona, pro-
pisa ili akta. 
 (5) U slučaju da Ustavni sud odlu-
či da se ne radi o vitalnom interesu, zakon, 
propis ili akt se smatra usvojenim/usvaja 
se prostom većinom glasova." 
 

Amandman CXVI 
 

 U članku IV.A.17.a tekst iza riječi: 
"sustav javnog informiranja", a koji glasi: 
"i druga pitanja koja bi se tretirala kao 
pitanja od vitalnog nacionalnog interesa, 
ukoliko tako smatra 2/3 jednog od klu- 
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bova izaslanika konstitutivnih naroda u 
Domu naroda", briše se. 
 

Amandman CXVII 
 

 U članku IV.A.17.b, stavak (3) mi-
jenja se i glasi: 
 "(3) Vijeće za zaštitu vitalnog inte-
resa sastoji se od sedam članova, po dva 
iz svakog konstitutivnog naroda i jedan 
član iz reda Ostalih. Suce bira Ustavni 
sud iz reda sudaca tog suda." 
 

Amandman CXVIII 
 

 Članak IV.A.18. mijenja se i glasi: 
 

 "(1) U slučaju da dvije trećine jed-
nog od klubova konstitutivnih naroda u 
Domu naroda ili više od jednog predsje-
datelja ili dopredsjedatelja Doma naroda 
odluče da se zakon, drugi propis ili akt 
odnosi na vitalni nacionalni interes defi-
niran člankom IV.A.17.a ovog Ustava, 
Dom naroda će taj zakon, propis ili akt 
razmatrati kao pitanje od vitalnog intere-
sa. 
 (2) Odluka da se zakon, drugi pro-
pis ili akt odnosi na vitalni nacionalni 
interes mora biti donesena u roku od jed-
nog tjedna od dana kada je prijedlog za-
kona, propisa ili akta dostavljen izaslani-
cima, a najkasnije do održavanja glasova-
nja o tom zakonu, propisu ili aktu u Do-
mu naroda. 
 (3) Ukoliko većina svakog kluba 
zastupljenog u Domu naroda glasuje za 
takav zakon, propis ili akt, smatrat će se 
da je usvojen. 
 (4) Ukoliko se u Domu naroda 
postigne suglasnost o amandmanima, ta-
kav zakon, propis ili akt se ponovo dos-
tavlja Zastupničkom domu na odobrava-
nje. 
 (5) Ukoliko se suglasnost u Domu  
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naroda ne postigne ili ukoliko se na pri-
jedlog amandmana ne dobije suglasnost, 
formirat će se Zajedničko povjerenstvo 
sastavljeno od predstavnika Zastupnič-
kog doma i Doma naroda. Zajedničko 
povjerenstvo je sastavljeno na paritetnom 
osnovu i odluke donosi konsenzusom. 
Zajedničko povjerenstvo usuglašava tek-
st zakona, propisa ili akta. Ukoliko se te-
kst zakona, propisa ili akta usuglasi, za-
kon, propis ili akt smatra se usvojenim. 
 (6) Ukoliko Zajedničko povjeren-
stvo ne postigne suglasnost, pitanje se 
prosljeđuje Ustavnom sudu Federacije 
Bosne i Hercegovine da donese konačnu 
odluku o tome da li se predmetni zakon, 
propis ili akt odnosi na vitalni interes 
jednog od konstitutivnih naroda. 
 (7) Vijeće za zaštitu vitalnog inte-
resa pri Ustavnom sudu Federacije Bosne 
i Hercegovine odlučuje o prihvatljivosti 
takvih slučajeva dvotrećinskom većinom 
u roku od jedne sedmice, a u roku od mj-
esec dana odlučuje o meritumu slučajeva 
koji se smatraju prihvatljivim. 
 (8) Potreban je glas najmanje dvo-
je sudaca da bi Sud odlučio da se radi o 
vitalnom interesu. 
 (9) Ukoliko Sud donese pozitivnu 
odluku o vitalnom interesu, taj zakon, 
propis ili akt smatra se neusvojenim, te se 
dokument vraća predlagatelju koji treba 
pokrenuti novu proceduru. U tom sluča-
ju predlagatelj ne može ponovo dostaviti 
isti tekst zakona, propisa ili akta. 
 (10) U slučaju da Sud odluči da se 
predmetni zakon, propis ili akt ne odnosi 
na vitalni interes, smatra se da je zakon, 
propis ili akt usvojen/biće usvojen pros-
tom većinom." 
 

Amandman CXXVI 
 

 U članku V.2.7.b, stavku (3), riječi:  
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"članku IV.6.18.a" zamjenjuju se riječima  
"članku IV.A.18". 
 
   B. Zakon o postupku pred Ustavnim  
        sudom Federacije Bosne i Hercegovine 

        („Službene novine Federacije BiH“,  
            br.: 6/95 i 37/03) 
 

Članak 42b. stavak 1. 
 

          Postupak utvrđivanja postojanja 
vitalnih interesa jednog od konstitutivnih 
naroda zastupljenih u skupštini kantona 
sukladno Amandmanu LXXX na Ustav 
pokreće se na temelju obavijesti ili zahtje-
va predsjedatelja ili dopredsjedatelja za-
konodavnog tijela kantona da nije posti-
gnuta suglasnost većinom glasova unu-
tar svakog kluba konstitutivnih naroda 
zastupljenih u zakonodavnom tijelu ka-
ntona.  
 

Članak 43. 
 

       Obavijest odnosno zahtjev za ut-
vrđivanje postojanja vitalnih interesa ko-
nstitutivnog naroda treba da sadrži odlu-
ku, odnosno pitanje koje se odnosi na vi-
talni interes konstitutivnog naroda, okol-
nosti i činjenice na kojima se temelji zah-
tjev za utvrđivanje postojanja vitalnih in-
teresa, druge podatke i priloge od znača-
ja za utvrđivanje vitalnih interesa. 
 
  C. Poslovnik Ustavnog suda Federacije  
       Bosne i Hercegovine  
       („Službene novine Federacije BiH“,  
        br.: 40/10 i 18/16) 
 

Članak 49. 
 

Odlučivanje o vitalnim interesima 
konstitutivnih naroda 

 

          Vijeće za zaštitu vitalnih interesa 
Ustavnog suda Federacije Bosne i Herce- 
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govine (u daljnjem tekstu: Vijeće) odlučit 
će o prihvatljivosti u roku od sedam dana 
od primitka obavijesti, odnosno zahtjeva, 
ako su ispunjene procesne pretpostavke 
za odlučivanje o postojanju vitalnog naci-
onalnog interesa konstitutivnog naroda 
utvrđene u članku IV.A.4. 18.a., odnosno 
u Amandmanu XL na Ustav, a posebice: 
da li je zahtjev podnijela ovlaštena osoba, 
da li je zahtjev podržala dvotrećinska ve-
ćina odgovarajućeg kluba konstitutivnog 
naroda, da li je obavljen Ustavom pred-
viđeni postupak usuglašenja između klu-
bova konstitutivnih naroda, odnosno iz-
među Doma naroda i Zastupničkog do-
ma Parlamenta Federacije Bosne i Herce-
govine, odnosno da li su ispunjene i dru-
ge procesne pretpostavke za odlučivanje. 
       Ukoliko Vijeće odluči da zahtjev 
nije prihvatljiv, rješenje će dostaviti pod-
nositelju obavijesti, odnosno zahtjeva. 
        Kad Vijeće odluči da je zahtjev 
prihvatljiv, to će utvrditi rješenjem koje 
se ulaže u spis. 
        Vijeće može zatražiti od podnosi-
telja da dopuni ili potpunije obrazloži za-
htjev ili da dokumentira činjenice koje Vi-
jeće smatra relevantnim za odlučivanje. 
         Prihvatljivi zahtjev se dostavlja na 
odgovor drugom klubu ili klubovima ko-
nstitutivnih naroda. 
         Dopune i odgovori iz st. 4. i 5. ov-
og članka dostavljaju se Vijeću u roku od 
osam dana. Vijeće će nastaviti postupak i 
u slučaju da ne dobije tražene dopune ili 
odgovore. 
         Vijeće, po pravilu, zakazuje javnu 
raspravu koja se ostvaruje sukladno Za-
konu i ovom poslovniku. 
         Odluku o meritumu Vijeće donosi 
u roku od trideset dana od dana primitka 
obavijesti, odnosno zahtjeva. 
        Odluka se objavljuje u "Službenim 
novinama Federacije BiH" i u službenom  
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glasilu kantona iz kojeg je upućena oba-
vijest, odnosno zahtjev. 
        Odredbe ovog poslovnika o prav-
no - tehničkoj obradi odluka Suda shod-
no se primjenjuju i na rješenja i odluke 
Vijeća. 
 

        D. Zakon o unutarnjim poslovima  
           („Službene novine Bosansko–pod- 
               rinjskog kantona Goražde“, broj:  
               6/19) 
 

Članak 25. 
(Sastav Neovisnog odbora) 

 

     (1) Neovisni odbor se sastoji od 
sedam članova. 
     (2) Članovi Neovisnog odbora bi-
raju se iz reda istaknutih stručnjaka iz 
oblasti pravnih, kriminalističkih i drugih 
društvenih nauka, te iz organizacija koje 
se bave zaštitom ljudskih prava ili drugih 
srodnih oblasti, s tim da najmanje jedan 
član Neovisnog odbora mora biti diplo-
mirani pravnik, odnosno osoba sa steče-
nom diplomom visokog obrazovanja po 
bolonjskom sustavu studiranja sa ostva-
renih najmanje 240 ECTS studijskih bo-
dova, pravne struke. 
       (3) Sastav Neovisnog odbora od-
ražava nacionalni sastav stanovništva na 
teritoriji Kantona prema posljednjem va-
žećem popisu stanovništva u BiH, a vodi 
se računa i o spolnoj zastupljenosti. 
 

Članak 28. 
(Imenovanje Neovisnog odbora  

i trajanje mandata) 
 

       (1) Neovisni odbor imenuje Sku-
pština na prijedlog Povjerenstva za izbor 
i imenovanje Skupštine (u daljnjem tek-
stu: Povjerenstvo za izbor i imenovanja) 
u roku od 30 dana od dana podnošenja 
prijedloga. 
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      (2)  Neovisni odbor se imenuje na 
mandatni period od četiri godine. 
      (3) Članovi Neovisnog odbora iz 
stavka (2) ovog članka mogu biti imeno-
vani u Neovisni odbor samo dva puta 
uzastopce. 
      (4) Neovisni odbor kojem je pres-
tao mandat nastavlja obavljati poslove iz 
svoje nadležnosti utvrđene ovim Zako-
nom do imenovanja novog Neovisnog 
odbora, ako Skupština u roku iz stavka 
(1) ovog članka ne imenuje Neovisni od-
bor, a najduže tri mjeseca od dana isteka 
mandata postojećeg Neovisnog odbora. 
     (5) Postupak izbora novog saziva 
Neovisnog odbora pokreće se najkasnije 
šest mjeseci prije isteka mandata postoje-
ćeg Neovisnog odbora. 
     (6) Odredbe Zakona o ministar-
skim, vladinim i drugim imenovanjima 
Federacije BiH („Službene novine Fede-
racije BiH“, broj:34/03), se primjenjuju na 
izbor članova Neovisnog odbora, ukoliko 
nije drugačije određeno ovim Zakonom. 
 
    E. Poslovnik Skupštine Bosansko–po- 
        drinjskog kantona Goražde 
         („Službene novine Bosansko–podri- 
            njskog kantona Goražde“, br.:3/18  
            i 6/19) 
 

Članak 9. stavak 1. 
 

        Nakon davanja i potpisivanja sve-
čane izjave u Skupštini se osnivaju tri 
kluba zastupnika konstitutivnih naroda 
(u daljnjem tekstu: klubovi naroda): 
 

      Klub zastupnika Bošnjaka; 
      Klub zastupnika Hrvata; 
      Klub zastupnika Srba. 
 

Članak 111. 
 

           Odluka je skupštinski akt koji se  
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donosi radi izvršavanja ili konkretizacije 
Ustava, zakona ili drugih općih akata ili 
njihovih pojedinih dijelova. 
          Odlukom se odlučuje i o drugim 
pravima i obvezama Skupštine kada je to 
Ustavom, zakonom, drugim općim 
aktom ili ovim Poslovnikom određeno. 
 
    F. Odluka o imenovanju članova Neo- 
         visnog odbora – osporena Odluka 
         („Službene novine Bosansko–podri- 
             njskog kantona Goražde“, broj:  
             11/19) 
 

Članak 1. 
 

     U Neovisni odbor, na period od 4 
(četiri) godine, imenuje se: 
 

1. EMIR HODOVIĆ 
2. NERMIN MUJEZINOVIĆ 
3. ALMIR SIJERČIĆ 
4. HARIS BUNJO 
5. ALEM OMERHODŽIĆ 
6. SELIM IMAMOVIĆ 
7. ERMIN HERAK 

 
Članak 2. 

 

          Ova Odluka stupa na snagu dan-
om objavljivanja u „Službenim novinama 
Bosansko–podrinjskog kantona Goražde“. 
 
         6. Činjenično stanje i stav Vijeća 
 
         Na temelju svih podnesaka i aka-
ta koji su dostavljeni Vijeću, utvrđeno je 
da je Predsjednica Kluba zastupnika Srba 
podnijela zahtjev za zaštitu vitalnog naci-
onalnog interesa srpskog naroda povo-
dom donošenja osporene Odluke. U ovoj 
fazi postupka, Vijeće prvenstveno ispitu-
je postojanje procesnih pretpostavki za 
odlučivanje o prihvatljivosti zahtjeva, te 
da li se osporeni akt sa proceduralnog i  
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materijalnopravnog aspekta može pod-
vesti pod ustavnu definiciju vitalnog na-
cionalnog interesa ili pak da ocijeni zah-
tjev neprihvatljivim.  
 
           Relevantnim odredbama članka 
42b. stavak 1. Zakona o postupku pred 
Ustavnim sudom Federacije Bosne i Her-
cegovine propisano je da se postupak od-
lučivanja vitalnih interesa jednog od kon-
stitutivnih naroda pokreće na temelju ob-
avijesti ili zahtjeva predsjedatelja ili  do-
predsjedatelja zakonodavnog tijela kan-
tona da nije postignuta suglasnost veći-
nom glasova unutar svakog kluba konsti-
tutivnih naroda zastupljenih u zakonoda-
vnom tijelu kantona, a što nije bio slučaj 
u konkretnoj situaciji.  
           Iako u konkretnom slučaju obavi-
jest za pokretanje postupka za zaštitu vi-
talnog nacionalnog interesa nije podnijela 
ovlaštena osoba tj. predsjedateljica ili  do-
predsjedatelj Skupštine Bosansko–podri-
njskog kantona Goražde, na temelju pri-
ložene dokumentacije, Vijeće je prihvatilo 
zahtjev Kluba zastupnika Srba za pokre-
tanje procedure zaštite vitalnog nacional-
nog interesa iz razloga koji slijede. 
 

       Skupština Bosansko–podrinjskog 
kantona Goražde na  5. redovnoj sjednici 
održanoj dana 31.07.2019. godine na Dne-
vnom redu u okviru točke 2.) razmatrala 
je pored ostalog Izbor i imenovanje čla-
nova Neovisnog odbora (a u okviru ove 
točke i Prijedlog Pravilnika za izbor i im-
enovanje članova Neovisnog odbora, Iz-
vješće o utvrđivanju prijedloga liste ka-
ndidata za izbor i imenovanje članova 
Neovisnog odbora, te Prijedlog Odluke o 
izboru i imenovanju članova Neovisnog 
odbora). Prilikom glasovanja o osporenoj 
Odluci Predsjednica Kluba zastupnika 
Srba je istakla da je na pauzi zasjedanja  
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Skupštine 2/3 većinom donesena Odluka 
od stane Kluba, da se ista odnosi na vita-
lni nacionalni interes srpskog naroda, te 
je pokrenuta procedura za zaštitu vitaln-
og nacionalnog interesa. Iz priloženog 
Zapisnika s navedene sjednice Skupštine 
proizilazi da, Predsjedateljica Skupštine 
nije omogućila da  se o osporenoj Odluci 
glasuje po klubovima konstitutivnih na-
roda, već je izvršeno pojedinačno glaso-
vanje zastupnika u Skupštini. Na nave-
deni način osporena Odluka usvojena je s 
14 glasova „za“, 7 glasova „protiv“ i  1 
„suzdržan“ i ista je dana 05.08.2019. go-
dine objavljena u „Službenim novinama 
Bosansko–podrinjskog kantona Goražde“, 
broj: 11/19, kada je i  stupila na snagu. 
 

            Imajući u vidu tijek događaja koji 
su rezultirali donošenjem osporene Od-
luke, odnosno činjenicu da Predsjedatelji-
ca Skupštine u datom momentu nije pos-
tupila sukladno sa ustavnom, zakonskom 
i poslovničkom procedurom, te nije omo-
gućila glasovanje o osporenoj Odluci po 
klubovima konstitutivnih naroda, to je u 
konkretnom slučaju Predsjednica Kluba 
zastupnika Srba dostavila obavijest Vije-
ću za pokretanje postupka i odlučivanje o 
vitalnom nacionalnom interesu srpskog 
naroda u Skupštini Bosansko–podrinjsk-
og kantona Goražde, što je i prihvaćeno. 
         Također, za razliku od imenova-
nja rukovodstva Skupštine i Vlade Bosa-
nsko–podrinjskog kantona Goražde, u 
konkretnom slučaju, imenovanje članova 
Neovisnog odbora je izvršeno na man-
datni period  od četiri godine, koji ističe u 
mjesecu kolovozu 2023. godine i ne može 
se dovesti u svezu s rezultatima Općih 
parlamentarnih izbora u Bosni i Herce-
govini iz listopada 2022. godine. 
 
 Stoga je Vijeće odlučilo kao u iz- 
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reci ovog rješenja.  
 Ovo rješenje Vijeće za zaštitu vita-
lnih interesa donijelo je jednoglasno u sa-
stavu: Aleksandra Martinović, predsjed-
nica Vijeća, Vesna Budimir, Mirjana Čuč-
ković, prof.dr. Edin Muminović, Brani-
mir Orašanin, dr.sc. Kata Senjak i Ajša 
Softić, članovi Vijeća.  

 

Broj:U-33/19             P r e d s j e d n i c a 
20.12.2022.g.    Vijeća za zaštitu vitalnih interesa 

S a r a j e v o   Ustavnog suda Federacije BiH 
                             Aleksandra Martinović,s.r. 

.............................................. 
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 Вијеће за заштиту виталних ин-
тереса Уставног суда Федерације Бос-
не и Херцеговине одлучујући о прих-
ватљивости захтјева Клуба посланика 
Срба у Скупштини Босанско–подрињ-
ског кантона Горажде за утврђивање 
постојања виталног интереса српског 
конститутивног народа, на основу ама-
ндмана XXXVII, XXXVIII, LXXX, ЦXВИ, 
CXVII, CXVIII и CXXVI на Устав Феде-
рације Босне и Херцеговине, на сједни-
ци одржаној дана 20.12.2022. године, 
донијело је:  
 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
 

1. Захтјев Клуба посланика Срба у 
Скупштини Босанско–подрињског 
кантона Горажде за утврђивање ви-
талног националног интереса срп-
ског конститутивног народа у пос-
тупку доношења Одлуке о имено-
вању чланова Независног одбора 
на 5. редовној сједници Скупштине 
Босанско–подрињског кантона Го-
ражде, одржаној дана 31.07.2019. го-
дине, је прихватљив.  

 

2. Рјешење објавити у "Службеним  
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новинама Федерације БиХ" и „Слу-
жбеним новинама Босанско–под-
рињског кантона Горажде“. 

 

О б р а з л о ж е њ е 
 

    1. Подносилац захтјева и предмет  
        захтјева 
 

Предсједница Клуба посланика 
Срба у Скупштини Босанско–подрињ-
ског кантона Горажде Далиборка Ми-
ловић (у даљем тексту: Предсједница 
Клуба посланика Срба) доставила је 
дана 09.08.2019.године Вијећу за заш-
титу виталних интереса Уставног суда 
Федерације Босне и Херцеговине (у да-
љем тексту: Вијеће) захтјев за утврђи-
вање постојања виталног интереса ср-
пског народа у Скупштини Босанско–
подрињског кантона Горажде поводом 
доношења Одлуке о именовању чла-
нова Независног одбора (у даљем те-
ксту: оспорена Одлука). Уз достављени 
захтјев приложена је Одлука донесена 
дана 31.07.2019. године од стране 2/3 
посланика Клуба Срба у Скупштини 
Босанско–подрињског кантона (у даљ-
ем тексту: Клуб посланика Срба) којом 
се потврђује да се оспорена Одлука од-
носи на повреду виталног национал-
ног интереса српског народа, ради че-
га се покреће процедура за заштиту 
виталног националног интереса. 

Такође, Предсједница Клуба по-
сланика Срба дана 13.08.2019. године 
Вијећу је доставила допуну документа-
ције и то: Образложење потписано од 
стране Предсједнице Клуба посланика 
Срба, непотписани Записник са 5. ре-
довне сједнице Скупштине Босанско–
подрињског кантона Горажде одржане 
31.07.2019.године и непотписани Запи-
сник са 3. редовне сједнице Клуба пос-
ланика Срба одржане 31.07.2019.год. 
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         2. Странке у поступку 
 

Странке у овом поступку, у 
складу са чланом 9. Закона о поступку 
пред Уставним судом Федерације Бо-
сне и Херцеговине („Службене новине 
Федерације БиХ“, бр.: 6/95 и 37/03) су 
Клуб посланика Срба са једне стране и 
са друге стране, Клуб посланика Бош-
њака и Клуб посланика Хрвата у Ску-
пштини Босанско–подрињског канто-
на Горажде. 
 

         3.  Битни наводи захтјева 
 

           Из достављене документације 
коју је овом вијећу дана 09.08.2019. го-
дине доставила Предсједница Клуба 
посланика Срба произилази да је на 5. 
редовној сједници Скупштине Босан-
ско–подрињског кантона Горажде од-
ржаној дана 31.07.2019. године донесе-
на оспорена Одлука. Клуб посланика 
Срба сматра да оспорена Одлука не 
одражава националну структуру пре-
ма попису становништва из 1991. годи-
не из разлога што су сви предложени и 
именовани чланови Независног одбо-
ра из реда бошњачког народа. Ради 
предњег Клуб посланика Срба је 2/3 
већином донио Одлуку да се оспорена 
Одлука односи на повреду виталног 
националног интереса српског наро-
да. Такође, из достављеног Образложе-
ња произилази да оспорена Одлука  не 
одражава националну и сполну засту-
пљеност, да је усвојена противно пос-
ловничким одредбама и да се о истој 
није гласало унутар сваког од клубова 
конститутивних народа, ради чега се 
покреће процедура за заштиту витал-
ног националног интереса. 
    
      4. Претходни поступак 
 

       Вијеће је акт број: У-33/19 од 13.  
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08.2019. године упутило на руке Пред-
сједавајуће Скупштине Босанско–под-
рињског кантона Горажде и Предсје-
дници Клуба посланика Срба доста-
вило обавијест у којој је навело да се за-
примљени захтјев не може рјешавати 
док се не стекну услови за засједање 
Вијећа у минималном саставу од пет 
чланова. 
        Вијеће је конституисано у пун-
ом саставу на сједници Уставног суда 
Федерације Босне и Херцеговине (у да-
љем тексту: Уставни суд Федерације) 
одржаној 05.12.2022. године. Од тог мо-
мента стекли су се услови да Вијеће од-
лучује о свим запримљеним, а нерије-
шеним предметима по захтјевима за 
заштиту виталних националних ин-
тереса. Стога су у току припрема за 
рјешавање овог предмета затражене 
провјере, те је према службеној заби-
љешки у спису од 07.11.2022. године 
утврђено да је оспорена Одлука објав-
љена у „Службеним новинама Босан-
ско–подрињског кантона Горажде“, бр-
ој: 11/19, а да до дана доношења овог 
Рјешења иста није стављена ван снаге, 
нити су донесене измјене и допуне. 
 

      5.  Релевантно право 
 

А. Устав Федерације Босне и   
      Херцеговине 

 

Амандман XXXVII 
Дефиниција виталног интереса 

 

Витални национални интереси 
конститутивних народа су дефиниса-
ни на сљедећи начин: 
 

- остваривање права конститути-
вних народа да буду адекватно 
заступљени у законодавним, из-
вршним и правосудним орга-
нима власти; 
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- идентитет једног конститутив-
ног народа; 

- уставни амандмани; 
- организација органа јавне вла-

сти; 
- једнака права конститутивних 

народа у процесу доношења 
одлука; 

- образовање, вјероисповијест, је-
зик, његовање културе, тради-
ције и културно наслијеђе; 

- територијална организација; 
- систем јавног информисања 

 

и друга питања која би се третирала 
као питања од виталног националног 
интереса, уколико тако сматра 2/3 јед-
ног од клубова делегата конститути-
вних народа у Дому народа. 
 
Овим амандманом иза члана IV.А.4.17. 
додаје се наслов под 5. и нови члан 
17.а. Устава Федерације Босне и 
Херцеговине.  
 

Амандман XXXVIII 
Парламентарна процедура  

за заштиту виталних интереса 
 

 (1) Закони или други прописи 
или акти који се поднесу Представни-
чком дому у Федерацији Босне и Хе-
рцеговине, такође се усвајају у Дому 
народа Федерације Босне и Херцегови-
не. 
 (2) У Уставном суду Федерације 
Босне и Херцеговине оснива се Вијеће 
за заштиту виталних интереса, како би 
одлучивало о питањима виталног ин-
тереса, према процедури у складу са 
овим уставом. Ово вијеће разматра сва 
питања која су од виталног интереса. 
 (3) Вијеће за заштиту виталног 
интереса састоји се од седам чланова, 
два из сваког конститутивног народа,  
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и један члан из реда Осталих. Судије 
бира Представнички дом и Дом наро-
да. 
 

 Овим амандманом иза новог 
члана IV.А.5.17.а. додаје се нови наслов 
под 6. и нови члан 17.б. 
 

Амандман LXXX 
Иза члана V.2.7. додаје се нови наслов 

и чланови V.2.7. а) и б) који гласе: 
"Механизам заштите виталног 

националног интереса 
 

Члан V.2.7.а. 
 

 1) Листа виталних национал-
них интереса који се штите у канто-
нима идентична је листи садржаној у 
члану IV.5.17.а. овог устава. Клубови 
из члана IV.5.17.а. овог устава су у ка-
нтонима клубови делегата формирани 
у складу са чланом V.2.7. став 2. овог 
устава. 
 2) Ако више од једног предсје-
давајућег или замјеника предсједавају-
ћег законодавног органа кантона твр-
де да неки закон спада у листу витал-
них интереса утврђених у члану 
IV.5.17.а. овог устава, за усвајање так-
вог закона потребна је: 

- већина гласова унутар сваког од 
клубова конститутивних наро-
да заступљених у датој скупш-
тини кантона. 

 3) Предсједавајући и замјеници 
предсједавајућег законодавног органа 
кантона дужни су да у року од седам 
дана одлуче да ли неки од закона, про-
писа или аката потпада под листу из 
става 2. овог члана. 
 4) Ако само један предсједавају-
ћи или замјеник предсједавајућег твр-
ди да закон, пропис или акт потпада 
под листу виталних интереса, двотре- 
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ћинска већина одговарајућег клуба је-
дног од конститутивних народа датог 
законодавног органа може прогласити 
да је ријеч о питању са листе виталних 
националних интереса. 
 

Члан V.2.7.б. 
 

 (1) У случају да двотрећинска 
већина једног од клубова конститути-
вних народа у скупштини кантона од-
лучи да се неки закон, пропис или акт 
односи на витални национални инте-
рес, за усвајање таквог закона, прописа 
или акта, потребна је већина гласова 
унутар сваког клуба конститутивних 
народа заступљених у законодавном 
органу кантона. 
 (2) Ако се већина из става 1. ов-
ог члана не може постићи, питање се 
просљеђује Уставном суду Федерације 
Босне и Херцеговине који доноси ко-
начну одлуку о томе да ли се дати за-
кон, пропис или акт односи на витал-
ни интерес конститутивног народа. 
 (3) Уставни суд Федерације, у 
случају из овог члана, поступа на на-
чин предвиђен у члану IV. 6. 18.а. овог 
устава. 
 (4) Ако Суд одлучи да се ради о 
виталном интересу, закон, пропис или 
акт се сматра неусвојеним, те се доку-
мент враћа предлагачу који треба по-
кренути нову процедуру. У том случа-
ју предлагач не може поднијети исти 
текст закона, прописа или акта. 
 (5) У случају да Уставни суд од-
лучи да се не ради о виталном инте-
ресу, закон, пропис или акт се сматра 
усвојеним/усваја се простом већином 
гласова." 
 

Амандман CXVI 
 

 У члану IV.А.17.а текст иза ри- 
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јечи: "систем јавног информисања", а 
који гласи: "и друга питања која би се 
третирала као питања од виталног на-
ционалног интереса, уколико тако см-
атра 2/3 једног од клубова делегата ко-
нститутивних народа у Дому народа", 
брише се. 
 

Амандман CXVII 
 

 У члану IV.А.17.б, став (3) мије-
ња се и гласи: 
 "(3) Вијеће за заштиту виталног 
интереса састоји се од седам чланова, 
по два из сваког конститутивног наро-
да и један члан из реда Осталих. Суди-
је бира Уставни суд из реда судија тог 
суда." 
 

Амандман CXVIII 
 

 Члан IV.А.18. мијења се и гласи: 
 

 "(1) У случају да двије трећине 
једног од клубова конститутивних на-
рода у Дому народа или више од јед-
ног предсједавајућег или замјеника 
предсједавајућег Дома народа одлуче 
да се закон, други пропис или акт од-
носи на витални национални интерес 
дефинисан чланом IV.А.17.а овог Ус-
тава, Дом народа ће тај закон, пропис 
или акт разматрати као питање од ви-
талног интереса. 
 (2) Одлука да се закон, други 
пропис или акт односи на витални на-
ционални интерес мора бити донесена 
у року од једне седмице од дана када је 
приједлог закона, прописа или акта 
достављен делегатима, а најкасније до 
одржавања гласања о том закону, про-
пису или акту у Дому народа. 
 (3) Уколико већина сваког клу-
ба заступљеног у Дому народа гласа за 
такав закон, пропис или акт, сматрат 
ће се да је усвојен. 
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 (4) Уколико се у Дому народа 
постигне сагласност о амандманима, 
такав закон, пропис или акт се поново 
доставља Представничком дому на 
одобравање. 
 (5) Уколико се сагласност у До-
му народа не постигне или уколико се 
на приједлог амандмана не добије са-
гласност, формират ће се Заједничка 
комисија састављена од представника 
Представничког дома и Дома народа. 
Заједничка комисија је састављена на 
паритетном основу и одлуке доноси 
консензусом. Заједничка комисија уса-
глашава текст закона, прописа или ак-
та. Уколико се текст закона, прописа 
или акта усагласи, закон, пропис или 
акт сматра се усвојеним. 
 (6) Уколико Заједничка комиси-
ја не постигне сагласност, питање се 
просљеђује Уставном суду Федерације 
Босне и Херцеговине да донесе кона-
чну одлуку о томе да ли се предметни 
закон, пропис или акт односи на вита-
лни интерес једног од конститутивних 
народа. 
 (7) Вијеће за заштиту виталног 
интереса при Уставном суду Федера-
ције Босне и Херцеговине одлучује о 
прихватљивости таквих случајева дво-
трећинском већином у року од једне 
седмице, а у року од мјесец дана одлу-
чује о меритуму случајева који се сма-
трају прихватљивим. 
 (8) Потребан је глас најмање дв-
оје судија да би Суд одлучио да се ра-
ди о виталном интересу. 
 (9) Уколико Суд донесе позити-
вну одлуку о виталном интересу, тај 
закон, пропис или акт сматра се неус-
војеним, те се документ враћа предла-
гачу који треба покренути нову проце-
дуру. У том случају предлагач не може 
поново доставити исти текст закона,  
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прописа или акта. 
 (10) У случају да суд одлучи да 
се предметни закон, пропис или акт не 
односи на витални интерес, сматра се 
да је закон, пропис или акт усвојен 
/биће усвојен простом већином." 
 

Амандман CXXVI 
 

 У члану V.2.7.б, ставу (3), рије-
чи: "члану IV.6.18.а" замјењују се рије-
чима "члану IV.А.18". 
 
        Б. Закон о поступку пред  
             Уставним судом Федерације 
             Босне и Херцеговине 
              („Службене новине Федерације  
                 БиХ“, бр.: 6/95 и 37/03) 
 

Члан  42б. Став 1. 
 

          Поступак утврђивања постоја-
ња виталних интереса једног од кон-
ститутивних народа заступљених у 
скупштини кантона у складу са Ама-
ндманом LXXX на Устав покреће се на 
основу обавијести или захтјева предсје-
давајућег или замјеника предсједавају-
ћег законодавног тијела кантона да 
није постигнута сагласност већином 
гласова унутар сваког клуба конститу-
тивних народа заступљених у законо-
давном тијелу кантона.  
 

Члан 43. 
 

       Обавијест односно захтјев за ут-
врђивање постојања виталних интере-
са конститутивног народа треба да са-
држи одлуку, односно питање које се 
односи на витални интерес конститу-
тивног народа, околности и чињенице 
на којима се заснива захтјев за утврђи-
вање постојања виталних интереса, 
друге податке и прилоге од значаја за  
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утврђивање виталних интереса. 
 
    B. Пословник Уставног суда  
        Федерације Босне и Херцеговине  
        („Службене новине Федерације  
          БиХ“, бр.: 40/10 и 18/16) 
 

Члан 49. 
 

Одлучивање о виталним интересима 
конститутивних народа 

           
Вијеће за заштиту виталних ин-

тереса Уставног суда Федерације Бос-
не и Херцеговине (у даљем тексту: Ви-
јеће) одлучит ће о прихватљивости у 
року од седам дана од пријема обави-
јести, односно захтјева, ако су испуње-
не процесне претпоставке за одлучи-
вање о постојању виталног национал-
ног интереса конститутивног народа 
утврђене у члану IV.А.4. 18.а., односно 
у Амандману XL на Устав, а посебно: 
да ли је захтјев поднијело овлашћено 
лице, да ли је захтјев подржала двотре-
ћинска већина одговарајућег клуба ко-
нститутивног народа, да ли је обављен 
Уставом предвиђени поступак усагла-
шавања између клубова конститутив-
них народа, односно између Дома на-
рода и Представничког дома Парламе-
нта Федерације Босне и Херцеговине, 
односно да ли су испуњене и друге 
процесне претпоставке за одлучивање. 
       Уколико Вијеће одлучи да зах-
тјев није прихватљив, рјешење ће дос-
тавити подносиоцу обавијести, однос-
но захтјева. 
        Кад Вијеће одлучи да је захтјев 
прихватљив, то ће утврдити рјешењем 
које се улаже у спис. 
        Вијеће може затражити од под-
носиоца да допуни или потпуније об-
разложи захтјев или да документира  
чињенице које Вијеће сматра релеван- 
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тним за одлучивање. 
         Прихватљиви захтјев се достав-
ља на одговор другом клубу или клу-
бовима конститутивних народа. 
         Допуне и одговори из ст. 4. и 5. 
овог члана достављају се Вијећу у року 
од осам дана. Вијеће ће наставити пос-
тупак и у случају да не добије тражене 
допуне или одговоре. 
         Вијеће, по правилу, заказује ја-
вну расправу која се остварује у складу 
са Законом и овим пословником. 
         Одлуку о меритуму Вијеће до-
носи у року од тридесет дана од дана 
пријема обавијести, односно захтјева. 
        Одлука се објављује у "Службе-
ним новинама Федерације БиХ" и у 
службеном гласилу кантона из  којег је 
упућена обавијест, односно захтјев. 
        Одредбе овог пословника о пра-
вно-техничкој обради одлука Суда схо-
дно се примјењују и на рјешења и од-
луке Вијећа. 
 
        Г. Закон о унутрашњим пословима  
           („Службене новине Босанско–  
              подрињског кантона Горажде“,  
              број: 6/19) 
 

Члан 25. 
 

(Састав Независног одбора) 
 

     (1) Независни одбор се састоји 
од седам чланова. 
     (2) Чланови Независног одбора 
бирају се из реда истакнутих стручња-
ка из области правних, криминалисти-
чких и других друштвених наука, те 
из организација које се баве заштитом 
људских права или других сродних 
области, с тим да најмање један члан 
Независног одбора мора бити дипло-
мирани правник, односно лице са сте-
ченом дипломом високог образовања  
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по болоњском систему студирања са 
остварених најмање 240 ECTS студиј-
ских бодова, правне струке. 
       (3) Састав Независног одбора од-
ражава национални састав становни-
штва на територији Кантона према 
посљедњем важећем попису становни-
штва у БиХ, а води се рачуна и о спо-
лној заступљености. 
 

Члан 28. 
(Именовање Независног одбора  

и трајање мандата) 
 

       (1) Независни одбор именује 
Скупштина на приједлог Комисије за 
избор и именовање Скупштине (у да-
љем тексту: Комисија за избор и име-
новања) у року од 30 дана од дана под-
ношења приједлога. 
      (2) Независни одбор се именује 
на мандатни период од четири годи-
не. 
      (3) Чланови Независног одбора 
из става (2) овог члана могу бити име-
новани у Независни одбор само два 
пута узастопно. 
      (4) Независни одбор којем је 
престао мандат наставља обављати по-
слове из своје надлежности утврђене 
овим Законом до именовања новог Не-
зависног одбора, ако Скупштина у ро-
ку из става (1) овог члана не именује 
Независни одбор, а најдуже три мјесе-
ца од дана истека мандата постојећег 
Независног одбора. 
     (5) Поступак избора новог сази-
ва Независног одбора покреће се нај-
касније шест мјесеци прије истека ма-
ндата постојећег Независног одбора. 
     (6) Одредбе Закона о министа-
рским, владиним и другим именова-
њима Федерације БиХ („Службене но-
вине Федерације БиХ“, број: 34/03), се  
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примјењују на избор чланова Независ-
ног одбора, уколико није другачије од-
ређено овим Законом. 
 
    Д. Пословник Скупштине Босанско- 

         подрињског кантона Горажде 
         („Службене новине Босанско–по- 
             дрињског кантона Горажде“,  
             бр.: 3/18 и 6/19) 
 

Члан  9.  став 1. 
 

        Након давања и потписивања 
свечане изјаве у Скупштини се оснива-
ју три клуба посланика конститутив-
них народа (у даљем тексту: клубови 
народа): 
 

      Клуб посланика Бошњака; 
      Клуб посланика Хрвата; 
      Клуб посланика Срба. 
 

Члан 111. 
 

           Одлука је скупштински акт који 
се доноси ради извршавања или кон-
кретизације Устава, закона или других 
општих аката или њихових појединих 
дијелова. 
          Одлуком се одлучује и о дру-
гим правима и обавезама Скупштине 
када је то Уставом, законом, другим 
општим актом или овим Пословником 
одређено. 
 
    Ђ. Одлука о именовању чланова  
         Независног одбора – оспорена  
         Одлука 
         („Службене новине Босанско–по- 
             дрињског кантона Горажде“,  
             број: 11/19) 
 

Члан 1. 
 

У Независни одбор, на период 
од 4 (четири) године, именује се: 
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1. ЕМИР ХОДОВИЋ 
2. НЕРМИН МУЈЕЗИНОВИЋ 
3. АЛМИР СИЈЕРЧИЋ 
4. ХАРИС БУЊО 
5. АЛЕМ ОМЕРХОЏИЋ 
6. СЕЛИМ ИМАМОВИЋ 
7. ЕРМИН ХЕРАК 

 
Члан 2. 

 

          Ова Одлука ступа на снагу дан-
ом објављивања у „Службеним нови-
нама Босанско–подрињског кантона 
Горажде“. 
 
      6. Чињенично стање и став Вијећа 
 
         На основу свих поднесака и 
аката који су достављени Вијећу, ут-
врђено је да је Предсједница Клуба по-
сланика Срба поднијела захтјев за за-
штиту виталног националног интере-
са српског народа поводом доношења 
оспорене Одлуке. У овој фази посту-
пка, Вијеће првенствено испитује пос-
тојање процесних претпоставки за од-
лучивање о прихватљивости захтјева, 
те да ли се оспорени акт са процедура-
лног и материјалноправног аспекта мо-
же подвести под уставну дефиницију 
виталног националног интереса или 
пак да оцјени захтјев неприхватљивим.  
 

           Релевантним одредбама  члана 
42б. став 1. Закона о поступку пред Ус-
тавним судом Федерације Босне и Хер-
цеговине прописано је да се поступак 
одлучивања виталних интереса једног 
од конститутивних народа покреће на 
основу обавијести или захтјева предсје-
давајућег или замјеника предсједавају-
ћег законодавног тијела кантона да 
није постигнута сагласност већином 
гласова унутар сваког клуба конститу- 
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тивних народа заступљених у законо-
давном тијелу кантона, а што није био 
случај у конкретној ситуацији.  
 

           Иако у конкретном случају оба-
вијест за покретање поступка за заш-
титу виталног националног интереса 
није поднијело овлашћено лице тј. пре-
дсједавајућа или замјеник предсједава-
јуће Скупштине Босанско–подрињског 
кантона Горажде, на основу приложе-
не документације, Вијеће је прихвати-
ло захтјев Клуба посланика Срба за по-
кретање процедуре заштите виталног 
националног интереса из разлога који 
слиједе. 
 

       Скупштина Босанско–подрињ-
ског кантона Горажде на 5. редовној 
сједници одржаној дана 31.07.2019. го-
дине на Дневном реду у оквиру тачке 
2.) разматрала је поред осталог  Избор 
и именовање чланова Независног од-
бора (а у оквиру ове тачке и Приједлог 
Правилника за избор и именовање чл-
анова Независног одбора, Извјештај о 
утврђивању приједлога листе канди-
дата за избор и именовање чланова 
Независног одбора, те Приједлог Од-
луке о избору и именовању чланова 
Независног одбора). Приликом гласа-
ња о оспореној Одлуци Предсједница 
Клуба посланика Срба је истакла да је 
на паузи засједања Скупштине 2/3 ве-
ћином донесена Одлука од стане Клу-
ба, да се иста односи на витални наци-
онални интерес српског народа, те је 
покренута процедура за заштиту ви-
талног националног интереса. Из при-
ложеног Записника са наведене сјед-
нице Скупштине произилази да, Пре-
дсједавајућа Скупштине није омогући-
ла да се о оспореној Одлуци гласа по 
клубовима конститутивних народа,  
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већ је извршено појединачно гласање 
посланика у Скупштини. На наведени 
начин оспорена Одлука усвојена је са 
14 гласова „за“, 7 гласова „против“ и  1 
„суздржан“ и иста је дана 05.08.2019. го-
дине објављена у „Службеним новина-
ма Босанско–подрињског кантона Гор-
ажде“, број:11/19, када је и  ступила на 
снагу. 
 

            Имајући у виду ток догађаја ко-
ји су резултовали доношењем оспоре-
не Одлуке, односно чињеницу да Пре-
дсједавајућа Скупштине у датом моме-
нту није поступила у складу са устав-
ном, законском и пословничком про-
цедуром, те није омогућила гласање о 
оспореној Одлуци по клубовима кон-
ститутивних народа, то је у конкрет-
ном случају Предсједница Клуба зас-
тупника Срба доставила обавијест Ви-
јећу за покретање поступка и одлучи-
вање о виталном националном инте-
ресу српског народа у Скупштини Бо-
санско–подрињског кантона Горажде, 
што је и прихваћено. 
         Такође, за разлику од именова-
ња руководства Скупштине и Владе 
Босанско–подрињског кантона Гораж-
де, у конкретном случају, именовање 
чланова Независног одбора  је изврше-
но на мандатни период  од четири го-
дине, који истиче у мјесецу аугусту 
2023. године и не може се довести у ве-
зу са резултатима Општих парламен-
тарних избора у Босни и Херцеговини 
из октобра 2022. године. 
 

 Стога је Вијеће одлучило као у 
изреци овог рјешења.  
 Ово рјешење Вијеће за заштиту 
виталних интереса донијело је једно-
гласно у саставу: Александра Марти-
новић, предсједница Вијећа, Весна Бу- 
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димир, Мирјана Чучковић, проф.др  
Един Муминовић, Бранимир Ораша-
нин, др сц. Ката Сењак и Ајша Соф-
тић, чланови Вијећа.  
  
Број:У-33/19          Предсједница Вијећа 
20.12.2022.г.   за заштиту виталних интереса                 
Сарајево       Уставног суда  Федерације БиХ           
                           Александра Мартиновић,с.р. 
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На основу поглавља IV, одјељак 
А. члана 23. тачка б) Устава Босанско-
подрињског кантона Горажде (,,Служ-
бене новине Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде”, број: 8/98, 10/00 и 
5/03), те на основу члана 25. Закона о 
буџетима у Федерацији БиХ („Службе-
не новине ФБиХ” број: 102/13, 9/14, 
13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16 5/18, 
11/19, 99/19 и 25/22) и члана 109. По-
словника Скупштине Босанско-подри-
њског кантона Горажде („Службене 
новине Босанско-подрињског кантона 
Горажде”, број: 3/18 и 6/19), Скупшти-
на Босанско-подрињског кантона Го-
ражде, на 2. ванредној сједници, одржа-

ној 23. децембра 2022.год.,  д о н о с и: 

 
 

ИЗМЈЕНЕ И ДОПУНЕ БУЏЕТА 
БОСАНСКО–ПОДРИЊСКОГ 

КАНТОНА ГОРАЖДЕ  
ЗА 2022. ГОДИНУ 

 
Члан 1. 

 
Буџет Босанско-подрињског ка-

нтона Горажде за 2022. годину састоји 
се од: 
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O П И С 

Измјена  
и допуна 
Буџета  за 

2022. годину 

1. ПРИХОДИ (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.) 48.371.494 
 1.1. ПРИХОДИ ОД ПОРЕЗА (1.1.1. + . . . + 1.1.5 ) 37.947.434 
  1.1.1. Порез на добит појединца и предузећа 1.616.373 
  1.1.2. Домаћи порези на добра и услуге 34 
  1.1.3. Порез на доходак 4.418.863 
  1.1.4. Приходи од индиректних пореза 31.353.986 
  1.1.5. Остали порези и порез на имовину 556.694 
 1.2. НЕПОРЕЗНИ ПРИХОДИ 4.742.720 
 1.3. ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ (ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИЈЕ) 5.308.243 
 1.4. КАПИТАЛНИ ТРАНСФЕРИ 371.982 
 1.5. ПОРЕЗ ПО ОСНОВУ ЗАОСТАЛИХ ОБАВЕЗА 1.115 

 
2. РАСХОДИ (2.1. + 2.2.) 45.450.785 
 2.1. РАСХОДИ 45.448.473 
 2.2. ТЕКУЋА РЕЗЕРВА 2.312 
3. ТЕКУЋИ БИЛАНС (1.-2.) 2.920.709 
4. КАПИТАЛНИ ПРИМИЦИ 20.000 
5. КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ 2.840.709 

6. НЕТО НАБАВКА НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (4.-5.) -2.820.709 
7.  УКУПАН СУФИЦИТ (3.+6.) 100.000 
8.  ПРИХОДИ ОД ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ И ЗАДУЖИВАЊА (8.1) 0 
 8.1. Примици од финансијске имовине 0 
9.  ИЗДАЦИ ЗА ФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ И ОТПЛАТУ ДУГОВА (9.1.+9.2.) 0 
 9.1. Издаци за финансијску имовину 0 

 9.2. Издаци за отплату дугова  0 
10. НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ (8.-9.) 0 
11. ПОКРИЋЕ АКУМУЛИРАНОГ ДЕФИЦИТА 100.000 
12. УКУПАН ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТ (7.+10.-11.) 0 

 
 

Члан 2. 
 

Приходи и примици за 2022.годину по групама утврђују се како слиједи: 
 

Укупни приходи (I+II+III+IV+V 48.391.194 КМ 
   
I Порезни приходи 37.947.434 КМ 
II Непорезни приходи 4.742.720 КМ 
III Приходи по основу заосталих обавеза 1.115 КМ 
IV Текући трансфери (трансфери и донације) 5.308.243 КМ 
V Капитални трансфери 371.982 КМ 
VI Капитални примици 20.000 КМ 

 



26. децембар/просинац 2022.                                                               Број 11 – страна 2665 
 
 

 



Број 11 – страна 2666                                                               26. децембар/просинац 2022. 
 
 

 



26. децембар/просинац 2022.                                                               Број 11 – страна 2667 
 
 

 



Број 11 – страна 2668                                                               26. децембар/просинац 2022. 
 
 

 



26. децембар/просинац 2022.                                                               Број 11 – страна 2669 
 
 

 



Број 11 – страна 2670                                                               26. децембар/просинац 2022. 
 
 

 



26. децембар/просинац 2022.                                                               Број 11 – страна 2671 
 
 

 



Број 11 – страна 2672                                                               26. децембар/просинац 2022. 
 
 

 



26. децембар/просинац 2022.                                                               Број 11 – страна 2673 
 
 

 



Број 11 – страна 2674                                                               26. децембар/просинац 2022. 
 
 

 



26. децембар/просинац 2022.                                                               Број 11 – страна 2675 
 
 

 



Број 11 – страна 2676                                                               26. децембар/просинац 2022. 
 
 

 
 



26. децембар/просинац 2022.                                                               Број 11 – страна 2677 
 
 

 



Број 11 – страна 2678                                                               26. децембар/просинац 2022. 
 
 

 



26. децембар/просинац 2022.                                                               Број 11 – страна 2679 
 
 

 



Број 11 – страна 2680                                                               26. децембар/просинац 2022. 
 
 

 



26. децембар/просинац 2022.                                                               Број 11 – страна 2681 
 
 

 



Број 11 – страна 2682                                                               26. децембар/просинац 2022. 
 
 

 



26. децембар/просинац 2022.                                                               Број 11 – страна 2683 
 
 

 



Број 11 – страна 2684                                                               26. децембар/просинац 2022. 
 
 

 



26. децембар/просинац 2022.                                                               Број 11 – страна 2685 
 
 

 



Број 11 – страна 2686                                                               26. децембар/просинац 2022. 
 
 

 



26. децембар/просинац 2022.                                                               Број 11 – страна 2687 
 
 

 



Број 11 – страна 2688                                                               26. децембар/просинац 2022. 
 
 

 



26. децембар/просинац 2022.                                                               Број 11 – страна 2689 
 
 

 



Број 11 – страна 2690                                                               26. децембар/просинац 2022. 
 
 

 



26. децембар/просинац 2022.                                                               Број 11 – страна 2691 
 
 

 



Број 11 – страна 2692                                                               26. децембар/просинац 2022. 
 
 

 



26. децембар/просинац 2022.                                                               Број 11 – страна 2693 
 
 

 



Број 11 – страна 2694                                                               26. децембар/просинац 2022. 
 
 

 



26. децембар/просинац 2022.                                                               Број 11 – страна 2695 
 
 

 



Број 11 – страна 2696                                                               26. децембар/просинац 2022. 
 
 

 



26. децембар/просинац 2022.                                                               Број 11 – страна 2697 
  
 

 



Број 11 – страна 2698                                                               26. децембар/просинац 2022. 
 
 

 



26. децембар/просинац 2022.                                                               Број 11 – страна 2699 
 
 

 



Број 11 – страна 2700                                                               26. децембар/просинац 2022. 
 
 

 



26. децембар/просинац 2022. 
 
 

Члан 5. 
 

Овлашћује се Министарство за 
финансије Босанско–подрињског кан-
тона Горажде да изврши техничке ис-
правке у тексту Буџета. 
 

Члан 6. 
 
 Овај Буџет ступа на снагу дан-
ом објављивања у „Службеним нови-
нама Босанско-подрињског кантона Го-
ражде”, а примјењиваће се за фискал-
ну 2022. годину. 
 

Број:01-11-722/22      ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ  
23.12.2022. године      С К У П Ш Т И Н Е     
     Г о р а ж д е          Мурадиф Канлић,с.р. 
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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 2. ванредној сједници, одр-
жаној 23.12.2022.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  2022. ГОДИНУ 

 
Члан 1. 

 
Даје се сагласност на измјене и 

допуне Финансијског плана Завода здра-

вственог осигурања Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде за 2022. годину.  
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Члан 2. 

 
Ова Одлука ступа на снагу дан-

ом доношења, а накнадно ће да се об-
јави у „Службеним новинама Босанско 
-подрињског кантона Горажде“. 
 

Број:01-11-723/22      ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ  
23.12.2022.године       С К У П Ш Т И Н Е 
      Г о р а ж д е         Мурадиф Канлић,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 оси-
гурању („Службене новине Федераци-
је БиХ“, број: 30/97, 7/02, 70/08, 48/11, 
36/18 и 61/22), чланова 6. и 37. Закона 
о буџетима у Федерацији БиХ („Слу-
жбене новине Федерације БиХ“, број: 
102/13, 9/14, 13/1,8/15, 91/15, 102/15, 
104/16, 05/18, 11/19, 99/19 и 25/22), 
Одлуке о прерасподјели средстава Фи-
нансијског плана број: 08-04-5125-2/22 
од 16.09.2022. године, након разматра-
ња Закључка Владе Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде, број:03-11-2200/ 
22 од 09.12.2022.године, дописа Мини-
старства за социјалну политику, здра-
вство, расељена лица и избјеглице Бо-
санско-подрињског кантона Горажде 
број: 08-11-3501-2/22 од 09.12.2022. год-
ине, Управни одбор Кантоналног за-
вода здравственог осигурања Горажде, 
на својој  1. (првој) ванредној сједници, 
одржаној 19.12.2022. године, донио је: 
 
 

ИЗМЈЕНЕ И ДОПУНЕ 
ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА 
ЗАВОДА ЗДРАВСТВЕНОГ 

ОСИГУРАЊА БОСАНСКО-
ПОДРИЊСКОГ КАНТОНА 

ГОРАЖДЕ ЗА 2022. ГОДИНУ 
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Члан 1. 
 
 

Измјенама и допунама Финан-
сијског плана Завода здравственог оси-
гурања Босанско-подрињског кантона 
Горажде за 2022. годину утврђује се 
укупан обим прихода и расхода и из-
датака и то: 
 
 
ПРИХОДИ                     22.084.416,06 КМ 
РАСХОДИ  
И ИЗДАЦИ                   22.084.416,06 КМ 
РАЗЛИКА                                          0 КМ 
 

Члан 2. 
 

Приходи и расходи и издаци 
утврђују се у билансу прихода и рас-
хода за 2022. годину како слиједи: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

26. децембар/просинац 2022. 
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Број:08-6626-1/22                                                                                                   ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ 
19.12.2022. 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, члана 
103. став 1. алинеја 4. Закона о здрав-
ственом осигурању („Службене нови-
не Федерације БиХ“, број: 30/97, 7/02, 
70/08, 48/11, 36/18 и 61/22 ), и чланова 
6, 27. и 37. Закона о буџетима у Феде-
рацији БиХ („Службене новине Феде-
рације БиХ“, број: 102/13, 9/14, 13/1, 
8/15, 91/15, 102/15, 104/16, 05/18, 11/19, 
99/19 и 25/22), након разматрања Зак-
ључка Владе Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде, број: 03-11-2200/22 од 
09.12.2022. године, дописа Министар-
ства за социјалну политику, здравство,  

 
 

расељена лица и избјеглице Босанско-
подрињског кантона Горажде број: 08-
11-3501-2/22 од 09.12.2022. године, Уп-
равни одбор Кантоналног завода здра-
вственог осигурања Горажде, на 1. (пр-
вој)  ванредној сједници, одржаној 19. 
12.2022. 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 2022.годину 
 



26. децембар/просинац 2022. 
 
 

Члан 1. 
 

Усвајају се Измјене и допуне  Фи-

нансијског  плана Завода здравственог 
осигурања Босанско-подрињског кан-
тона Горажде за 2022. годину у износу: 
 

ПРИХОДИ                     22.084.416,06 КМ 
РАСХОДИ И  
ИЗДАЦИ                       22.084.416,06 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, 
13/1, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16, 05/18, 
11/19, 99/19 и 25/22) Министарству за 
социјалну политику, здравство, расе-
љена 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 2022. годину. 
 

Број:08-6626/22                    Предсједник 
19.12.2022.године           Управног одбора 
     Г о р а ж д е              Енвер Ратковић,с.р. 
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На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде („Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде“ број: 
8/15), Влада Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде, на 1. конституирајућој  
сједници, одржаној дана 08.12.2022. го-
дине, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о одређивању потписника  
за све рачуне и подрачуне  

у оквиру Јединственог рачуна 
Трезора Босанско-подрињског 

кантона Горажде 
 

Члан 1. 
 
 За потписнике „Депозитног ра-
чуна Босанско-подрињског кантона 
Горажде“ одређују се: 
 

1. Един Ћулов – премијер Босанско-
подрињског кантона Горажде 

2. Недим Муратспахић – министар 
за финансије Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде 

3. Габела Емина - помоћник мини-
стра за трезор у Министарству за 
финансије Босанско-подрињског 
кантона Горажде 

 
 За потписнике ниже наведених 
рачуна и подрачуна: 
 

• Трансакционог рачуна,  
• Подрачуна за заштиту и спа-

шавање,  
• Подрачуна Кантоналног стам-

беног фонда,  
• Escrow-ог подрачуна,  
• Подрачуна за плате,  

• Подрачуна за заштиту од по- 
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жара и ватрогаства,  

• Подрачуна за пољопривредно 
земљиште,  

• Подрачуна за шуме,  

• Подрачуна за водне накнаде,  
• Подрачуна Дирекције за цесте,  
• Подрачуна  за заштиту околине,  

• Подрачуна Министарства за 
образовање, младе, науку, кул-
туру и спорт,  

 

одређују се: 
 

1. Един Ћулов – премијер Босанско-
подрињског кантона Горажде 

2. Недим Муратспахић – министар 
за финансије Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде 

 
Члан 2. 

 
 Овом Одлуком стављају се ван 
снаге Одлуке Владе Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде број:03-11-1136/ 
20 од 26.06.2020.године, број: 03-11-1125 
/20 од 26.06.2020.године, број: 03-11-
1131/20 од 26.06.2020.године, број:03-11 
-1132/20 од 26.06.2022.године, број: 03-
11-1134/20 од 26.06.2020.године, број:03 
-11-1133/20 од 26.2020. године, број: 03-
11-1130/20 од 26.06.2020. године, број: 
03-11-1129/20 од 26.06.2020. године, бр-
ој: 03-11-1135/20 од 26.06.2020 .године, 
број: 03-11-1128/20 од 26.06.2020. годи-
не, број: 03-11-1127/20 од 26.06.2020. го-
дине и број:03-11-1126/20 од 26.06.2020. 
године. 
 

Члан 3. 
 
 За реализацију ове Одлуке зад-
ужује се Министарство за финансије 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де. 
 

26. децембар/просинац 2022. 
 

 
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:03-11-2201/22                 П Р Е М И Ј Е Р 
08.12.2022.године                 Един Ћулов,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-подрињ-
ског кантона Горажде о давању саглас-
ности на Програм утрошка средстава 
„Програм кантоналних новчаних под-
стицаја у пољопривреди за 2022.годи-
ну” („Службене новине Босанско-под-
рињског кантона Горажде“, број:3/22), 
Одлуке Владе Босанско-подрињског 
кантона Горажде о давању сагласности 
на Програм о измјенама и допунама 
Програма утрошка средстава „Прог-
рам кантоналних новчаних подстицаја 
у пољопривреди за 2022. годину, утв-
рђеног у Буџету Министарства за при-
вреду Босанско-подрињског кантона 
Горажде за 2022.годину на економском 
коду 614 500 (ПОД 002) - Субвенције 
јавним предузећима – пољопривредна 
производња („Службене новине Боса-
нско-подрињског кантона Горажде“, 
број: 4/22 и 8/22), Упутства за оствари-
вање новчаних подстицаја у примарн-
ој пољопривредној производњи, број: 
04-11-438-3/22 од 04.04.2022.године, и 
Упутства о измјенама и допунама Упу-
тства за остваривање новчаних подсти-
цаја у примарној пољопривредној про-
изводњи број: 04-11-1667-3/22 од 22.08.  



26. децембар/просинац 2022. 
 
 
2022, број: 04-11-1667-4/22 од 28.09.2022. 
године и број: 04-11-1667-6/22 од 24.10. 
2022.године, Влада Босанско-подрињ-
ског  кантона Горажде, на 2. редовној 
сједници, одржаној дана 15.12.2022. го-
дине, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о исплати новчаних средстава  

за подстицај у пољопривреди – 
подстицај за држање кока носиља 

 
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 др-
жање кока носиља у износу од 2.000,00 
КМ. 
 

Члан 2. 
 
         Саставни дио ове Одлуке је та-
беларни приказ самосталног пољоп-
ривредног произвођача (СПП) који је 
остварио право на подстицај са виси-
ном износа како слиједи: 
 

СПП „ГАЛЛИНА“  
вл.Хубјер Нермина             2.000,00 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  614500 – ПОД 002 – Субвенције 
јавним предузећима - пољопривред-
на производња. 
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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:03–11–2227/22        П Р Е М И Ј Е Р 
15.12.2022.године                 Един Ћулов,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 7. Закона о министарск-
им, владиним и другим именовањима 
Федерације Босне и Херцеговине („Сл-
ужбене новине Федерације Босне и Хе-
рцеговине број: 12/03, 34/03 и 65/13), а 
у вези са чланом 85. Закона о туризму 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де („Службене новине Босанско-под-
рињског кантона Горажде“, број: 9/20 
и 3/22), Влада Босанско-подрињског 
кантона Горажде, на 2. редовној сјед-
ници, одржаној дана 15.12.2022. годи-
не, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о утврђивању стандарда и критерија 

за именовање Надзорног одбора 
Туристичке организације Босанско-

подрињског кантона Горажде 
 

I 
 
 Овом Одлуком Влада Босанско-
подрињског кантона Горажде (у даљ-
ем тексату: Влада) утврђује стандарде 
и критерије за именовање  Надзорног  
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одбора Туристичке организације Боса-
нско-подрињског кантона Горажде  (у 
даљем тексту Надзорни одбор). Надзо-
рни одбор има три члана, и то пред-
сједника и два члана, који се именују 
на период од четири године с могућ-
ношћу једног реизбора. У Надзорни 
одбор обавезно се именује један пред-
ставник Министарства за привреду 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де, а остали чланови се именују из ре-
да научних и стручних лица из облас-
ти  туризма. 
 

II 
 

 За предсједника и чланове Над-
зорног одбора из тачке I ове Одлуке 
могу  бити именовани кандидати који 
испуњавају сљедеће опште услове: 
 

a) Да је држављанин Босне и Хер-
цеговине; 

б)   да је старији од 18 година; 
ц)   да није отпуштен из државне  

службе као резултат дисципли-
нске мјере на било којем нивоу 
у Босни и Херцеговини у пери-
оду од три године прије дана 
објављивања упражњене  пози-
ције; 

д)  да се на тог кандидата не односи  
члан IX.1. Устава Босне и Херце-   
говине; 

е)   да није осуђиван за кривично  
дјело и да се против кандидата  
не води кривични поступак; 

ф)   да није изабрани званичник,  
носилац извршних функција 
или савјетник у смислу Закона 
о сукобу  интереса  у органима  
власти Федерације Босне и Хе-
рцеговине („Службене новине 
Федерације Босне и Херцегови-
не“ број 70/08); 

26. децембар/просинац 2022. 
 

 
г)    да није на функцији у полити- 

чкој странци  у смислу члана 5. 
Закона о министарским, влади-
ним и другим именовањима Фе-
дерације Босне и Херцеговине; 

 

 Поред наведених општих усло-
ва, кандидати који се именују за пози-
цију предсједника и чланова Надзор-
ног одбора морају испуњавати и посе-
бне услове: 
 

a) За предсједника Надзорног од- 
бора да има завршен најмање 
VII степен стручне спреме, од-
носно високо образовање I, II 
или III циклуса Болоњског сис-
тема студирања са најмање 180  
ЕЦТС остварених студијских 
бодова економске струке, при-
родно-математичке струке (сми-
јер географија) или филозоф-
ске струке (смијер историја) 

б)  да има најмање 3 (три) године  
      радног искуства 
ц)  да посједује знање из области  
      туризма 

 

III 
 

 На позицију не  могу  се  имено-
вати  кандидати  који су: 
 

a) осуђивани за кривична дјела и 
за привредне преступе неспоји-
ве са дужноси у управљачкм                                  
тијелима, пет година од дана 
правоснажности пресуде, укљу-
чујући и вријеме затворске каз-
не, 

 

б)  судском пресудом или другом  
мјером искључени или им је за-
брањено обављање активности 
у надлежности управљачких ти-
јела  или послова управљања, 
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ц)  у  финансијском  или  приват- 
ном  интересу  у институцији у  
које  се  именују. 

 
IV 

 
 Приликом избора кандидата 
неће се вршити дискриминација пре-
ма било коме на основу расе, национа-
лног или етничког поријекла, боје, вје-
ре, пола, брачног статуса, породичног 
статуса, инвалидности или због посто-
јања осуде за коју је изречено помило-
вање. 
 

V 
 
 На основу општих услова утв-
рђених  Законом о министарским, вла-
диним и другим именовањима Феде-
рације БиХ и стандарда и  критерија 
утврђених овом Одлуком, Министар-
ство за привреду Босанско-подрињск-
ог кантона Горажде, сходно одредбама 
члана 8. наведеног Закона, ће објавити 
оглас за именовање Надзорног одбора, 
који ће да се објави у „Службеним но-
винама  Федерације БиХ“ и у једном 
дневном листу великог тиража. 
 

VI 
 
 Поступак избора и именовања 
ће провести Министарство за привре-
ду Босанско-подрињског кантона Го-
ражде  у складу са одредбама Закона о 
министарским, владиним и другим 
именовањима Федерације БиХ и Зако-
на о туризму Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде те предложити Влади 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де приједлог кандидата за коначно им-
еновање. 
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VII 
 

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

Број:03-04–2228/22                П Р Е М И Ј Е Р 
15.12.2022.године                 Един Ћулов,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 46. Закона о извршењу 
Буџета Босанско-подрињског кантона 
Горажде за 2022. годину (,,Службене 
новине Босанско-подрињског кантона 
Горажде“, број:12/21), чланова 48. и 54. 
Закона о пољопривредном земљишту 
(,,Службене новине ФБиХ“, број:52/09) 
и Одлуке Владе Босанско-подрињског 
кантона Горажде број: 03-11-1376/22 од 
28.07.2022.године о давању сагласности 
на Програм утрошка средстава ,,Прог-
рам уређења пољопривредног земљи-
шта за 2022.годину“ у Буџету Минис-
тарства за привреду на економском ко-
ду 614 400 ХАП 005 - Финанирање про-
јеката из средстава претворбе пољоп-
ривредног у непољопривредно земљи-
ште - Јавним предузећима (,,Службене 
новине Босанско-подрињског кантона 
Горажде“ број: 7/22), Влада Босанско-
подрињског кантона Горажде, на 2. ре-
довној сједници, одржаној дана 15.12. 
2022. године, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о исплати новчаних средстава  
за уређење пољопривредног 

земљишта 
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Члан  1. 
 

Овом се Одлуком даје сагласно-
ст Министарству за привреду Босан-
ско-подрињског кантона Горажде да 
исплати новчана средства у износу од 
720,00 КМ за уређење пољопривредног 
земљишта.  
 

Члан 2. 
 

Саставни дио ове Одлуке је та-
беларни приказ регистрованог пољо-
привредног произвођача-обртника у 
пољопривреди који је остварио парво 
на новчана средства са висином поје-
диначног износа како слиједи: 
   

1. СПП ,,НЕДО“ 
вл.Рамовић Мухарем      720,00 КМ 

 

Члан 3. 
             
 За реализацију ове Одлуке зад-
ужују се Министарство за привреду и 
Министарство за  финансије Босанско-
подрињског кантона Горажде, свако у 
оквиру своје надлежности, а средства 
ће се обезбиједити из Буџета Министа-
рства за привреду са економског кода 
614 400 (ХАП 005) - Финансирање про-
јеката из средстава претворбе пољоп-
ривредног у непољопривредно земљи-
ште – Јавним предузећима. 
 

Члан 4. 
 

Одлука ступа на снагу даном об-
јављивања на службеној огласној таб-
ли Босанско-подрињског кантона  Гор-
ажде, а накнадно ће да се објави у „Сл-
ужбеним новинама Босанско-подрињ-
ског кантона  Горажде“. 
 

Број:03–11-2229/22                П Р Е М И Ј Е Р 
15.12.2022.године                 Един Ћулов,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 кантоналних новча-
них подстицаја у пољопривреди за 
2022. годину („Службене новине Боса-
нско-подрињског кантона Горажде” 
број: 3/22, 4/22, 8/22), Влада Босанско-
подрињског кантона Горажде, на 2. ре-
довној сједници, одржаној дана 15.12. 
2022. године,  д о н о с и: 

 
 

О Д Л У К У 
о исплати новчаних средстава 

 ЈП Ветеринарска станица  
д.о.о. Горажде 

 
Члан 1. 

  
 Овом се Одлуком даје сагласно-
ст Министарству за привреду Босан-
ско-подрињског кантона Горажде да 
исплати новчана средства у износу од 
2.214,00 КМ ЈП Ветеринарска станица 
д.о.о. Горажде за вјештачко осјемења-
вање 369 крава (369x6). 
 

Члан  2. 
 
 За реализацију ове Одлуке зад-
ужују се Министарство за привреду и 
Министарство за финансије Босанско-
подрињског кантона Горажде, а сред-
ства ће се обезбиједити из Буџета Ми-
нистарства за привреду са економског 
кода 614 500 ПОД002 – Субвенције 
приватним предузећима – пољопри-
вредна производња - вјештачко осје-
мењавање крава. 
 Средства уплатити на жирора-
чун ЈП Ветеринарска станица д.о.о.  
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Горажде број: 1011400000018010, отво-
рен код Привредне банке Сарајево 
д.д. филијала Горажде. 
 

Члан  3. 
 
 Одлука ступа на снагу даном об-
јављивања на службеној огласној таб-
ли Босанско-подрињског кантона Гор-
ажде, а накнадно ће да се објави у „Сл-
ужбеним новинама Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде“. 
 

Број:03–11-2230/22                П Р Е М И Ј Е Р 
15.12.2022.године                 Един Ћулов,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-подрињ-
ског кантона Горажде број: 03-11-332/22 
од 04.03.2022. године о давању саглас-
ности на  Програм утрошка средстава 
,,Програм кантоналних новчаних под-
стицаја у пољопривреди за 2022.годи-
ну“, Одлуке Владе Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде о давању сагла-
сности на Програм о измјенама и до-
пунама Програма утрошка средстава 
,,Програм кантоналних новчаних под-
стицаја у пољопривреди за 2022.годи-
ну“ број:03-11-519/22 од 31.03.2022.го-
дине, Одлуке Владе Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде о давању сагла-
сности на Програм о измјенама и до-
пунама Програма утрошка средстава 
,,Програм кантоналних новчаних под-
стицаја у пољопривреди за 2022.годи-
ну“ број: 03-11-1475/22 од 12.08.2022.го-
дине, утврђеног у Буџету Министарст-
ва за привреду Босанско-подрињског 
кантона Горажде за 2022.годину на ек- 
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ономском коду 614 500 (ПОД 002) – Су-
бвенције јавним предузећима - подсти-
цај пољопривредној производњи у из-
носу од 350.000,00 КМ, Упутстава за ос-
тваривање новчаних подстицаја у при-
марној пољопривредној производњи, 
број: 04-11-438-3/22 од 04.04.2022. годи-
не, Упутства о измјенама и допунама 
Упутства за остваривање новчаних по-
дстицаја у примарној пољопривредној 
производњи  број: 04-11-1667-3/22 од 
22.08.2022.године, и Упутства о измје-
нама и допунама Упутства за оствари-
вање новчаних подстицаја у примар-
ној пољопривредној производњи број: 
04-11-1667-6/22 од 24.10.2022. године, 
Влада Босанско-подрињског кантона 
Горажде, на 2. редовној сједници, од-
ржаној дана 15.12.2022.год., д о н о с и: 
 
 

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

производњи ,,Производња малине - 
род 2022.година - физичка лица“ 

 
Члан  1. 

 
Овом се Одлуком даје сагласно-

ст Министартву за привреду Босанско-
подрињског кантона Горажде да исп-
лати новчана средства у износу од  

943,35 КМ за подстицај у пољопривре-
ди – производња малине род 2022.го-
дина - физичка лица“. 
 

Члан 2. 
 

Саставни дио ове Одлуке је та-
беларни приказ регистрованих пољо-

привредних произвођача који су ост-
варили право на подстицај са висином 
појединачних износа како слиједи: 
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1. Жуга Екрем                  41,00 КМ 
2. Бујак Фатима                       32,35 КМ 
3. Беговић Јован                135,90 КМ 
4. Аговић Ејуб      63,85 КМ 
5. Појата Јасмина      50,10 КМ 
6. Папрачанин Зијад     42,90 КМ 
7. Аџем Изудин      85,75 КМ 
8. Матовић Бране      88,30 КМ 
9. Омербашић Индира     70,75 КМ 
10. Чворак Вехид                  37,70 КМ 
11. Перла Синан      88,10 КМ 
12. Ковач Емир                126,15 КМ 
13. Бечић Сејдалија                  80,50 КМ 
 

Члан 3. 
 
  За реализацију ове Одлуке зад-
ужују се Министарство за привреду и 
Министарство за  финансије Босанско-
подрињског кантона Горажде, а сред-
ства ће се обезбиједити из Буџета Ми-
нистарства за привреду са економског 
кода 614 500 ПОД 002 - Подстицај по-
љопривредној производњи (производ-
ња малине 2022 година - физичка ли-
ца) у износу од  943,35  КМ. 
     

Члан 4. 
 

Одлука ступа на снагу даном об-
јављивања на службеној огласној таб-
ли Босанско-подрињског кантона  Гор-
ажде, а накнадно ће да се објави у „Сл-
ужбеним новинама Босанско-подрињ-
ског кантона  Горажде“. 
 

Број:03–11-2231/22                П Р Е М И Ј Е Р 
15.12.2022.године                 Един Ћулов,с.р. 
      Г о р а ж д е 
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На основу члана 23. Закона  о 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде („Службене новине Босанско- 
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подрињског кантона Горажде“, број: 
8/15), Одлуке Владе Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде број: 03-11-332/22 
од 04.03.2022.године о давању саглас-
ности на  Програм утрошка средстава 
,,Програм  кантоналних новчаних по-
дстицаја у пољопривреди за 2022.год-
ину“, Одлуке Владе Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде о давању сагла-
сности на Програм о измјенама и до-
пунама Програма утрошка средстава 
,,Програм кантоналних новчаних под-
стицаја у пољопривреди за 2022.годи-
ну“ број: 03-11-519/22 од 31.03.2022.год-
ине, Одлуке Владе Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде о давању саглас-
ности на Програм о измјенама и допу-
нама Програма утрошка средстава 
,,Програм кантоналних новчаних под-
стицаја у пољопривреди за 2022.годи-
ну“ број: 03-11-1475/22 од 12.08.2022.го-
дине, утврђеног у Буџету Министар-
ства за привреду Босанско-подрињск-
ог кантона Горажде за 2022.годину на 
економском коду 614 500 (ПОД 002) – 
Субвенције јавним предузећима – под-
стицај пољопривредној производњи у 
износу од 350.000,00 КМ, Упутстава за 
остваривање новчаних подстицаја у 
примарној пољопривредној производ-
њи, број: 04-11-438-3/22 од 04.04.2022. 
године, Упутства о измјенама и допу-
нама Упутства за остваривање новча-
них подстицаја у примарној пољопри-
вредној производњи  број: 04-11-1667-
3/22 од 22.08.2022.године и Упутства о 
измјенама и допунама Упутства за ост-
варивање новчаних подстицаја у при-
марној пољопривредној производњи 
број:04-11-1667-6/22 од 24.10.2022.годи-
не, Влада Босанско-подрињског канто-
на Горажде, на 2. редовној сједници, 
одржаној дана 15.12.2022.г., д о н о с и: 
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О Д Л У К У 
о исплати новчаних средстава  
за подстицај пољопривредној 

производњи ,,Производња малине - 
род 2022.година – СПП,  

СПО, ЗЗ, ДОО“ 
 

Члан  1. 
 

Овом се Одлуком даје сагласно-
ст Министартву за привреду Босанско-
подрињског кантона Горажде да исп-
лати новчана средства за подстицај у 
пољопривреди – ,,производња мали-
не - род 2022.година - СПП, СПО, ЗЗ, 
ДОО“ у износу од  526,40 КМ. 
 

Члан 2. 
 

Саставни дио ове Одлуке је та-
беларни приказ регистрованих пољо-

привредних произвођача који су ост-
варили право на подстицај са висином 
појединачних износа како слиједи: 
 

1. СПП ,,КАМА“  
вл.Каменица Арас            170,60 КМ 

2. СПП ,,МИКЕР“  
вл.Алаим Сафет                302,80 КМ 

3. СПП ,,СЈАЈ“  
вл.Имамовић Надира     53,00 КМ 

                                                                               
Члан 3. 

 
  За реализацију ове Одлуке зад-
ужују се Министарство за привреду и 
Министарство за  финансије Босанско-
подрињског кантона Горажде, а сред-
ства ће се обезбиједити из Буџета Ми-
нистарства за привреду са економског 
кода 614 500 ПОД 002 - Подстицај по-
љопривредној производњи (производ-
ња малине род 2022.година - СПП, 
СПО, ЗЗ, ДОО) у износу од  526,40 КМ. 
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Члан 4. 
 

Одлука ступа на снагу даном об-
јављивања на службеној огласној таб-
ли Босанско-подрињског кантона  Гор-
ажде, а накнадно ће да се објави у „Сл-
ужбеним новинама Босанско-подрињ-
ског кантона  Горажде“. 
                

Број:03–11-2232/22                П Р Е М И Ј Е Р 
15.12.2022.године                 Един Ћулов,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-подрињ-
ског кантона Горажде број:03-11-332/22 
од 04.03.2022. године о давању саглас-
ности на  Програм утрошка средстава 
,,Програм кантоналних новчаних под-
стицаја у пољопривреди за 2022.годи-
ну“, Одлуке Владе Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде о давању саглас-
ности на Програм о измјенама и допу-
нама Програма утрошка средстава 
,,Програм кантоналних новчаних под-
стицаја у пољопривреди за 2022.годи-
ну“ број: 03-11-519/22 од 31.03.2022. го-
дине, Одлуке Владе Босанско-подри-
њског кантона Горажде о давања саг-
ласности на Програм о измјенама и 
допунама Програма утрошка средста-
ва ,,Програм кантоналних новчаних 
подстицаја у пољопривреди за 2022.го-
дину“ број: 03-11-1475/22 од 12.08.2022. 
године, утврђеног у Буџету Министар-
ства за привреду Босанско-подрињск-
ог кантона Горажде за 2022.годину на 
економском коду 614 500 (ПОД 002) – 
Субвенције јавним предузећима – под-
стицај пољопривредној производњи у  
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износу од 350.000,00 КМ, Упутстава за 
остваривање новчаних подстицаја у 
примарној пољопривредној производ-
њи, број: 04-11-438-3/22 од 04.04.2022. 
године, Упутства о измјенама и допу-
нама Упутства за остваривање новча-
них подстицаја у примарној пољопри-
вредној производњи  број: 04-11-1667-
3/22 од 22.08.2022.године и Упутства о 
измјенама и допунама Упутства за ос-
тваривање новчаних подстицаја у при-
марној пољопривредној производњи 
број: 04-11-1667-6/22 од 24.10.2022.го-
дине, Влада Босанско-подрињског кан-
тона Горажде, на 2. редовној сједници, 
одржаној дана 15.12.2022.г., д о н о с и: 
 
 

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

производњи - набавка 
пољопривредне механизације  
и опреме (СПП, СПО, ЗЗ, ДОО) 

 
Члан 1. 

 
Овом се Одлуком даје сагласно-

ст Министартву за привреду Босанско 
–подрињског кантона Горажде да ис-
плати новчана средства за подстицај 
пољопривредној производњи  - наба-
вка пољопривредне механизације и 
опреме (СПП, СПО, ЗЗ, ДОО) - у из-
носу од  3.477,20 КМ. 
 

Члан 2. 
 

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

1. СПП ,,ЧЕНГИЋ“  
вл.Ченгић Авдо   348,70 КМ 
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2. СПП „ОКУС ПРИРОДЕ“  
вл.Хасанспахић Ризалија   665,40 КМ 

3. ,,ХУБЈЕР“ Д.О.О.  
вл.Хубјер Едим                221,00 КМ 

4. СПП ,,МУХКО“  
вл.Муховић Емир   189,50 КМ 

5. СПП ,,КАМА“  
вл.Каменица Арас   594,95 КМ  

6. СПП ,,В&П1705“  
вл.Хубјер Едим    577,90 КМ   

7. СПП ,, АМКО“  
вл.Мулахметовић Алмир   248,20 КМ 

8. СПП ,,НЕДО“  
вл.Рамовић Мухарем   161,35 КМ 

9. СПП ,,МИНКА“  
вл.Хасковић Аземина     470,20 КМ 

 

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 3.477,20  КМ ће се обе-
збиједити из Буџета Министарства за 
привреду са економског кода 614 500 
(ПОД 002-Субвенције јавним преду-
зећима-пољопривредна производња 
- набавка пољопривредне механиза-
ције и опреме. 
 

Члан 4. 
 

Одлука ступа на снагу даном об-
јављивања на службеној огласној таб-
ли Босанско-подрињског кантона Гор-
ажде, а накнадно ће да се објави у „Сл-
ужбеним новинама Босанско-подрињ-
ског кантона  Горажде“. 
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На основу члана 23. Закона  о  
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Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде („Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде“, број: 
8/15), Одлуке Владе Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде број:03-11-332/22 
од 04.03.2022.године о давању саглас-
ности на Програм утрошка средстава 
,,Програм кантоналних новчаних по-
дстицаја у пољопривреди за 2022.годи-
ну“, Одлуке Владе Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде о давању  сагла-
сности на Програм о измјенама и до-
пунама Програма утрошка средстава 
,,Програм кантоналних новчаних под-
стицаја у пољопривреди за 2022.годи-
ну“ број: 03-11-519/22 од 31.03.2022. го-
дине, Одлуке Владе Босанско-подри-
њског кантона Горажде о давању саг-
ласности на Програм о измјенама и 
допунама Програма утрошка средста-
ва ,,Програм кантоналних новчаних 
подстицаја у пољопривреди за 2022. 
годину“ број: 03-11-1475/22 од 12.08. 
2022. године, утврђеног у Буџету Ми-
нистарства за привреду Босанско–по-
дрињског кантона Горажде за 2022.го-
дину на економском коду 614 500 (ПОД 
002) – Субвенције јавним предузећима 
- подстицај пољопривредној производ-
њи у износу од 350.000,00 КМ, Упутста-
ва за остваривање новчаних подстица-
ја у примарној пољопривредној произ-
водњи, број:04-11-438-3/22 од 04.04.2022. 
године, Упутства о измјенама и допу-
нама Упутства за остваривање новча-
них подстицаја у примарној пољопри-
вредној производњи  број: 04-11-1667-
3/22 од 22.08.2022.године и Упутства о 
измјенама и допунама Упутства за ос-
тваривање новчаних подстицаја у при-
марној пољопривредној производњи 
број: 04-11-1667-6/22 од 24.10.2022.год-
ине, Влада Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде, на 2. редовној сједни- 
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ци, одржаној дана 15.12.2022. године,  
д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о исплати новчаних средстава  
за подстицај пољопривредној 
производњи Суфинансирање 
обавеза по основу доприноса  

за обавезно социјално осигурање  
за запослене жене у пољопривреди 

(100%) 
 

Члан 1. 
 

Овом се Одлукомдаје сагласно-
ст Министартву за привреду Босанско-
подрињског кантона Горажде да исп-
лати новчана средства у износу од   

21.860,48 КМ за подстицај у пољоприв-
реди - суфинансирање обавеза по ос-
нову доприноса за обавезно социјал-
но осигурање за запослене жене у 
пољопривреди (100%).  
 

Члан 2. 
 

Саставни дио ове Одлуке је та-
беларни приказ регистрованих пољо-
привредних произвођача – обртника 
(жена) који су остварили право на по-
дстицај са висином појединачних из-
носа како слиједи: 
 

1. СПП ,,ГАЛЛИНА“  
вл.Хубјер Нермина       1.654,65 КМ 

2. СПП ,,СЈАЈ“  
вл.Имамовић Надира   634,12 КМ 

3. СПП ,,ДРИНА“  
вл.Куртовић Шемса   951,18 КМ 

4. СПП ,,РАДИЛИЦА“  
вл.Обућа Шаха             1.268,24 КМ 

5. СПП ,,ЋУРОВИЋ“  
вл.Ћуровић Маида       1.286,95 КМ 

6. СПП ,,МИНКА“  
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вл.Хасковић Аземина     792,65 КМ 
7. СПП ,,ФИНТА“  

вл.Смајовић Есма          1.103,10 КМ 
8. СПП ,,ПЧЕЛАРСТВО БЕГИЋ“  

вл.Бегић Алмира          1.470,80 КМ 
9. СПП ,,ПЧЕЛАРСТВО МАСЛАН“  

вл.Маслан Дика            1.103,10 КМ 
10. СПП ,,СТАРТ“  

вл.Шалака Амира  951,18 КМ 
11. СПП ,,МЗХ“  

вл.Мујагић  Вахда         1.267,04 КМ 
12. СПП ,,ЗЛАТНО ПОЉЕ“  

вл.Лепеница Елвира    1.286,95 КМ 
13. СПП ,,ВДМ“  

вл.Кајевић Сабина        1.109,71 КМ 
14. СПП ,,ЗЛАТНА ЈАГОДА“  

вл.Муховић Армина    1.286,95 КМ  
15. СПП ,,АНЧИ“  

вл.Плех Фатима    792,65 КМ 
16. СПП ,,ДЕА“  

вл.Дедовић Ениса         2.206,20 КМ 
17. СПП ,,ОСМО“  

вл.Раткоић Сабина          792,65 КМ 
18. С.П.П,,МОЈА ФАРМА“  

вл.Ћутук Ајла             1.902,36 КМ 
 

Члан 3. 
 

За реализацију ове Одлуке зад-
ужују се Министарство за привреду и 
Министарство за  финансије Босанско-
подрињског кантона Горажде, а сред-
ства ће се обезбиједити из Буџета Ми-
нистарства за привреду са економског 
кода 614 500 ПОД 002 - Подстицај по-
љопривредној производњи (суфина-
нсирање пољопривредних произво-
ђача (регистрованих пољопривред-
них обртника-жена 100%) у износу од  
21.860,48 КМ. 
 

Члан 4. 
  

Одлука ступа на снагу даном об-
јављивања на службеној огласној таб- 
ли Босанско-подрињског кантона Го- 
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ражде, а накнадно ће да се објави у 
„Службеним новинама Босанско-под-
рињског кантона Горажде“. 
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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: 03-11-332 
/22 од 04.03.2022.године о давању саг-
ласности на Програм утрошка сред-
става ,,Програм кантоналних новчан-
их подстицаја у пољопривреди за 2022. 
годину“, Одлуке Владе Босанско–под-
рињског кантона Горажде о давању  
сагласности на Програм о измјенама и 
допунама Програма утрошка средста-
ва ,,Програм кантоналних новчаних 
подстицаја у пољопривреди за 2022.го-
дину“ број: 03-11-519/22 од 31.03.2022. 
године, Одлуке Владе Босанско-подри-
њског кантона Горажде о давању саг-
ласности на Програм о измјенама и 
допунама Програма утрошка средста-
ва ,,Програм кантоналних новчаних 
подстицаја у пољопривреди за 2022. 
годину“ број: 03-11-1475/22 од 12.08. 
2022. године, утврђеног у Буџету Ми-
нистарства за привреду Босанско-под-
рињског кантона Горажде за 2022.го-
дину на економском коду 614 500 (ПОД 
002) – Субвенције јавним предузећима-
подстицај пољопривредној производ-
њи у износу од 350.000,00 КМ, Упутста-
ва за остваривање новчаних подстица-
ја у примарној пољопривредној прои-
зводњи, број: 04-11-438-3/22 од 04.04. 
2022. године, Упутства о измјенама и 
допунама Упутства за остваривање но- 
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вчаних подстицаја у примарној пољо-
привредној производњи  број: 04-11-
1667-3/22 од 22.08.2022.године и Упут-
ства о измјенама и допунама Упутства 
за остваривање новчаних подстицаја у 
примарној пољопривредној производ-
њи број: 04-11-1667-6/22 од 24.10.2022. 
године, Влада Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде, на 2. редовној сједни-
ци, одржаној дана 15.12.2022. године,  
д о н о с и: 
 
 

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

производњи суфинансирање обавеза 
по основу доприноса за обавезно 

социјално осигурање за запослене  
у пољопривреди - мушкарци 50% 

 

Члан  1. 
 

Овом се Одлуком даје сагласно-
ст Министартву за привреду Босанско-
подрињскогкантона Горажде да исп-
лати новчана средства у износу од    

12.441,72 КМ за подстицај у пољопри-
вреди - суфинансирање обавеза по 
основу доприноса за обавезно соција-
лно осигурање за запослене у пољо-
привреди (мушкарци). 
 

Члан 2. 
 

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

1. СПП ,,МУХКО“  
вл. Муховић Емир            459,60 КМ 

2. СПП ,,ТУРКУШИЋ“  
вл.Туркушић Узеир   735,40 КМ          
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3. СПП ,,НЕДО“  
вл.Рамовић Мухарем   551,55 КМ      

4. СПП ,,КАМА“  
вл.Каменица Арас     459,60 КМ 

5. СПП ,,ОКУС ПРИРОДЕ“ 

 Вл.Хасанспахић Ризалија   459,60 КМ 
6. СПП ,,ЕМИР“  

вл.Дреца Јасмин    643,50 КМ 
7. СПП ,,УЗОР“  

вл.Форто Самир    735,40 КМ 
8. СПП ,,САЛЕ“  

вл.Турковић Салко   735,40 КМ                         
9. СПП ,,МИКЕР“  

вл.Алаим Сафет    643,50 КМ 
10. СПП ,,В&П 1705“  

вл.Хубјер Едим       551,55 КМ 
11. СПП .,,ДЕЉО“  

вл.Дељо Елвир     459,60 КМ 
12. СПП ,,МИЛАТОВИЋ“  

вл.Милатовић Мирсад   475,59 КМ     
13. СПП ,,МАЈИ“  

вл.МршоШевко                275,77 КМ 
14. СПП ,,ЧЕНГИЋ“  

вл.Ченгић Авдо    459,60 КМ 
15. СПП ,,СФ“  

вл.Форто Мерсудин  827,30 КМ 
16. СПП ,,АДЕМ“  

вл.Куновац Адем   475,59 КМ 
17. СПП ,,НЕРМИН“  

Мешановић Нермин    1.103,10 КМ 
18. СПП ,,БЕНОС“  

вл.Поздер Ахмед  643,50 КМ 
19. СПП ,,МЕРИ“  

вл.Рашидовић Мирсад  643,50 КМ 
20. СПП ,,КИЗО И МИРСАД“  

вл.Полутак Идриз  827,30 КМ 
21. СПП ,,СТОЧАР“  

вл.Радоовић Дурмо   275,77 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- 
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нистарства за привреду са економског 
кода 614 500 ПОД 002 - Подстицај по-
љопривредној производњи у износу 
од 12.441,72 КМ (суфинансирање по-
љопривредних произвођача-(регист-
рованих пољопривредних обртника - 
мушкарци). 
 

Члан 4. 
 

Одлука ступа на снагу даном об-
јављивања на службеној огласној таб-
ли Босанско–подрињског кантона  Го-
ражде, а накнадно ће да се објави у 
„Службеним новинама Босанско-под-
рињског кантона  Горажде“. 
 

Број:03–11-2235/22                П Р Е М И Ј Е Р 
15.12.2022.године                 Един Ћулов,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 45. Закона о извршењу Бу-
џета Босанско-подрињског кантона Го-
ражде за 2022.годину („Службене нов-
ине Босанско-подрињског кантона Го-
ражде“, број: 12/21) и Одлуке о измје-
ни и допуни Буџета Босанско-подри-
њског канотна Горажде за 2022.годину 
(„Службене новине Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде”, број: 08/22),  
Влада Босанско-подрињског кантона Го-
ражде, на 2. редовној сједници, одржа-
ној дана 15.12.2022. године, д о н о с и:  
 
 

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

развоја туризма у Босанско-
подрињском кантону Горажде  
за 2022.годину на економском                                                  
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коду 614100 РАЗ 002 - Текући 
трансфери другим нивоима власти 

за развој туризма 
  

Члан 1. 
 

Овом Одлуком Влада Босанско-
подрињског кантона Горажде даје саг-
ласност на Програм о измјенама допу-
нама Програма развоја туризма у Бо-
санско-подрињском кантону Горажде 
за 2022. годину, на економском коду 
614 100 РАЗ 002 – Текући трансфери 
другим нивоима власти за развој тури-
зма, у износу од 124.000 КМ. 
 

Члан 2. 
 

За реализацију ове Одлуке зад-
ужују се Министарство за привреду  и 
Министарство за  финансије Босанско-
подрињског кантона Горажде. 
 

Члан 3. 
 

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

Број:03–11-2236/22                П Р Е М И Ј Е Р 
15.12.2022.године                 Един Ћулов,с.р. 
     Г о р а ж д е  

.................................... 
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На основу члана 45. Закона о 
извршењу Буџета Босанско-подрињск-
ог кантона Горажде за 2022. годину 
(„Службене новине Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде”, број:12/21), од-
редаба Закона о министарствима и 
другим тијелима Кантоналне управе 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де („Службене новине Босанско-под- 
рињског кантона Горажде“ бр. 9/13 и 
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13/13), Стратегије развоја Босанско-по-
дрињског кантона Горажде за период 
2021-2027. („Службене новине Босан-
ско-подрињског кантона Горажде”, бр-
ој:4/21), Програма развоја туризма у 
Босанско-подрињском кантону Гораж-
де, број: 04-11-1166/22 од 27.05.2022.го-
дине, и Програма о измјенама и допу-
нама програма развоја туризма у Боса-
нско-подрињском кантону Горажде, 
број: 04-11-1543-1/2022 од 20.07.2022.го-
дине, и Одлуке о измјени и допуни 
Буџета Босанско-подрињског канотна 
Горажде за 2022. годину („Службене 
новине Босанско-подрињског  кантона 
Горажде”, број: 08/22), Министарство 
за привреду Босанско-подрињског  ка-
нтона Горажде, д о н о с и: 
 
 

П Р О Г Р А М 
О ИЗМЈЕНИ И ДОПУНИ 

ПРОГРАМА  
утрошка средстава Министарства  
за привреду Босанско-подрињског 

кантона Горажде са економског кода 
614100 „Текући трансфери другим 
нивоима власти за развој туризма“ 

 

Тачка 1. 
 

НАЗИВ ПРОГРАМА 
 

Назив Програма је: „Програм о измје-
нама и допунама Програма развоја 
туризма у Босанско-подрињском кан-
тону Горажде за 2022. годину”. 
 

ПОДАЦИ О ПРОГРАМУ 
 

Период реализације Програма:  
                              01.01.-31.12.2022.године 
 

Буџетска позиција: 
„Текући трансфери другим нивоима  
власти за развој туризма” 
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Економски код:               614100 РАЗ 002 
 
Укупна вриједност Програма: 
                                                124.000,00 КМ 
 
Одговорно лице:  
                              Митхат Хаџиомеровић 
 
Позиција одговорног лица:Министар 
 
Контакт лице за Програм: 
                                              Чутуна Амела 
 
Контакт-телефон: 038-227-857 

 
Контакт е-маил:  
                       amelacutuna428@gmail.com  
 
 

Сагласност на овај Програм, у 
складу са чланом 45. Закона о изврше-
њу Буџета Босанско-подрињског кан-
тона Горажде за 2022.годину („Служ-
бене новине Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде”, број: 12/21), дала је 
Влада Босанско-подрињског кантона 
Горажде Одлуком број: 03-11-2236/22 
од 15.12.2022. године.  
 

Тачка 2. 
 

Овим Програмом врши се из-
мјена и допуна Програма развоја тури-
зма у Босанско-подрињском кантону 
Горажде за 2022.годину, број:04-11-1166 
/22 од 27.05.2022.године, као и Прог-
рама о измјенама и допунама програ-
ма развоја туризма у Босанско-подри-
њском кантону Горажде, број: 04-11-
1543-1/2022 од 20.07.2022.године, тако 
што се у поглављу 3. ОПШТИ И ПО-
СЕБНИ ЦИЉ ПРОГРАМА, тачка 3.2. - 
Посебни (специфични) циљеви Прог-
рама, II  тачка се мијења и гласи:  

mailto:amelacutuna428@gmail.com
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„Финансирање трошкова осни-

вања Туристичке организације Босан-
ско-подрињског кантона Горажде и су-
финанирање трошкова одрживости Ту-
ристичке организације Босанско-под-
рињског кантона Горажде, за  период 
након њеног оснивања“. 
 

Тачка 3. 
 

4. ПОТРЕБНА СРЕДСТВА ЗА 
ПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА 

 
У тачки 4.1. Висина средстава за про-
вођење Програма - Укупан износ од 
80.000 КМ се мијења  и гласи: 
 

„Потребна средства за провође-
ње Програма дефинисана су у Буџету 
Министарства за привреду Босанско-
подрињског кантона Горажде за 2022. 
годину, на економском коду 614 100 
РАЗ 002 - Текући трансфери другим 
нивоима власти за развој туризма, у 
укупном износу од 124.000 КМ“, те ће 
за: 

„II посебни циљ бити предви-
ђена средства у износу од 49.000 КМ“. 
 

Тачка 4. 
 

5.  КРИТЕРИЈИ ЗА РАСПОДЈЕЛУ 
СРЕДСТАВА 

 
У тачки 5.3. у којој је наведено да се по 
II циљу неће објављивати јавни позив, 
измјеном програма је предвиђено да се 
јавни позив објави, са роком аплици-
рања до 7 дана.  
 

Тачка 5.6.3. Финансирање приједлога 
пројеката - Укупан буџет предложеног 
пројекта који апликанти достављају за 
финансирање по II циљу, не може би-
ти већи од 5.000 КМ, мијења се и гласи:  
 

„Укупан буџет предложеног пројекта  
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који апликанти достављају за финан-
сирање по II циљу не  може бити већи 
од 44.000 КМ“. 
 

Остале тачке Програма остају непро-
мијењене.  
 

Број:04-11-2808-5/22     М И Н И С Т А Р 
15.12.2022.године Митхат Хаџиомеровић,с.р. 

     Г о р а ж д е 
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На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде („Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде“, број: 
8/15), те у складу са Програмом утро-
шка средстава Министарства за соци-
јалну политику, здравство, расељена 
лица и избјеглице Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде, са економског 
кода 614100 (ЈАО 003) – Текући транс-
фери за здравство (од значаја за Кан-
тон), („Службене новине Босанско-по-
дрињског кантона Горажде“, број:5/22), 
Влада Босанско-подрињског кантона Го-
ражде, на 2. редовној сједници, одржа-
ној дана 15.12.2022.године, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о исплати новчаних средстава  

ЈУ Завод за јавно здравство Босанско-
подрињског кантона Горажде за 

набавку брисева са транспортним 
медијем за узорковање материјала   
у сврху лабораторијске изолације 

коронавируса (КОВИД – 19) 
 

Члан 1. 
 

 Овом Одлуком Влада Босанско-
подрињског кантона Горажде даје саг-
ласност на проведени поступак одаби-
ра захтјева – пројеката јавних здрав- 



26. децембар/просинац 2022. 
 
 
ствених установа са подручја Босанско 
-подрињског кантона Горажде који су 
аплицирали на Јавни позив Министа-
рства за социјалну политику, здравст-
во, расељена лица и избјеглице Босан-
ско-подрињског кантона Горажде, бр-
ој: 08-11-3224/22 од 20.10.2022.године, и 
утврђује висину средстава за наведено 
финансирање. 
 

Члан 2. 
 

 Одобрава се исплата новчаних 
средстава у износу 1.000,00 КМ (слови-
ма: једна хиљада конвертибилних ма-
рака) на име финансирања захтјева ЈУ 
Завод за јавно здравство Босанско-под-
рињског кантона Горажде, за набавку 
брисева са транспортним медијем за 
узорковање материјала у сврху лабо-
раторијске изолације коронавируса 
(КОВИД – 19). 
 

Члан 3. 
 

 Средства у износу 1.000,00 КМ 

исплатити на терет Буџета Министар-
ства за социјалну политику, здравство, 
расељена лица и избјеглице Босанско-
подрињског кантона Горажде, са еко-
номског кода 614100 (ЈАО 003) – Теку-
ћи трансфери за здравство (од значаја 
за Кантон) за 2022.годину, а у корист 
ЈУ Завод за јавно здравство Босанско-
подрињског кантона Горажде, на ра-
чун број: 1011400000178254 код ПБС 
филијала Горажде. 
 

Члан 4. 
 

 Овлашћује се министар за соци-
јалну политику, здравство, расељена 
лица и избјеглице Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде да закључи уго-
вор са менаџментом ЈУ Завод за јавно  
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здравство Босанско-подрињског канто-
на Горажде о кориштењу одобрених 
средстава, којим ће се детаљније регу-
лисати права и обавезе корисника од-
обрених средстава. 
 

Члан 5. 
 
 За реализацију ове Одлуке зад-
ужују се Министарство за социјалну 
политику, здравство, расељена лица и 
избјеглице и Министарство за финан-
сије Босанско-подрињског кантона Го-
ражде. 
 

Члан 6. 
 
 Обавезује се ЈУ Завод за јавно 
здравство Босанско-подрињског канто-
на Горажде да, у складу са Програмом 
утрошка, а по утрошку средстава, Ми-
нистарству за социјалну политику, 
здравство, расељена лица и избјеглице 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де достави извјештај о намјенском ут-
рошку средстава. 
 

Члан 7. 
 
 Ова Одлука ступа на снагу дан-
ом објављивања на службеној огласној 
табли Кантона, а накнадно ће да се об-
јави у „Службеним новинама Босанско 
-подрињског кантона Горажде“. 
 

Број:03–11-2237/22                П Р Е М И Ј Е Р 
15.12.2022.година                 Един Ћулов,с.р. 
      Г о р а ж д е 
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 На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде („Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде“, број: 
8/15), те у складу са Програмом утро- 
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шка средстава Министарства за соција-
лну политику, здравство, расељена ли-
ца и избјеглице Босанско-подрињског 
кантона  Горажде, са економског кода 
614100 (ЈАО 003) – Текући трансфери 
за здравство (од значаја за Кантон),  
(„Службене новине Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде“, број: 5/22), Вл-
ада Босанско-подрињског кантона Го-
ражде, на 2. редовној сједници, одржа-
ној дана 15.12.2022.године, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о исплати новчаних средстава  

ЈУ Завод за јавно здравство Босанско-
подрињског кантона Горажде, за 

суфинансирање Пројекта „Анализа 
здравственог стања становништва и 

здравствене заштите на подручју 
Босанско-подрињског кантона 

Горажде у 2022.години“ 
 

Члан 1. 
 
 Овом Одлуком Влада Босанско-
подрињског кантона Горажде даје саг-
ласност на проведени поступак одаби-
ра захтјева – пројеката јавних здрав-
ствених установа са подручја Босанско 
-подрињског кантона Горажде који су 
аплицирали на Јавни позив Министа-
рства за социјалну политику, здравст-
во, расељена лица и избјеглице Босан-
ско-подрињског кантона Горажде, бр-
ој: 08-11-3224/22 од 25.10.2022.године, и 
утврђује висину средстава за наведено 
суфинансирање. 
 

Члан 2. 
 

 Одобрава се исплата новчаних 
средстава у износу 7.000,00 КМ (слови-
ма: седам хиљада конвертибилних ма- 
рака) на име суфинансирања Пројекта 
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ЈУ Завод за јавно здравство Босанско-
подрињског кантона Горажде, „Ана-
лиза здравственог стања становништва 
и здравствене заштите на подручју Бо-
санско-подрињског кантона Горажде у 
2022.години“. 
 

Члан 3. 
 

 Средства у износу 7.000,00 КМ 

исплатити на терет Буџета Министар-
ства за социјалну политику, здравство, 
расељена лица и избјеглице Босанско-
подрињског кантона Горажде, са еко-
номског кода 614100 (ЈАО 003) – Теку-
ћи трансфери за здравство (од значаја 
за Кантон) за 2022.годину, а у корист 
ЈУ Завод за јавно здравство Босанско-
подрињског кантона Горажде, на рач-
ун број: 1011400000178254 код ПБС фи-
лијала Горажде. 
 

Члан 4. 
 

 Овлашћује се министар за соци-
јалну политику, здравство, расељена 
лица и избјеглице Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде да, након што 
прибави позитивно мишљење Мини-
старства за финансије Босанско-под-
рињског кантона Горажде, закључи уг-
овор са менаџментом ЈУ Завод за јавно 
здравство Босанско–подрињског кант-
она Горажде, о кориштењу одобрених 
средстава, којим ће се детаљније ре-
гулисати права и обавезе корисника 
одобрених средстава. 
 

Члан 5. 
 

 За реализацију ове Одлуке за-
дужују се Министарство за социјалну 
политику, здравство, расељена лица и 
избјеглице и Министарство за финан-
сије Босанско-подрињског кантона Го-
ражде. 
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Члан 6. 
 

 Обавезује се ЈУ Завод за јавно 
здравство Босанско-подрињског канто-
на Горажде да, у складу са Програмом 
утрошка, а по утрошку средстава, Ми-
нистарству за социјалну политику, зд-
равство, расељена лица и избјеглице 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де достави извјештај о намјенском ут-
рошку средстава. 
 

Члан 7. 
 

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

Број:03–11–2238/22               П Р Е М И Ј Е Р 
15.12.2022.године                 Един Ћулов,с.р. 
      Г о р а ж д е  
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 На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде („Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде“, број: 
8/15), те у складу са Програмом утро-
шка средстава Министарства за соција-
лну политику, здравство, расељена ли-
ца и избјеглице Босанско-подрињског 
кантона  Горажде, са економског кода 
614100 (ЈАО 003) – Текући трансфери 
за здравство (од значаја за Кантон), 
(„Службене новине Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде“, број:5/22), Вла-
да Босанско-подрињског кантона Гора-
жде, на 2. редовној сједници, одржаној 
дана 15.12.2022.године, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о исплати новчаних средстава  

ЈУ Завод за јавно здравство  
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Босанско-подрињског кантона 
Горажде, за набавку вакцина  

за сезонску грипу 
 

Члан 1. 
 
 Овом Одлуком Влада Босанско-
подрињског кантона Горажде даје са-
гласност на проведени поступак ода-
бира захтјева – пројеката јавних здрав-
ствених установа са подручја Босан-
ско-подрињског кантона Горажде који 
су аплицирали на Јавни позив Мини-
старства за социјалну политику, здрав-
ство, расељена лица и избјеглице Боса-
нско-подрињског кантона Горажде, бр-
ој: 08-11-3224/22 од 20.10.2022.године, и 
утврђује висину средстава за наведено 
финансирање. 
 

Члан 2. 
 
 Одобрава се исплата новчаних 
средстава у износу 5.000,00 КМ (слови-
ма: пет хиљада конвертибилних мара-
ка) на име финансирања захтјева ЈУ 
Завод за јавно здравство Босанско-под-
рињског кантона Горажде, за набавку 
вакцина за сезонску грипу. 
 

Члан 3. 
 
 Средства у износу 5.000,00 КМ 

исплатити на терет Буџета Министа-
рства за социјалну политику, здравст-
во, расељена лица и избјеглице Босан-
ско-подрињског кантона Горажде, са 
економског кода 614100 (ЈАО 003) – Те-
кући трансфери за здравство (од зна-
чаја за Кантон) за 2022.годину, а у ко-
рист ЈУ Завод за јавно здравство Боса-
нско-подрињског кантона Горажде, на 
рачун број: 1011400000178254 код ПБС 
филијала Горажде 
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Члан 4. 
 
 Овлашћује се министар за соци-
јалну политику, здравство, расељена 
лица и избјеглице Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде да закључи уго-
вор са менаџментом ЈУ Завод за јавно 
здравство Босанско-подрињског канто-
на Горажде, о кориштењу одобрених 
средстава, којим ће се детаљније регу-
лисати права и обавезе корисника од-
обрених средстава. 
 

Члан 5. 
 
 За реализацију ове Одлуке зад-
ужују се Министарство за социјалну 
политику, здравство, расељена лица и 
избјеглице и Министарство за финан-
сије Босанско-подрињског кантона Го-
ражде. 
 

Члан 6. 
 
 Обавезује се ЈУ Завод за јавно 
здравство Босанско-подрињског канто-
на Горажде да, у складу са Програмом 
утрошка, а по утрошку средстава, Ми-
нистарству за социјалну политику, 
здравство, расељена лица и избјеглице 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де достави извјештај о намјенском ут-
рошку средстава. 
 

Члан 7. 
 
 Ова Одлука ступа на снагу дан-
ом објављивања на службеној огласној 
табли Кантона, а накнадно ће да се об-
јави у „Службеним новинама Босанско 
-подрињског кантона Горажде“. 
 

Број:03–11-2239/22                П Р Е М И Ј Е Р 
15.12.2022.година                 Един Ћулов,с.р. 
      Г о р а ж д е 
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 На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде („Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде“, број: 
8/15) те у складу са Програмом утрош-
ка средстава Министарства за социјал-
ну политику, здравство, расељена ли-
ца и избјеглице Босанско-подрињског 
кантона  Горажде, са економског кода 
614100 (ЈАО 003) – Текући трансфери 
за здравство (од значаја за Кантон),  
(„Службене новине Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде“, број: 5/22), Вл-
ада Босанско-подрињског кантона Го-
ражде, на 2. редовној сједници, одржа-
ној дана 15.12.2022.године, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о исплати новчаних средстава  

ЈУ Завод за јавно здравство Босанско 
– подрињског кантона Горажде,  

за суфинансирање Пројекта  
„Надзор над проведбом обавезних 

имунизација на подручју Босанско – 
подрињског кантона Горажде 

 у 2022.години“ 
 

Члан 1. 
 
 Овом Одлуком Влада Босанско-
подрињског кантона Горажде даје са-
гласност на проведени поступак ода-
бира захтјева – пројеката јавних здрав-
ствених установа са подручја Босан-
ско-подрињског кантона Горажде које 
су аплицирале на Јавни позив Мини-
старства за социјалну политику, здра-
вство, расељена лица и избјеглице Бо-
санско-подрињског кантона Горажде, 
број: 08-11-3224/22 од 20.10.2022.годи-
не, и утврђује висину средстава за на-
ведено суфинансирање. 
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Члан 2. 
 

 Одобрава се исплата новчаних 
средстава у износу 9.000,00 КМ (слови-
ма: девет хиљада конвертибилних ма-
рака) на име суфинансирања Пројекта 
ЈУ Завод за јавно здравство Босанско-
подрињског кантона Горажде „Надзор 
над проведбом обавезних имунизација 
на подручју Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде у 2022.години“. 
 

Члан 3. 
 

 Средства у износу 9.000,00 КМ 

исплатити на терет Буџета Министар-
ства за социјалну политику, здравство, 
расељена лица и избјеглице Босанско-
подрињског кантона Горажде, са еко-
номског кода 614100 (ЈАО 003) – Теку-
ћи трансфери за здравство (од значаја 
за Кантон) за 2022.годину, а у корист 
ЈУ Завод за јавно здравство Босанско-
подрињског кантона Горажде, на рач-
ун број: 1011400000178254 код ПБС фи-
лијала Горажде. 
 

Члан 4. 
 

 Овлашћује се министар за соци-
јалну политику, здравство, расељена 
лица и избјеглице Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде да, након што 
прибави позитивно мишљење Мини-
старства за финансије Босанско-под-
рињског кантона Горажде, закључи уг-
овор са менаџментом ЈУ Завод за јавно 
здравство Босанско–подрињског кан-
тона Горажде, о кориштењу одобре-
них средстава, којим ће се детаљније 
регулисати права и обавезе корисника 
одобрених средстава. 
 

Члан 5. 
 

 За реализацију ове Одлуке зад- 
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ужују се Министарство за социјалну 
политику, здравство, расељена лица и 
избјеглице и Министарство за финан-
сије Босанско-подрињског кантона Го-
ражде. 
 

Члан 6. 
 
 Обавезује се ЈУ Завод за јавно 
здравство Босанско-подрињског канто-
на Горажде да, у складу са Програмом 
утрошка, а по утрошку средстава, Ми-
нистарству за социјалну политику, зд-
равство, расељена лица и избјеглице 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де достави извјештај о намјенском ут-
рошку средстава. 
 

Члан 7. 
 
 Ова Одлука ступа на снагу дан-
ом објављивања на службеној огласној 
табли Кантона, а накнадно ће да се об-
јави у „Службеним новинама Босанско 
-подрињског кантона Горажде“. 
 

Број:03-11–2240/22                П Р Е М И Ј Е Р 
15.12.2022.године                 Един Ћулов,с.р. 
     Г о р а ж д е 
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 На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде („Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде“, број: 
8/15), те у складу са Програмом утро-
шка средстава Министарства за соција-
лну политику, здравство, расељена ли-
ца и избјеглице Босанско-подрињског 
кантона  Горажде, са економског кода 
614100 (ЈАО 003) – Текући трансфери 
за здравство (од значаја за Кантон), 
(„Службене новине Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде“, број: 5/22), Вл-
ада Босанско-подрињског кантона Го- 
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ражде, на 2. редовној сједници, одржа-
ној дана 15.12.2022.године, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о исплати новчаних средстава  

ЈУ Дом здравља Прача  
за суфинансирање захтјева 

„Проширење обима и квалитета,  
те врсте лабораторијских услуга  

у ЈУ Дом здравља Прача“ 
 

Члан 1. 
 
 Овом Одлуком Влада Босанско-
подрињског кантона Горажде даје саг-
ласност на проведени поступак одаби-
ра захтјева – пројеката јавних здрав-
ствених установа са подручја Босан-
ско-подрињског кантона Горажде које 
су аплицирале на Јавни позив Минис-
тарства за социјалну политику, здрав-
ство, расељена лица и избјеглице Боса-
нско–подрињског кантона Горажде, 
број: 08-11-3224/22 од 20.10.2022.годи-
не, и утврђује висину средстава за на-
ведено суфинансирање. 
 

Члан 2. 
 
  Одобрава се исплата новчаних 
средстава у износу 5.000,00 КМ (слови-
ма: пет хиљада конвертибилних мара-
ка) на име суфинансирања захтјева ЈУ 
Дом здравља Прача, за проширење об-
има и квалитета, те врсте лабораториј-
ских услуга у ЈУ Дом здравља Прача. 
 

Члан 3. 
 
 Средства у износу 5.000,00 КМ 

исплатити на терет Буџета Министар-
ства за социјалну политику, здравство, 
расељена лица и избјеглице Босанско– 
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подрињског кантона Горажде, са еко-
номског кода 614100 (ЈАО 003) – Теку-
ћи трансфери за здравство (од значаја 
за Кантон) за 2022.годину, а у корист 
ЈУ Дом здравља Прача, на рачун број: 
1011400072824852 код ПБС филијала 
Горажде. 
 

Члан 4. 
 
 Овлашћује се министар за соци-
јалну политику, здравство, расељена 
лица и избјеглице Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде да закључи уго-
вор са менаџментом ЈУ Дом здравља 
Прача, о кориштењу одобрених сред-
става, којим ће се детаљније регулиса-
ти права и обавезе корисника одоб-
рених средстава. 
 

Члан 5. 
 
 За реализацију ове Одлуке зад-
ужују се Министарство за социјалну 
политику, здравство, расељена лица и 
избјеглице и Министарство за финан-
сије Босанско-подрињског кантона Го-
ражде. 
 

Члан 6. 
 
 Обавезује се ЈУ Дом здравља Пра-
ча да, у складу са Програмом утрошка, 
а по утрошку средстава, Министарству 
за социјалну политику, здравство, ра-
сељена лица и избјеглице Босанско–
подрињског кантона Горажде достави 
извјештај о намјенском утрошку сред-
става. 
 

Члан 7. 
 
 Ова Одлука ступа на снагу дан-
ом објављивања на службеној огласној  
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табли Кантона, а накнадно ће да се об-
јави у „Службеним новинама Босанско 
-подрињског кантона Горажде“. 
         

Број:03–11-2241/22                П Р Е М И Ј Е Р 
15.12.2022.година                 Един Ћулов,с.р. 
      Г о р а ж д е 
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 На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде („Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде“, број: 
8/15), те у складу са Програмом утро-
шка средстава Министарства за соција-
лну политику, здравство, расељена ли-
ца и избјеглице Босанско-подрињског 
кантона  Горажде, са економског кода 
614100 (ЈАО 003) – Текући трансфери 
за здравство (од значаја за Кантон), 
(„Службене новине Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде“, број: 5/22), 
Влада Босанско-подрињског кантона 
Горажде, на 2. редовној сједници, од-
ржаној дана 15.12.2022.год., д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о исплати новчаних средстава  

ЈУ Завод за јавно здравство  
Босанско-подрињског кантона 

Горажде за здравствено  
промотивне активности  

– промоција здравља 
 

Члан 1. 
 
 Овом Одлуком Влада Босанско–
подрињског кантона Горажде даје саг-
ласност на проведени поступак одаби-
ра захтјева – пројеката јавних здрав-
ствених установа са подручја Босан-
ско–подрињског кантона Горажде које 
су аплицирале на Јавни позив Минис-
тарства за социјалну политику, здрав- 
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ство, расељена лица и избјеглице Бо-
санско–подрињског кантона Горажде, 
број: 08-11-3224/22 од 20.10.2022.годи-
не, и утврђује висину средстава за на-
ведено суфинансирање. 
 

Члан 2. 
 
  Одобрава се исплата новчаних 
средстава у износу 3.000,00 КМ (слови-
ма: трихиљаде конвертибилних мара-
ка) на име суфинансирања захтјева ЈУ 
Завод за јавно здравство Босанско–по-
дрињског кантона Горажде, за здрав-
ствено промотивне активности – про-
моција здравља. 
 

Члан 3. 
 
 Средства у износу 3.000,00 КМ 

исплатити на терет Bуџета Министар-
ства за социјалну политику, здравство, 
расељена лица и избјеглице Босанско-
подрињског кантона Горажде, са еко-
номског кода 614100 (ЈАО 003) – Теку-
ћи трансфери за здравство (од значаја 
за Кантон) за 2022.годину, а у корист 
ЈУ Завод за јавно здравство Босанско-
подрињског кантона Горажде, на рач-
ун број: 1011400000178254 код ПБС фи-
лијала Горажде. 
 

Члан 4. 
 
 Овлашћује се министар за соци-
јалну политику, здравство, расељена 
лица и избјеглице Босанско–подрињ-
ског кантона Горажде да закључи уго-
вор са менаџментом ЈУ Завод за јавно 
здравство Босанско–подрињског кант-
она Горажде, о кориштењу одобрених 
средстава, којим ће се детаљније регу-
лисати права и обавезе корисника одо-
брених средстава. 
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Члан 5. 
 

 За реализацију ове Одлуке зад-
ужују се Министарство за социјалну 
политику, здравство, расељена лица и 
избјеглице и Министарство за финан-
сије Босанско–подрињског кантона Го-
ражде. 
 

Члан 6. 
 

 Обавезује се ЈУ Завод за јавно 
здравство Босанско–подрињског кан-
тона Горажде да, у складу са Програ-
мом утрошка, а по утрошку средстава, 
Министарству за социјалну политику, 
здравство, расељена лица и избјеглице 
Босанско–подрињског кантона Гораж-
де достави извјештај о намјенском ут-
рошку средстава. 
 

Члан 7. 
 

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

Број:03-11–2242/22                П Р Е М И Ј Е Р 
15.12.2022.година                 Един Ћулов,с.р. 
      Г о р а ж д е 
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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) и члана 12. Закона о осни-
вању Јавне установе Кантонални Цен-
тар за социјални рад Горажде („Служ-
бене новине Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде“, број: 5/00), Влада Бо-
санско-подрињског кантона Горажде, 
на 2. редовној сједници, одржаној дана  
15.12.2022. године, д о н о с и: 

26. децембар/просинац 2022. 
 

 
Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о разрјешењу члана  
Управног одбора  

ЈУ Центар за социјални 
 рад Босанско–подрињског  

кантона Горажде 
 

Члан 1. 
 
         Овим се Рјешењем разрјешава Ни-
хад Фехратовић са позиције члана у 
Управном одбору ЈУ Центар за соција-
лни рад Босанско-подрињског кантона 
Горажде, у који је био именован рјеше-
њем Владе Босанско-подрињског кан-
тона Горажде, број: 03-04-270-2/22 од 
21.02.2022.године.  
 

Члан 2. 
 

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

Број:03–04–2243/22        П Р Е М И Ј Е Р 
15.12.2022.године                 Един Ћулов,с.р. 
     Г о р а ж д е 
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На  основу  члана  23. Закона  о  
Влади  Босанско-подрињског кантона 
(„Службене новине Босанско-подрињ-
ског кантона“ број: 8/15), чланова 21. и 
22. Закона о рачуноводству и ревизији 
у Федерацији Босне и Херцеговине 
(„Службене новине ФБиХ“ број: 15/21) 
и поглавља V тачка 6. Рачуноводстве-
них политика за федералне буџетске 
кориснике и Трезор („Службене нови-
не ФБиХ“, број: 58/16), Влада Босанско 
-подрињског кантона Горажде, на 2. 
редовној сједници, одржаној дана 15. 
12.2022.године, д о н о с и: 

 



26. децембар/просинац 2022. 
 
 

О Д Л У К У 
о редовном годишњем попису 

имовине, обавеза и потраживања  
Босанско-подрињског кантона 

Горажде на дан 31.12.2022. године 
 

Члан 1. 
 

Са стањем на дан 31.12.2022. го-
дине обавит ће се редовни годишњи 
попис: 
 

1. Сталних средстава у облику 
ствари, права и разграничења, 

2. Новчаних средстава и вриједно-
сних папира, 

3. Племенитих метала, 
4. Потраживања, 
5. Залиха, 
6. Обавеза (краткорочних и дуго-

рочних). 
 

Члан 2. 
 

Организацијом пописа руково-
ди Главна централна пописна коми-
сија Босанско-подрињског кантона.  

Главну централну пописну ко-
мисију именоваће својом Одлуком Вла-
да Кантона. 
 

Члан 3. 
   

За провођење пописа, поред Гла-
вне централне пописне комисије Бо-
санско-подрињског кантона, потребно 
је именовати и сљедеће пописне коми-
сије: 
 

1. Централна пописна комисија 
Министарства за унутрашње по-
слове, 

2. Централна пописна комисија 
Министарства за правосуђе, уп-
раву и радне односе, 

3. Централна пописна комисија  
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Министарства за образовање, 
младе, науку, културу и спорт, 

4. Централна пописна комисија 
Министарства за социјалну по-
литику, здравство, расељена ли-
ца и  избјеглице,  

5. Комисије за попис сталних сре-
дстава у облику ствари, права и 
разграничења и залиха матери-
јала, робе и  ситног  инвентара, 
код кантоналних министарста-
ва, управа, дирекција и агенци-
ја, 

6. Комисије за попис новчаних сре-
дстава, донаторских средстава, 
племенитих метала и вриједно-
сних папира, потраживања и 
пласмана, краткорочних и ду-
горочних обавеза, разграниче-
ња и капитала, код кантоналн-
их министарстава, управа, ди-
рекција и агенција, 

7. Комисије за попис сталних сре-
дстава у облику ствари, права и 
разграничења, залиха материја-
ла, робе и ситног инвентара код 
буџетских корисника (нижих 
потрошачких јединица), 

8. Комисије за попис новчаних ср-
едстава, донаторских средстава, 
племенитих метала и вриједно-
сних папира, потраживања и 
пласмана, краткорочних и ду-
горочних обавеза, разграниче-
ња и капитала, код буџетских 
корисника (нижих потрошач-
ких јединица). 

 

            Комисије из става 3. овог члана 
именоваће својим рјешењем овлаште-
ни представник буџетског корисника. 
 

Члан 4. 
 

Главна централна пописна ко- 
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мисија Босанско-подрињског кантона 
Горажде и комисије именоване од ст-
ране буџетских корисника, свој рад ће 
организовати у складу са Упутством о 
раду пописних комисија и обављању 
пописа средстава, потраживања и оба-
веза за 2022. годину, које ће донијети 
министар за финансије Босанско-под-
рињског кантона Горажде. 
 

Елаборат о извршеном попису 
Главна централна пописна комисија 
Босанско-подрињског кантона, доста-
вит ће Влади Босанско-подрињског ка-
нтона на разматрање и усвајање. 
 

Члан 5. 
 

Конкретни задаци  комисија из 
члана 3. ове Одлуке са роковима поче-
тка и  завршетка  пописа одредиће се 
рјешењима о именовању комисија које 
доносе руководиоци буџетских корис-
ника, а у складу са роковима који ће 
бити у Упутству о раду пописних ко-
мисија и обављању пописа средстава, 
потраживања и обавеза за 2022.год. 
 

Члан 6. 
 

Књиговодствене пописне листе 
и потребну стручну помоћ за рад ко-
мисија обезбједиће Министарство за 
финансије. 
                                 

Члан 7. 
    

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

Број:03–11-2219/22                П Р Е М И Ј Е Р                                                                                       
15.12.2022.године                 Един Ћулов,с.р. 
     Г о р а ж д е  
 

26. децембар/просинац 2022. 
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 На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде („Службене новине Босанско-
подрињског кантона“, број: 8/15), а у 
вези са чланом 2. Одлуке о редовном 
годишњем попису имовине, обавеза и 
потраживања Босанско-подрињског ка-
нтона  на дан 31.12.2022. године, број: 
03-11-2219-1/22 од 15.12.2022. године, 
Влада Босанско-подрињског кантона 
Горажде, на 2. редовној сједници, одр-
жаној дана 15.12.2022.год., д о н о с и: 

 
 

О Д Л У К У 
о именовању Главне централне 

пописне комисије Босанско-
подрињског кантона Горажде 
за редовни годишњи попис са 

стањем на дан 31.12.2022.године 
 

Члан 1. 
 

         Именује се Главна централна 
пописна комисија Босанско-подрињск-
ог кантона Горажде за редован годиш-
њи попис средстава и извора средстава 
са стањем на дан 31.12.2022. године у 
сљедећем саставу: 
 

1. Рашид Џабија, предсједник Главне 
централне пописне комисије Боса-
нско-подрињског кантона Горажде 

2. Шевко Гушо, члан Министарства 
за унутрашње послове 

3. Таја Неворић, члан Министарства 
за социјалну политику, здравство, 
расељена лица и избјеглице 

4. Елмедин Ваљевчић, члан Министа-
рства за образовање, младе, науку, 
културу и спорт 

5. Муамер Ухота, члан Министарства 
за правосуђе, управу и радне односе. 
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Члан 2. 
 

         Задатак комисије из члана 1. 
Одлуке је да: 
 

• координира рад свих појединач-
них пописних комисија, 

• благовремено провјерава да ли су 
појединачне пописне комисије до-
нијеле планове рада са утврђеним  
роковима за обављање припрем-
них радњи и појединих фаза пописа, 

• провјерава да ли су комисије за по-
пис на вријеме започеле са пописом, 

• прати ток пописа, правилност вр-
шења пописа и поштивања утврђе-
них рокова и даје упутства у току 
вршења пописа, 

• преузима од централних пописних 
комисија надлежних министарста-
ва и осталих комисија за  попис из-
вјештаје о попису, пописне листе, 
одговарајуће одлуке и друге  при-
логе, сачињава  рекапитулацију и 
елаборат о извршеном попису уз 
приједлоге одговарајућих одлука 
доставља Влади Босанско-подрињ-
ског кантона на усвајање. 

 

Члан 3. 
 

        Главна централна пописна ко-
мисија ће са радом почети одмах, а 
крајњи рок за подношење извјештаја 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде је 17.02.2023.године. 
 

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:03–11-2219-122              П Р Е М И Ј Е Р                                                                                         
15.12.2022.године                 Един Ћулов,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 25/22) и члана 25. Закона о 
извршењу Буџета Босанско-подрињск-
ог кантона Горажде за 2022. годину 
(„Службене новине Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде” број: 12/21), 
Влада Босанско-подрињског кантона 
Горажде, на 2. редовној сједници, одр-
жаној дана 15.12.2022.год., д о н о с и: 

  
 

О Д Л У К У 
о прерасподјели расхода и издатака 

између буџетских корисника 
 

Члан 1. 
 

 Овом Одлуком одобрава се пре-
расподјела расхода и издатака како 
слиједи:  
 

- из Буџета Министарства за бо-

рачка питања са економског 
кода: 
614200 (БОР 005) - Текући тран-
сфер појединцима - социјална 
заштита и статусна заштита 
износ од 25.000 КМ 

 

- из Буџета Министарства за ун-

утрашње послове са економск-
ог кода: 
613900 - Уговорене услуге и 
друге посебне услуге  износ од 
2.000 КМ 

 

- из Буџета Управе полиције са 
економског кода: 
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613400 - Издаци за материјал и 
ситан инвентар износ од 2.000 
КМ 

 

- из Буџета Министарства за фи-

нансије са економског кода: 
614800 (ИСП001) - Извршење 
судских пресуда и рјешења о 
извршењу износ од 40.000 КМ 

 

- из Буџета Министарства за ур-
банизам, просторно уређење и 
заштиту околине са економск-
ог кода: 
614100 - Текући трансфери ни-
жим нивоима власти износ од 
50.000 КМ 

 

преусмјерити 
 

у Буџет Владе Кантона  на економски 
код 

614300 (БАН001) - Текући тра-
нсфери непрофитним органи-
зацијама износ од 119.000,00КМ 

 
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 биће накнадно објављена  у 
„Службеним новинама Босанско-под-
рињског кантона Горажде”.       
 

Број:03–11-2245/22                П Р Е М И Ј Е Р                                                                                        
15.12.2022.године                 Един Ћулов,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 1. Рјешења о именовању                        
Комисије за набавку радова на рекон-
струкцији крова зграде Министарства 
за финансије Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде, на 2. редовној сједни-
ци, одржаној дана 15.12.2022. године,  
д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о утврђивању висине једнократне 

накнаде за рад у Комисији за 
набавку радова на реконструкцији 

крова зграде Министарства за 
финансије Босанско-подрињског 

кантона Горажде 
 

Члан 1. 
 
 Овом се Одлуком утврђује ви-
сина једнократне накнаде за рад у Ко-
мисији за провођење поступака наба-
вке радова на реконструкцији крова 
зграде Министарства за финансије Бо-
санско-подрињског кантона Горажде, 
а по Одлуци о покретању поступка на-
бавке, број: 03-11-342/22 од 04.03.2022. 
године, како слиједи: 
 

1. Мелиха Субашић, члан - 150 КМ. 
 

Члан 2. 
 
 Средства неопходна за исплату 
из члана 1. ове Одлуке обезбједиће се 
из Буџета Министарства за урбанизам, 
просторно уређење и заштиту околи-
не Босанско-подрињског кантона Го- 
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ражде, са економског кода 613900 – 
Уговорене и друге посебне услуге. 
 

Члан 3. 
 

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

Члан 4. 
 

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

Број:03–11-2246/22                П Р Е М И Ј Е Р                                                                                  
15.12.2022. године                Един Ћулов,с.р. 
      Г о р а ж д е  
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На основу члана 53. став (2) Зако-
на о организацији  органа  управе  у  Фе-
дерацији Босне и Херцеговине („Сл-
ужбене новине Федерације БиХ“, број: 
35/05) и чланovа 23. и 24. Закона о Вл-
ади Босанско-подрињског кантона Го-
ражде („Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде“, број: 
8/15), Влада Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде, на 2. редовној сједни-
ци, одржаној дана 15.12.2022. године,  
д о н о с и:  
 
 

У Р Е Д Б У 
О ИЗМЈЕНАМА УРЕДБЕ О 

НАЧЕЛИМА ЗА УТВРЂИВАЊЕ 
УНУТРАШЊЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ 

КАНТОНАЛНИХ ОРГАНА УПРАВЕ 
И КАНТОНАЛНИХ 

УПРАВНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА 
 

Члан  1. 
 

У Уредби о начелима за утврђи- 
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вање унутрашње организације канто-
налних органа управе и кантоналних 
управних организација („Службене но-
вине Босанско–подрињског кантона Го-
ражде“, број: 6/08 и 6/20), у члану 4. 
став (1) тачка 10) мијења се и гласи: 
 

„10) унутрашња организација 
кантоналне управе и кантоналне уп-
равне организације које се налазе у са-
ставу кантоналног министарства.“ 
 

Члан 2. 
 

У члану 6. у ставу (1) ријеч: „ор-
ганизаијских“ замјењује се ријечју: „ор-
ганизацијских“. 
 

Члан 3. 
 
            У члану 10. у ставу (2) интерпу-
нкцијски знак „:“ замјењује се интер-
пункцијским знаком „.“. 
 

Члан 4. 
 

У члану 14. у ставу (1) у осмом 
реду ријеч: “тоим“ замјењује се рије-
чју: „обим“. 
 

Члан 5. 
 
 У члану 15.  у десетом реду ри-
јеч: “обавлљање“ замјењује се ријечју:“ 
обављање. 
 

Члан 6. 
 

У члану 19. у ставу (3) ријечи „ 
руководећих и осталих“ се бришу. 
 

Члан 7. 
 
 У члану 20. у ставу (6) ријечи: 
“руководећи државни службеник или“  
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се бришу, а ријечи „државни службе-
ник“ замјењују се ријечима „државни 
службеници“. 
 

Члан 8. 
 

У члану 22. у ставу (1) ријечи: 
“руководећих и осталих“ се бришу. 
 

У истом члану у ставу (3) рије-
чи: „руководећих“ се бришу. 
 

Члан 9. 
 

У члану 24. у ставу (1) ријечи: 
„орган ауправе“ замјењују се ријечи-
ма: “органа управе“. 
 

Члан 10. 
 

У члану 31. у ставу (1) ријечи: 
„руководећи и остали“ се бришу. 
 

Члан 11. 
 

У члану 36. у ставу (1) у једана-
естом реду ријеч: “реда“ замијењује се 
ријечју: “рада“. 
 

Члан 12. 
 

У члану 38. у другом реду ри-
јеч: „стручнихз“ замјењује се ријечју: 
„стручних“. 
 

Члан 13. 
 

У члану 41. у петом реду ријеч:“ 
сзупила“ замјењује се ријечју: “ступи-
ла“. 
 

Члан 14. 
 

Ова Уредба ступа на снагу на-
редног дана од дана објављивања у  
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„Службеним новинама Босанско-под-
рињског кантона Горажде“. 
 

Број:03–30–2248-1/22            П Р Е М И Ј Е Р                                                                                        
15.12.2022. године                Един Ћулов,с.р. 
     Г о р а ж д е    
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На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде („Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде”, број: 
8/15), Влада Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде, на 2. редовној сједни-
ци, одржаној дана 15.12.2022. године,  
д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности за расписивање 
јавног огласа за попуну упражњеног 

радног мјеста у ЈУОШ „Фахрудин 
Фахро Башчелија“ Горажде 

 
I 

 
             Овом се Одлуком даје сагласно-
ст ЈУОШ „Фахрудин Фахро Башчели-
ја“ Горажде за расписивање јавног ог-
ласа за попуну упражњеног радног мј-
еста, како слиједи: 
 

- ЈУОШ „ФАХРУДИН ФАХРО БА-
ШЧЕЛИЈА“ГОРАЖДЕ - 

 

на одређено радно вријеме – од 01.01. 
2023. године до 31.12.2023. године  
1. Секретар школе – 1 извршилац,  
     пуно радно вријеме.  
 

II 
 
           Одлука ступа на снагу даном об-
јављивања на службеној огласној таб-
ли Босанско-подрињског кантона Го-
ражде, а накнадно ће да се објави у  
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„Службеним новинама Босанско-под-
рињског кантона Горажде”. 
      

Број:03–30-2252/22                П Р Е М И Ј Е Р                                                                         
15.12.2022. године                Един Ћулов,с.р. 
     Г о р а ж д е 
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На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско подрињског кантона  
Горажде („Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде” број: 
8/15) те члана 38. став 2. Закона он пла-
тама и накнадама у органима Власти 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де („Службене новине Босанско-под-
рињског кантона Горажде“, број:12/21), 
Влада Босанско-подрињског кантона 
Горажде, на 2. редовној сједници, од-
ржаној дана 15.12.2022.год., д о н о с и:  
 
 

О Д Л У К У 
о утврђивању накнаде за рад 

Комисији за контролу над 
провођењем прописа из области 

оспособљавања кандидата и 
организовања испита за возаче 

моторних возила 
 

Члан 1. 
 

Овом одлуком утврђује се нак-
нада за рад у Комисији за контролу над 
провођењем прописа из области оспо-
собљавања кандидата и организовања 
испита за возаче моторних возила (у 
даљем тексту: Комисија за контролу) и 
то: 
 

- Предсједнику Комисије за контро-
лу утврђује се накнада за рад у не-
то износ од 200,00 КМ (двије стоти-
не конвертибилних марака) мјесе-
чно. 
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- Члановима Комисије за контролу 
утврђује се накнада за рад у нето 
износ од 130,00 КМ (стотину триде-
сет конвертибилних марака) мјесе-
чно. 

 

Члан 2. 
 

Новчана средства за исплату на-
кнада из члана 1. ове Одлуке обезбије-
ђена су у Буџету Министарства  за об-
разовање, младе, науку, културу и сп-
орт Босанско-подрињског кантона Го-
ражде кроз уплату трошкова од стране 
кандидата за полагање испита за воза-
че моторних возила. 
 

Члан 3. 
 

Ступањем на снагу ове Одлуке 
престаје да важи Одлука о висини на-
кнаде члановима  Комисије за надзор, 
број: 10-27-1143-1/17 од 23.03.2017. год-
ине, број: 10-27-359-22/18 од 19.12.2019. 
године и број: 10-27-359-29/18 од 21.02. 
2019. године. 
 

Члан 4. 
 

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

Број:03–11-2253/22                П Р Е М И Ј Е Р 
15.12.2022.године                 Един Ћулов,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 32. став (3) Закона о изв- 
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ршењу Буџета („Службене новине Бо-
санско-подрињског кантона Горажде“ 
број: 12/21), а у складу са чланом 5. 
Одлуке о утврђивању Календара оби-
љежавања значајних догађаја, датума 
и личности из одбрамбено-ослободи-
лачког рата 1992-1995.година у Босан-
ско-подрињском кантону („Службене 
новине Босанско-подрињског кантона 
Горажде“ број: 16/16 и 4/21) и Прог-
рамом утрошка средстава Министар-
ства за борачка питања са економског 
кода 614300 - Текући трансфери неп-
рофитним организацијама, Влада Бо-
санско-подрињског кантона Горажде, 
на 2. редовној сједници, одржаној дана 
15.12.2022.године, д о н о с и: 

 
 

О Д Л У К У 
о одобравању новчаних средстава  

на име суфинансирања учешћа 
у одржавању округлог стола на тему 
афирмације и улоге МУП-а и Армије 

БиХ у рату и након рата 
 

Члан 1. 
 
 Овом се Одлуком одобравају 
новчана средства у износу од 250,00 
(словима: двијестотинепедесет и 0/100) 
КМ на име суфинансирања учешћа 
Удружења „Ветерана полиције регије 
Горажде 1991-1995“ у одржавању окру-
глог стола на тему афирмације и улоге 
МУП-а и Армије БиХ у рату и након 
рата. 
 

Члан 2. 
 
 Средства из члана 1. ове Одлуке 
обезбиједити из Буџета Министарства 
за борачка питања Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде, економски код  
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614300 - Текући трансфери непрофи-
тним организацијама - Обиљежава-
ње значајних датума. 
 

Члан 3. 
 
 За реализацију ове Одлуке зад-
ужује се Министарство за финансије 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де, а средства уплатити кориснику/ 
носиоцу активности Удружењу вете-
рана полиције регије Горажде „1991-
1995“ на жирорачун број: 13250020126 
31468 отворен код НЛБ банке фили-
јала Горажде. 
  

Члан 4. 
 
 Министарство за борачка пита-
ња ће са корисником средстава потпи-
сати уговор о финансирању/суфина-
нсирању одобреног пројекта/захтјева, 
којим ће се дефинисати начин импле-
ментације пројекта/захтјева, вријеме 
имплементације, обавезе корисника 
средстава и Министарства за борачка  
питања и начин обезбјеђења инстру-
мената за намјенски утрошак средстава. 

 
Члан 5. 

 
 Након утрошка одобрених сре-
дстава, корисник средстава је дужан 
доставити Министарству за борачка 
питања извјештај о проведеним актив-
ностима које су одобрене за финанси-
рање у року од 30 дана од дана окон-
чања пројекта/реализације захтјева, а 
најкасније до краја године за коју се 
финансирање тражи. 
  

Члан 6. 
 
 Ова Одлука ступа на снагу дан- 



26. децембар/просинац 2022. 
 
 
ом објављивања на службеној табли 
Кантона, а  накнадно ће да се објави у 
„Службеним новинама Босанско-под-
рињског кантона Горажде”. 
       

Број:03–11-2256/22                П Р Е М И Ј Е Р 
15.12.2022.године                 Един Ћулов,с.р. 
      Г о р а ж д е   
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 На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде („Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде“, број: 
8/15), а у вези са чланом 52. став (1) та-
чка 2. Закона о организацији органа 
управе у Федерацији БиХ („Службене 
новине Федерације БиХ“, број: 35/05), 
Влада Босанско-подрињског кантона 
Горажде, на 2. редовној сједници, од-
ржаној дана 15.12.2022.год., д о н о с и:  

 
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности на Правилник 
о измјенама и допуни Правилника  

о унутрашњој организацији и 
систематизацији радних мјеста у 
Министарству за борачка питања  

Босанско-подрињског  кантона 
Горажде 

 
Члан 1. 

 
 Овом се Одлуком даје сагласно-
ст на Правилник о измјенама и допу-
ни Правилника о унутрашњој органи-
зацији и систематизацији радних мје-
ста у Министарству за борачка питања 
Босанско-подрињског кантона Горажде. 

 
Члан 2. 

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

Број:03-30-2257/22                 П Р Е М И Ј Е Р 
15.12.2022.године                 Един Ћулов,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 70. Закона о организацији ор-
гана управе у ФБиХ, Влада Босанско-
подрињског кантона Горажде, на 2. ре-
довној сједници, одржаној дана 15.12. 
2022. године, д о н о с и:  
 
 

О Д Л У К У 
о овлаштењу за потписивање аката 

 

Члан 1. 
 

Овом се Одлуком овлашћује 
премијер Босанско-подрињског канто-
на Горажде, Един Ћулов, да у име дире-
ктора Завода за пружање бесплатне 
правне помоћи Босанско-подрињског 
кантона Горажде потписује опште и 
појединачне акте из надлежности овог 
Завода.  
 

Члан 2. 
 

Овлаштење из члана 1. ове Од-
луке траје до именовања директора За-
вода за пружање бесплатне правне по-
моћи Босанско-подрињског кантона 
Горажде или до стављања ван снаге 
ове Одлуке.  

Овом Одлуком ставља се ван 
снаге Одлука број: 03-04-620/22 од 
13.04.2022.године. 
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Члан 3. 
 

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

Број:03–04-2258/22                П Р Е М И Ј Е Р 
15.12.2022.године                 Един Ћулов,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 70. Закона о организаци-
ји органа управе у ФБиХ, Влада Бо-
санско-подрињског кантона Горажде, 
на 2. редовној сједници, одржаној дана 
15.12.2022. године, д о н о с и:  
 
 

О Д Л У К У 
о овлаштењу за потписивање аката 

 
Члан 1. 

 
Овом Одлуком овлашћује се 

премијер Босанско-подрињског канто-
на Горажде, Един Ћулов, да у име ди-
ректора Архива Босанско-подрињског 
кантона Горажде потписује опште и 
појединачне акте из надлежности овог 
Архива.  
 

Члан 2. 
 

Овлаштење из члана 1. ове Од-
луке траје до именовања директора 
Архива Босанско-подрињског кантона  
Горажде или до стављања ван снаге 
ове Одлуке.  
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Овом Одлуком стављају се ван 

снаге Одлуке број: 03-30-1892/22 од 11. 
10.2022.године и број: 03-04-1892-1/22 
од 18.10.2022. године. 
 

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:03–11-2259/22                 П Р Е М И Ј Е Р 
15.12.2022.године                 Един Ћулов,с.р. 
     Г о р а ж д е   
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На основу члана 42. Закона о 
извршењу Буџета Босанско-подрињск-
ог кантона Горажде („Службене нови-
не Босанско-подрињског кантона Гор-
ажде“, број: 12/21) и члана 23.   Закона 
о Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде („Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде“, број: 
8/15), Влада Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде, на 2. редовној сједни-
ци, одржаној дана 15.12.2022. године,  
д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности на  Програм  

о  измјени Програма утрошка 
средстава Владе Босанско-подриског 

кантона   Горажде  са економског 
кода 614300 – Текући трансфери 
непрофитним организацијама 

 
Члан 1. 

 
 Даје се сагласност на Програм о 
измјени  Програма утрошка средстава  
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из Буџета Владе Босанско–подрињског 
кантона Горажде за 2022. годину, са 
економског кода 614300 – Текући тра-
нсфери непрофитним организацијама. 
 

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

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

Члан 4. 
 
 Одлука ступа на снагу даном 
објављивања на службеној огласној та-
бли Кантона, а накнадно ће да се обј-
ави у „Службеним новинама Босанско 
-подрињског кантона Горажде“. 
 

Број:03–11-2260/22                П Р Е М И Ј Е Р 
15.12.2022.године                 Един Ћулов,с.р. 
      Г о р а ж д е 

................................. 
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На основу члана 42. Закона о 
извршењу Буџета Босанско-подрињск-
ог кантона Горажде за 2022. годину 
(„Службене новине Босанско-подри-
њског кантона Горажде”, број: 12/21), 
Влада Босанско-подрињског кантона 
Горажде, у т в р ђ у ј е: 
 
 

П Р О Г Р А М 
о измјени Програма утрошка 

средстава  Владе Босанско-
подрињског кантона Горажде 

са економског кода 614 300 
Трансфери непрофитним 

организацијама 

Број 11 – страна 2741 
 
 

Члан 1. 
 

 У тексту Програма износ од 
120.000,00 КМ мијења се у износ од 
239.000,00 КМ.  

 
У тачки 5.1. Општи и посебни 

кретерији у дијелу „Јавни позив ће би-
ти отворен до 20.12.2022. године датум 
се мјења се и гласи „Јавни позив ће би-
ти отворен до 26.12.2022. године”.  
 

Члан 2. 
 

Програм ступа на снагу даном 
давања сагласности од стране Владе 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де.  
 

Број:03–11–2260-1/22            П Р Е М И Ј Е Р 
15.12.2022.године                 Един Ћулов,с.р. 
     Г о р а ж д е 
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 На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде („Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде“, број: 
8/15), Влада Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде, на 2. редовној сједни-
ци, одржаној 15.12.2022.год., д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности  

за пријем намјештеника 
 

Члан 1. 
 

Даје се сагласност Стручној слу-
жби Скупштине Босанско-подрињског 
кантона Горажде за пријем намјеште-
ника „Референт за управљање кон-
ференцијским системом Скупштине, 
руковање стројем за умножавање, за- 
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писничар и курир“ - 1 извршилац у 
радни однос на неодређено вријеме. 
 

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:03–30-2261/22                П Р Е М И Ј Е Р 
15.12.2022.године                 Един Ћулов,с.р. 
     Г о р а ж д е 
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 На основу члана 23. и члана 24.  
Закона о Влади Босанско-подрињског 
кантона Горажде („Службене новине 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де“, број: 8/15) и члана 12. Закона о на-
длежностима органа власти Босанско-
подрињског кантона Горажде у обла-
сти заштите и спашавања људи и ма-
теријалних добара од природних и 
других несрећа („Службене новине 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де“, број: 7/21), а у складу са Уредбом 
о Кантоналном штабу цивилне зашти-
те Босанско-подрињског кантона Гора-
жде („Службене новине Босанско-под-
рињског кантона Горажде“, број: 9/21) 
и Уредбом о измјени Уредбе о Канто-
налном штабу цивилне заштите број: 
03-11-1319/22 од 20.07.2022.године, Вла-
да Босанско-подрињског кантона Гор-
ажде, на 2. редовној сједници, одржа-
ној дана 15.12.2022. године, д о н о с и: 
 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 
I 

 
Именују се командант, начел- 
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ник и чланови Кантоналног штаба  ци-
вилне заштите Босанско–подрињског 
кантона Горажде по функцији, како 
слиједи: 
 

1. Мурадиф Канлић, предсједавајући 
Скупштине Босанско-подрињског 
кантона Горажде – командант, 

2. Един Ћулов, премијер Владе Боса-
нско-подрињског кантона Горажде 
– члан, 

3. Нусрет Хубјер, министар за уну-
трашње послове – члан, 

4. Мидхат Хаџиомеровић, министар 
за привреду – члан, 

5. Недим Муратспахић, министар за 
финансије – члан, 

6. Сенад Чељо, министар за социјал-
ну политику, здравство, расељена 
лица и избјеглице – члан, 

7. Бојан Крунић, министар за урба-
низам, просторно уређење и заш-
титу околине – члан, 

8. Емир Сарајлић, секретар Црвеног 
крста Босанско-подрињског канто-
на Горажде – члан и 

9. Џенана Дрљо, службеник за односе 
с јавношћу у Влади Босанско-под-
рињског кантона Горажде – члан 
(гласноговорник Штаба). 
   

II 
 

 До именовања новог директора 
Кантоналне управе цивилне заштите  
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де, функцију начелника Кантоналног 
штаба цивилне заштите Босанско-под-
рињског кантона Горажде, обављаће 
лице које је од Владе Босанско-подри-
њског кантона Горажде овлаштено да 
обавља послове из надлежности дире-
ктора Кантоналне управе цивилне 
заштите Босанско-подрињског канто-
на  Горажде. 
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III 
 

 Референт за административно-
техничке послове Кантоналног штаба 
цивилне заштите Босанско-подрињск-
ог кантона Горажде је Фахрудин Без-
дроб – испред Кантоналне управе ци-
вилне заштите Босанско-подрињског 
кантона Горажде. 
 

IV 
 

 Именовање се врши на период 
до када именовани буду обављали фу-
нкције у Скупштини Босанско-подри-
њског кантона Горажде, Влади Босан-
ско-подрињског кантона Горажде, Ка-
нтоналној управи цивилне заштите  
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де, кантоналним министарствима и 
службама Босанско-подрињског кан-
тона Горажде. 
 

V 
 

 Овим се Рјешењем ставља ван 
снаге Рјешење о именовању команда-
нта, начелника и чланова Кантонал-
ног штаба цивилне заштите Босанско-
подрињског кантона Горажде, број 03-
40-1612/21 од 24.09.2021. године (измје-
не 03-40-2179/21 од 03.12.2021. године). 
 

VI 
 

 Рјешење ступа на снагу даном 
доношења, а накнадно ће да се објави 
у „Службеним  новинама Босанско-по-
дрињског кантона Горажде”. 
 

Број:03–40-2263/22                П Р Е М И Ј Е Р 
15.12.2022.године                 Един Ћулов,с.р. 
     Г о р а ж д е 
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 На основу члана 23. Закона о  
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Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде („Службене новине Босанско- 
подрињског кантона Горажде“, број: 
8/15), Влада Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде, на 2. редовној сједни-
ци, одржаној дана 15.12.2022. године,  
д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности директору 

Дирекције робних резерви  
Босанско-подрињског кантона 
Горажде да потпише Уговор о 

пружању услуга складиштења и 
чувања роба са Порезним уредом 

ФБиХ – Кантонални порезни  
уред Горажде 

 
Члан 1. 

 
 Овом се Одлуком даје сагласно-
ст директору Дирекције робних резер-
ви Босанско-подрињског кантона Го-
ражде да  потпише уговор о пружању 
услуга складиштења и чувања роба са 
Порезним уредом ФБиХ – Кантонални 
порезни уред Горажде на период од 
01.01.2023. - 31.12.2023. године. 
 

Члан 2. 
 
 Ова Одлука ступа на снагу дан-
ом објављивања на службеној огласној 
табли Кантона, а накнадно ће да се об-
јави у „Службеним новинама Босанс-
ко-подрињског кантона Горажде“. 
 

Број:03–11-2267/22                П Р Е М И Ј Е Р 
15.12.2022.године                 Един Ћулов,с.р. 
     Г о р а ж д е 
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 На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско-подрињског кантона  



Број 11 – страна 2744 
 
 
Горажде („Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде“, број: 
8/15), Влада Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде, на 2. редовној сједни-
ци, одржаној дана 15.12.2022. године,  
д о н о с и: 
 

 
О Д Л У К У 

о давању сагласности  
Дирекцији робних резерви   
да изврши санацију платоа 

 испред „приручног складишта“ које 
је у склопу пословних просторија 

Дирекције у ул. Панорама 15Б 
 

Члан 1. 
 
 Овом се Одлуком даје сагласно-
ст Дирекцији робних резерви Босан-
ско-подрињског кантона Горажде  да 
изврши санацију платоа испред „при-
ручног складишта“ које је у склопу по-
словних просторија Дирекције у ул. 
Панорама 15Б у вриједности цца 2. 
450,00 без обрачунатог ПДВ-а, односно 
цца 2. 870,00 КМ са обрачунатим ПДВ-
ом, а у складу са ЗЈН – путем директног 
споразума. 
 

Члан 2. 
 
 Зареализацију 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 2022. годину на 
економском коду 613 700 – Издаци за 
текуће одржавање. 
 

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

Број:03–11-2266/22                П Р Е М И Ј Е Р 
15.12.2022.године                 Един Ћулов,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 39. Закона о извршењу  
Буџета Босанско-подрињског кантона 
Горажде за 2022. годину („Службене 
новине Босанско-подрињског кантона 
Горажде”, број: 12/21), Влада Босанско 
-подрињског кантона Горажде, на 2. 
редовној сједници, одржаној дана 15. 
12.2022.године, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о  давању сагласности за набавку 

канцеларијског намјештаја за 
одређене канцеларије у згради  

Владе Босанско-подрињског 
 кантона Горажде које користи 
Служба за заједничке послове 

кантоналних органа 
 

Члан 1. 
 
 Овом се Одлуком даје сагласно-
ст Служби за заједничке послове кан-
тоналних органа Босанско-подрињск-
ог кантона Горажде за набавку канце-
ларијског намјештаја спецификованог  
у понуди приложеној уз захтјев за да-
вање сагласности, укупне процијењене 
вриједности од цца. 5.700,00 КМ (слов-
има: пет хиљада седам стотина КМ), 
без ПДВ-а, а који ће бити постављен у 
одређеним канцеларијама унутар згра- 
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де Владе Босанско-подрињског канто-
на Горажде које користи Служба за за-
једничке послове кантонлних органа. 
 

Члан 2. 
 
 Средства за наведену набавку 
обезбијеђена су у Буџету Службе за за-
једничке послове кантоналних органа 
за 2022.годину, економски код 821300 – 
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 Босан-
ско-подрињског кантона Горажде”. 
 

Број:03–11-2264/22                П Р Е М И Ј Е Р 
15.12.2022.године                 Един Ћулов,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 ЦЕНТАР ЗА 
ЕДУКАЦИЈУ „АБАКУС“,  а на основу  
члана 29. Закона о удружењима и фо-
ндацијама („Службене новине Федера-
ције Босне и Херцеговине“, број:45/02), 
д о н о с и: 
 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
 
1. Уписује се у Регистар удружења, 

који се води код Министарства за 
правосуђе, управу и радне односе 
Босанско-подрињског кантона Го-
ражде, УДРУЖЕЊЕ ЦЕНТАР ЗА 
ЕДУКАЦИЈУ „АБАКУС“. 
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Скраћени назив Удружења је:  
„АБАКУС“. 

 
2. Сједиште Удружења је у Горажду, 

у улици Салих-бега Куљуха бр.10. 
   
3. Упис је извршен под регистарским 

бројем Р-I-8/2022 у прву књигу Ре-
гистра, дана 19.12.2022. године. 

 
4. УДРУЖЊЕ ЦЕНТАР ЗА ЕДУКА-

ЦИЈУ „АБАКУС“ је добровољно, 
невладино, ванстраначко удруже-
ње са сљедећим програмским ци-
љевима, дјелатностима и задацима: 
 

• Пружање дјеци и младима мо-
гућности свестраног развоја 
кроз различите пројекте; 

• Залагање за стално и свеобух-
ватно јачање образовања и на-
уке кроз разне врсте едукатив-
них скупова (округлих столо-
ва, семинара и предавања за 
чланове Удружења); 

• Креирање и штампање реле-
вантних едукационих публи-
кација за потребе чланова Уд-
ружења; 

• Организовање различитих ан-
имационих програма за чла-
нове Удружења; 

• Остваривање сарадње са дру-
гим удружењима, спонзорима 
и донаторима у циљу осигура-
ња материјалних средстава за 
неометан рад Удружења; 

• Организовање различитих вр-
ста радионица и других видо-
ва едукације за чланове Удру-
жења; 

• Покретање веб странице Уд-
ружења у сврху остваривања 
циљева и дјелатности Удру-
жења; 
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• Учествовање у јавним позиви-
ма за финансирање активнос-
ти Удружења; 

• Иницирање разних облика пре-
зентације радова својих члан-
ова кроз јавне наступе; 

• Залагање за побољшање усло-
ва школовања; 

• Сарадња са другим удружењи-
ма ради међусобног помагања 
кроз слободну размјену и про-
ток идеја, а све у складу са За-
коном; 

• Остваривање и других циљва 
и дјелатности у складу са За-
коном. 

 
5. Лице овлаштено за заступање и пре-

дстављање УДРУЖЕЊА ЦЕНТАР 

ЗА ЕДУКАЦИЈУ „АБАКУС“ је: 
 

Харис Канлић – предсједник  
Удружења 

 
6. УДРУЖЕЊЕ ЦЕНТАР ЗА ЕДУКА-

ЦИЈУ „АБАКУС“  дјелује на подру-
чју Босанско–подрињског кантона 
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 
акта на основу којих је регистрова-
но, у року од 30 дана након изврше-
не измјене. 

 
О б р а з л о ж е њ е 

 
УДРУЖЕЊЕ ЦЕНТАР ЗА ЕДУ- 
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КАЦИЈУ „АБАКУС“ поднијело је Ми-
нистарству за правосуђе, управу и ра-
дне односе Босанско-подрињског кан-
тона Горажде захтјев за упис у Регис-
тар удружења, који се води код овог 
Министарства.   

Уз захтјев је приложена сљедећа 
документација: Одлука о оснивању Уд-
ружења, Статут Удружења (2x), Одлу-
ка о именовању лица овлаштеног за 
заступање и представљање Удружења, 
Списак чланова органа управљања и 
Записник са оснивачке сједнице Скуп-
штине Удружења.  

Увидом у приложену докуме-
нтацију УДРУЖЕЊА ЦЕНТАР ЗА 
ЕДУКАЦИЈУ „АБАКУС“, Министар-
ство за правосуђе, управу и радне од-
носе Босанско-подрињског кантона Го-
ражде је оцијенило да су испуњени ус-
лови за упис у Регистар удружења,  сто-
га је сходно одговарајућим одредбама 
Закона о удружењима  и фондацијама  
(„Службене новине Федерације Босне 
и Херцеговине“ број: 45/02), одлучено 
као у диспозитиву овог Рјешења. 
 

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

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

Број:УП-1:05-04-207/22    М И Н И С Т А Р 
19.12.2022.године      Наташа Данојлић,с.р. 
     Г о р а ж д е 
 

1199 
 

Министарство за правосуђе, уп-
раву и радне односе Босанско-подри-
њског кантона Горажде, рјешавајући 
по захтјеву  „ФЕНИКС“ УДРУЖЕЊА 
ОБОЉЕЛИХ ОД МУЛТИПЛЕ СКЛЕ-
РОЗЕ БОСАНСКО-ПОДРИЊСКОГ 
КАНТОНА ГОРАЖДЕ, на основу чла-
на 33. Закона о удружењима и фонда-
цијама („Службене новине Федерације 
БиХ”, број: 45/02), д о н о с и: 
 
 

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

ства за правосуђе, управу и радне 
односе Босанско-подрињског кан-
тона Горажде под регистарским 
бројем Р-I-2/2020 у прву књигу Ре-
гистра уписано је „ФЕНИКС” УД-
РУЖЕЊЕ ОБОЉЕЛИХ ОД МУЛ-
ТИПЛЕ СКЛЕРОЗЕ БОСАНСКО-
ПОДРИЊСКОГ КАНТОНА ГО-
РАЖДЕ. 

 

2. Уписује се у Регистар удружења, 
који се води код Министарства за 
правосуђе, управу и радне односе 
Босанско-подрињског кантона Го-
ражде, промјена сједишта Удруже-
ња, тако што се сједиште Удруже- 
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ња у улици 22. мај бр. 54 Горажде 
мијења и ново сједиште Удруже-
ња је у  Горажду, у улици 43. дри-
нске бригаде бр. 24Б. 

 
3. Уписује се у Регистар удружења, 

који се води код Министарства за 
правосуђе, управу и радне односе 
Босанско-подрињског кантона Го-
ражде, промјена Статута Удруже-
ња, тако што се члан 3. став (2) Ст-
атута „ФЕНИКС“ Удружења обо-
љелих од мултипле склерозе Бо-
санско-подрињског кантона Гора-
жде удружења мијења и гласи: „ 
Сједиште Удружења је у Гораж-
ду, у улици 43. дринске бригаде 
бр. 24 Б“ 

  
Ова Измјена Статута чини саставни 

дио Статута „ФЕНИКС“ Удружења 
обољелих од мултипле склерозе Бо-
санско-подрињског кантона Гораж-
де, број: 02/2020 од 08.04.2020. год. 

 
4. Упис промјена  из тачки 2. и 3. ди-

спозитива овог Рјешења извршен је 
дана  14.12.2022. године. 

 
О б р а з л о ж е њ е 

 
„ФЕНИКС” УДРУЖЕЊЕ ОБО-

ЉЕЛИХ ОД МУЛТИПЛЕ СКЛЕРОЗЕ 
БОСАНСКО-ПОДРИЊСКОГ КАНТО-
НА ГОРАЖДЕ уписано је у Регистар 
удружења, који се води код Министа-
рства за правосуђе, управу и радне од-
носе Босанско-подрињског кантона  Го-
ражде, дана 27.05.2020. године, под ре-
гистарским бројем Р-I-2/2020 у прву 
књигу Регистра. 

Захтјевом број: УП-1:05-04-208/22  
од 09.12.2022.године, обратило  се „ФЕ-
НИКС” УДРУЖЕЊЕ ОБОЉЕЛИХ ОД  
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МУЛТИПЛЕ СКЛЕРОЗЕ БОСАНСКО-
ПОДРИЊСКОГ КАНТОНА ГОРАЖ-
ДЕ за упис у Регистар промјене сједи-
шта Удружења и промјене Статута Уд-
ружења. 

Уз захтјев је приложена Одлука 
број: СК-39-1/22 од 20.11.2022. године, 
о промјени сједишта Удружења,  Одлу-
ка број: СК-39-2/22 од 20.11.2022. годи-
не, о промјени члана 3. Статута Удру-
жења и  Записник  са ванредне сједни-
це Скупштине Удружења, број: СК-39 
/22 од 20.11.2022. 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. 

Странка је ослобођена од пла-
ћања административне таксе на захт-
јев за упис промјена у Регистар и на 

ово Рјешење, на основу члана 12. став 
1. тачка 8). Закона о административ-
ним таксама („Службене новине Боса-
нско–подрињског кантона Горажде“, 
број: 12/13 и 12/15). 
 

Накнада за упис промјена Удру-
жења у регистар Удружења у износу 
од 20,00 КМ уплаћена је на одговарају-
ћи рачун у складу са Рјешењем број: 
05-14-120/14 од 12.03.2014. године и до-
каз о уплати налази се у спису предмета. 

 
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 истовје-
тна примјерка и уз исту се прилаже 
ово Рјешење у оригиналу или препису. 
 

Број:УП-1: 05-04-208/22   М И Н И С Т А Р 
14.12.2022.године        Наташа Данојлић,с.р. 

      Г о р а ж д е 
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