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Vijeće za zaštitu vitalnih interesa 
Ustavnog suda Federacije Bosne i Herce-
govine odlučujući o zahtjevu Kluba pos-
lanika Srba u Skupštini Unsko-sanskog 
kantona za utvrđivanje vitalnog naciona-
lnog interesa konstitutivnog srpskog nar-
oda u vezi sa Odlukom o imenovanju pr-
ivremenog Upravnog odbora Univerzi-
teta u Bihaću i Odlukom o izboru predsj-
edavajućeg, zamjenika predsjedavajućeg 
i članova radnih tijela Skupštine Unsko-
sanskog kantona sa 31. sjednice Skupšti-
ne Unsko-sanskog kantona održane 19. 
05.2017. godine, na osnovu Amandmana 
XXXVII, XXXVIII i LXXX na Ustav Fe-
deracije Bosne i Hercegovine, na sjednici 
održanoj dana 14.06.2017.g., donijelo je 
 
 

R J E Š E NJ E 
 

Zahtjev Kluba poslanika Srba u 
Skupštini Unsko-sanskog kantona za ut-
vrđivanje vitalnog nacionalnog interesa 
konstitutivnog srpskog naroda u vezi sa  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Odlukom o imenovanju privrem-

enog Upravnog odbora Univerziteta u 
Bihaću i Odlukom o izboru predsjedava-
jućeg, zamjenika predsjedavajućeg i čla-
nova radnih tijela Skupštine Unsko-san-
skog kantona, prihvatljiv je za odlučiva-
nje. 
 

Rješenje objaviti u „Službenim 
novinama Federacije BiH“ i službenim 
glasilima kantona u Federaciji Bosne i 
Hercegovine. 
 

O b r a z l o ž e nj e 
 

1. Podnosilac zahtjeva i predmet  
zahtjeva 

 
Zamjenik predsjedavajućeg Skup-

štine Unsko-sanskog kantona, Mladen 
Lonić (u daljem tekstu: podnosilac zahtje-
va) je podneskom broj:01-1/49-6-352-1/17 
od 24.05.2017. godine,  koji je zaprimljen 
u Ustavnom sudu Federacije Bosne i He-
rcegovine, Vijeću za zaštitu vitalnih inte- 
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resa (u daljem tekstu: Vijeće) dana 29.05. 
2017. godine, zahtjev za utvrđivanje post-
ojanja vitalnog nacionalnog interesa Klu-
ba poslanika Srba  u Skupštini  Unsko-sa-
nskog kantona (u daljem tekstu: zahtjev), 
u vezi sa Odlukom o imenovanju privre-
menog Upravnog odbora Univerziteta u 
Bihaću i Odlukom o izboru predsjedava-
jućeg, zamjenika predsjedavajućeg i čla-
nova radnih tijela Skupštine Unsko-sans-
kog kantona (u daljem tekstu: osporene 
Odluke).   
 

2. Stranke u postupku  
 

Stranke u postupku u ovom pred-
metu, u skladu sa članom 9. Zakona o 
postupku pred Ustavnim sudom Federa-
cije Bosne i Hercegovine („Službene nov-
ine Federacije BiH“, br.: 6/95 i 37/03) su: 
Klub poslanika Bošnjaka, Klub poslanika 
Hrvata i Klub poslanika Srba. 
 
 

3. Bitni navodi zahtjeva  
 

Podnosilac zahtjeva navodi da je 
Skupština Unsko-sanskog kantona na 31. 
sjednici održanoj dana 19.05.2017. godi-
ne, u okviru tačke dnevnog reda 3.) Izbor 
i imenovanja raspravljala o osporenim 
Odlukama. U toku rasprave, predsjednik 
Kluba poslanika Srba u Skupštini Unsko-
sanskog kantona je u skladu sa odredba-
ma čl. 14., 15. i 16. Poglavlje V. Odjeljak 
A. Ustava Unsko-sanskog kantona (“Slu-
žbeni glasnik Unsko-sanskog kantona“, 
br.: 1/04 i 11/04), nagovijestio i upoznao 
prisutne da je došlo do povrede vitalnog 
nacionalnog interesa jer u predloženim 
osporenim Odlukama nisu zastupljeni 
pripadnici srpskog naroda. Podnosilac 
zahtjeva smatra, da je usvajanjem ospore-
nih Odluka od strane Skupštine Unsko- 
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sanskog kantona došlo do kršenja Ustava 
Unsko-sanskog kantona na način da je 
povrijeđeno pravo Kluba poslanika Srba 
u Skupštini Unsko-sanskog kantona da 
budu birani ili da biraju predstavnike ko-
nstitutivnih naroda u gore spomenuta ti-
jela. Pored navedenog, podnosilac zahtje-
va naglašava, da je predsjedavajući Skup-
štine Unsko-sanskog kantona, u okvirima 
navedene tačke dnevnog reda, povrijedio 
Ustav Unsko-sanskog kantona, iz razloga 
što nije dozvolio, pored insistiranja pred-
sjednika Kluba poslanika Srba u Skupšti-
ni Unsko-sanskog kantona, da se raspra-
vlja po klubovima naroda, što je u supro-
tnosti sa članom V. 14. alineja 4. i člana 
16. stav (1) Ustava Unsko-sanskog kanto-
na-Prečišćen tekst, kao i čl. 56. i 60. Poslo-
vnika Skupštine Unsko-sanskog kantona 
(„Službeni glasnik Unsko-sanskog kanto-
na“, broj: 09/17).  
 

Vijeće je aktom broj: U-32/17 od 
31.05.2017. godine, zatražilo od Skupšti-
ne Unsko-sanskog kantona, predsjedava-
jućeg Skupštine i zamjenika predsjedava-
jućeg koji je označen kao podnosilac zah-
tjeva, dopunu Zahtjeva, odnosno, da u 
roku od tri dana dostave kompletan sten-
ogram sa 31. redovne sjednice Skupštine 
Unsko-sanskog kantona i da odgovore na 
pitanje da li je na istoj sjednici obavljeno 
glasanje po klubovima konstitutivnih na-
roda u Skupštini Unsko-sanskog kantona 
u skladu  sa Ustavom Federacije Bosne i 
Hercegovine, te, ukoliko nije, da navedu 
razloge za isto.  
 

Predsjedavajući Skupštine Unsko-
sanskog kantona je 05.06.2017.godine, do-
stavio podnesak broj: 01/1.49-6-352-3/17 
od 02.06.2017. godine, u kojem je navede-
no da su “predsjedavajući Skupštine Un-
sko-sanskog kantona zajedno sa svojim  
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zamjenikom, kao i predsjednikom Kluba 
poslanika Bošnjaka u Skupštini Unsko-
sanskog kantona su usaglasili i smatraju 
da nije došlo, predlaganjem osporenih 
Odluka, do povrede vitalnih nacionalnih 
interesa. Zamjenik predsjedavajućeg iz 
reda poslanika Hrvata, kao i predsjednik 
Kluba poslanika Bošnjaka su smatrali da 
se ne treba glasati po klubovima naroda 
te je izvršeno glasanje po odredbama Po-
slovnika Skupštine Unsko-sanskog kant-
ona“. U prilogu je dostavljen stenogram 
sa 31. redovne sjednice Skupštine Unsko-
sanskog kantona od 19.05.2017. godine. 
 

Zamjenik predsjedavajućeg Skup-
štine Unsko-sanskog kantona, Mladen 
Lonić je takođe 05.06.2017. godine, dosta-
vio Odgovor, odnosno dopunu zahtjeva 
u kojem je navedeno da „na sjednici nije 
obavljeno glasanje po klubovima konsti-
tutivnih naroda u Skupštini Unsko-san-
skog kantona, kako to propisuju odredbe 
Ustava Federacije Bosne i Hercegovine u 
odnosu na osporene Odluke jer predsje-
davajući Skupštine Unsko-sanskog kant-
ona nije dopustio glasanje po klubovima 
konstitutivnih naroda, unatoč izričitom 
zahtjevu predsjednika Kluba poslanika 
Srba da se izvrši glasanje po principu 
zaštite vitalnog nacionalnog interesa. Pr-
edsjednik Kluba poslanika Srba u Skup-
štini Unsko-sanskog kantona ističe zaht-
jev za glasanje po principu zaštite vitaln-
og nacionalnog interesa, pozvao se na 
odredbe Ustava Unsko-sanskog kantona 
i Poslovnika Skupštine Unsko-sanskog 
kantona, koji jasno propisuje način glasa-
nja kada je jedan od klubova konstituti-
vnih naroda proglasio da se radi o pita-
nju koje spada u listu vitalnih interesa, 
što je u ovome slučaju i učinio Klub pos-
lanika Srba u Skupštini Unsko-sanskog 
kantona. Predsjedavajući Skupštine Uns- 
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ko-sanskog kantona ignorisao je zahtjev 
Kluba poslanika Srba i odobrio samo gl-
asanje prostom većinom, a ne po klubo-
vima naroda uz opasku kako „nema pot-
rebe za glasanjem po klubovima naro-
da“. 
 
 

4. Bitni navodi Izjašnjenja  
na zahtjev 

 
Predsjedavajući Skupštine Unsko-

sanskog kantona i drugi zamjenik pred-
sjedavajućeg Skupštine Unsko-sanskog 
kantona, Mirvet Beganović su Vijeću da-
na 31.05.2017. godine, samoinicijativno 
dostavili Izjašnjenje na tvrdnje zamjenika 
predsjedavajućeg Skupštine i predsjedni-
ka Kluba poslanika Srba u Skupštini Uns-
ko-sanskog  kantona broj: 01/1-49-6-355-
1/17 od 26.05.2017. godine. U izjašnjenju, 
koje praktično ima formu odgovora na 
navode zahtjeva, navedeno je da Pred-
sjedavajući i Mirvet Beganović zamjenik 
predsjedavajućeg Skupštine Unsko-sans-
kog kantona, smatraju da usvajanjem os-
porenih Odluka nije došlo do kršenja od-
redaba Ustava Unsko-sanskog kantona i 
Poslovnika Skupštine Unsko-sanskog ka-
ntona. Kao argumente za navedenu tvr-
dnju istakli su da, Predsjedavajući Skupš-
tine koji ujedno i predsjedava Kolegijem 
kao i Komisijom za izbor i imenovanja i 
finansijsko-administrativna pitanja Skup-
štine Unsko-sanskog kantona je, usvaja-
njem Poslovnika Skupštine Unsko-sansk-
og kantona, zbog nesmetanog rada i fu-
nkcionisanja zakonodavnog organa, pre-
dložio članovima Komisije za izbor, da 
putem predsjednika klubova političkih 
stranaka dostave prijedloge za skupštin-
ska radna tijela. Obzirom da taj prijedlog 
nije prihvaćen od strane člana Komisije 
(Željko Mirković), članovi Komisije su se  
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odredili da će sa istim biti upoznat i Ko-
legij Skupštine na način da predsjednici 
klubova poslanika dostave svoje prijedl-
oge Komisiji za izbor. Dana 08.05.2017. 
godine, na sjednici Kolegija je dogovore-
no, a upravo na sugestiju predsjednika 
Kluba poslanika Srba u Skupštini, preds-
jedavajući je uputio dopis predsjednici-
ma klubova poslanika kojim traži da do-
stave svoje prijedloge za članove u radna 
tijela. Prijedloge su dostavili klubovi po-
slanika: Stranke demokratske akcije, De-
mokratske fronte, Stranke za bolju budu-
ćnost, Laburističke stranke i Stranke de-
mokratske aktivnosti. Prijedlog jedino ni-
je dostavio upravo Klub Socijaldemokrat-
ske partije u čijem sastavu djeluje i radi 
predsjednik Kluba poslanika Srba, Željko 
Mirković. Predsjednici klubova poslanika 
SDA, DF, SBB i Laburističke stranke pre-
dložili su i uputili u dalju proceduru usa-
glašen prijedlog Odluke o izboru predsje-
davajućeg, zamjenika predsjedavajućeg i 
članova radnih tijela. Shodno  članu 23. 
stav (1) Poslovnika Skupštine Unsko-sa-
nskog kantona nesporno je da se radna 
tijela formiraju po stranačkom sastavu, a 
ne po nacionalnom sastavu. Takođe, suv-
išno je bilo kakvo glasanje i polemiziranje 
o proceduri izbora članova u radna tijela 
ako se ima u vidu da je procedura izbora 
radnih tijela propisana članom 21. stav 3. 
Poslovnika Skupštine Unsko-sanskog ka-
ntona. Smatrajući da interes Kluba posla-
nika Srba nije povrijeđen iz razloga što je 
aktom broj: 02/4-49-1-307-1/17 zatraženo 
od Kluba poslanika SDP u kojem se nala-
ze i Željko Mirković i Mladen Lonić da 
dostave svoje prijedloge za radna tijela, 
ali su isti svojim indolentnim stavom od-
nosno nedostavljanjem prijedloga ispred 
tog Kluba  inscenirali situaciju da je pov-
rijeđen vitalni nacionalni interes. Usvaja-
njem Odluke o izboru predsjedavajućeg,  
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zamjenika predsjedavajućeg i članova ra-
dnih tijela Skupštine Unsko-sanskog ka-
ntona, nije došlo do povrede vitalnog na-
cionalnog interesa, posebno iz razloga što 
poslanik ne mora biti član niti jednog ra-
dnog tijela, kao i zbog činjenice da zak-
ljučci radnih tijela ne proizvode pravna 
dejstva. Zastupljenost u skupštinskim ra-
dnim tijelima nije obligatoran odnos. Ta-
kođe  Klub poslanika Srba u Skupštini ni-
je dostavio kako pismeno tako ni usmeno 
prijedlog bilo kandidata bošnjačke, hrva-
tske ili srpske nacionalnosti, a takođe, kl-
ubovi poslanika nisu umjesto predstavni-
ka srpskog naroda delegirali predstavni-
ka bošnjačkog ili hrvatskog naroda. To 
znači da je u potpunosti ispoštovana pro-
cedura za donošenje Odluke o izboru pr-
edsjedavajućeg, zamjenika predsjedavaj-
ućeg i članova radnih tijela Skupštine 
Unsko-sanskog kantona, kako je to i pro-
pisano članom 23. Poslovnika Skupštine 
Unsko-sanskog kantona.  
 

Kada je u pitanju zahtjev za zašti-
tu vitalnog nacionalnog interesa Kluba 
poslanika Srba, prilikom predlaganja i 
donošenja Odluke o imenovanju privre-
menog Upravnog odbora Univerziteta u 
Bihaću, broj:01-02-3-515/17 od 19.05.2017. 
godine, bitno je naglasiti da se radi o pri-
vremenom Upravnom odboru Univerzi-
teta u Bihaću. Skupština Unsko-sanskog 
kantona na 29. redovnoj sjednici održanoj 
10.04.2017. godine na prijedlog Vlade Ka-
ntona nije prihvatila prijedlog Odluke o 
imenovanju Upravnog odbora Univerzi-
teta u Bihaću. Klub poslanika Srba u Sku-
pštini nije dostavio prijedlog za člana pri-
vremenog Upravnog odbora Univerziteta 
u Bihaću bilo da se radi o kandidatu srp-
ske, hrvatske ili bošnjačke nacionalnosti. 
Jednostavno nisu željeli učestvovati u pr-
ocesu donošenja odluka. Tokom cijele ra- 
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sprave su tvrdili da je došlo do povrede 
vitalnog nacionalnog interesa srpskog 
naroda. Skupština Unsko-sanskog kanto-
na nije povrijedila proceduru prilikom 
predlaganja kandidata za privremeni Up-
ravni odbor Univerziteta, već naprotiv 
kao osnivač visokoškolske ustanove odg-
ovorno djeluje. Slijedom toga, smatraju 
da na istoj zbog svih obaveza kako teku-
će tako i priprema naredne akademske 
godine neophodno je da egzistira uprav-
ljačka struktura. Na kraju, mišljenja su da 
na 31. redovnoj sjednici održanoj dana 
19.05.2017. godine, nije došlo do kršenja 
Poslovnika Skupštine Unsko-sanskog ka-
ntona, iz naprijed navedenih razloga, te 
da shodno odredbama Ustava Federacije 
Bosne i Hercegovine nije došlo do povre-
de vitalnog nacionalnog interesa, jer nisu 
tačne tvrdnje Kluba poslanika Srba da im 
je onemogućeno pravo u procesu donoš-
enja osporenih odluka, ili bilo koje drugo 
pitanje koje se odnosi na ostvarivanje pr-
ava konstitutivnog naroda. Uz navedeno 
Izjašnjenje su priložili sljedeće akte: Prije-
dlog Odluke o izboru predsjedavajućeg, 
zamjenika predsjedavajućeg i članova 
radnih tijela Skupštine Unsko-sanskog 
kantona, Komisije za izbor i imenovanja i 
finansijsko-administrativna pitanja Skup-
štine Unsko-sanskog kantona broj: 02/4-
49-1-294-1/16 od 04.05.2017. godine; Pri-
jedlog kandidata u Komisiju za obrazo-
vanje, nauku, kulturu, sport i mlade u 
Skupštini Unsko-sanskog kantona broj: 
01/1-49-6-280-2/17 od 03.05.2017. godi-
ne; Prijedlog Kolegija Skupštine Unsko-
sanskog kantona  za radna tijela Skupšti-
ne Unsko-sanskog kantona broj: 02/4-49-
1-307-1/17 od 09.05.2017. godine; Prijedl-
og predsjednika klubova političkih subje-
kata u Skupštini Unsko-sanskog kantona 
za donošenje Odluke o izboru predsjeda-
vajućeg, zamjenika predsjedavajućeg i čl- 

Број 7 – страна 1375 
 
 

anova radnih tijela broj:01/1-49-6-307-3/ 
17 od 19.05.2017. godine; Zaključak Sku-
pštine Unsko-sanskog kantona broj: 01-
02-3-486/17 od 10.04.2017. godine; Odlu-
ka Skupštine Unsko-sanskog kantona o 
imenovanju privremenog Upravnog odb-
ora Univerziteta u Bihaću, broj: 01-02-3-
515/17 od 19.05.2017. godine; Odluka Sk-
upštine Unsko-sanskog kantona o izboru 
predsjedavajućeg, zamjenika predsjeda-
vajućeg i članova radnih tijela Skupštine 
Unsko-sanskog kantona, broj:01-02-3-516 
/17 od 19.05.2017. godine i stenogram  sa 
31. redovne sjednice Skupštine Unsko-sa-
nskog kantona od 19.05.2017. godine. 
 
 

5. Relevantno pravo 
 
A.Ustav Federacije Bosne i Hercegovine 
 

Amandman XXXVII 
Definicija vitalnog interesa 

 
 „Vitalni nacionalni interesi kons-
titutivnih 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 nar-

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

njegovanje kulture, tradicije i 
kulturno naslijeđe;  

- teritorijalna organizacija;  
- sistem javnog informisanja i dru-

ga pitanja koja bi se tretirala kao  
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pitanja od vitalnog nacionalnog 
interesa, ukoliko tako smatra 2/3 
jednog od klubova delegata kon-
stitutivnih naroda u Domu naro-
da.  

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

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, tak-
ođe se usvajaju u Domu naroda Fe-
deracije Bosne i Hercegovine.  

(2)  U Ustavnom sudu Federacije Bosne  
i Hercegovine osniva se Vijeće za za-
štitu vitalnih interesa, kako bi odluči-
valo o pitanjima vitalnog interesa, pr-
ema proceduri u skladu sa ovim usta-
vom. Ovo vijeće razmatra sva pitanja 
koja su od vitalnog interesa.  

(3) Vijeće za zaštitu vitalnog interesa sas-
toji se od sedam članova, dva iz svak-
og konstitutivnog naroda, i jedan član 
iz reda ostalih. Sudije bira Predstav-
nički dom i Dom naroda.  
 

 Ovim amandmanom iza novog 
člana IV.A.5.17a. dodaje se novi naslov 
pod 6. i novi član 17b“. 
 

Amandman LXXX 
 

   Iza člana V.2.7. dodaje se novi na-
slov i članovi V.2.7a) i b) koji glase:  
 

 Mehanizam zaštite vitalnog naci-
onalnog interesa  
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Član V.2.7a 

 
 1) Lista vitalnih nacionalnih inte-
resa koji se štite u kantonima identična je 
listi  sadržanoj u članu IV.5.17a ovog Us-
tava. Klubovi iz člana IV.5.17a ovog Ust-
ava su u kantonima klubovi delegata for-
mirani u skladu sa  članom V.2.7. stav 2. 
ovog Ustava. 
 2) Ako više od jednog predsjeda-
vajućeg ili zamjenika predsjedavajućeg 
zakonodavnog tijela kantona tvrde da 
neki zakon spada u listu vitalnih interesa  
utvrđenih u članu IV.5.17a ovog Ustava 
za usvajanje takvog zakona potrebna je 
većina glasova unutar svakog od klubova 
konstitutivnih naroda zastupljenih u da-
toj skupštini kantona.  
 3) Predsjedavajući i zamjenici pre-
dsjedavajućeg zakonodavnog tijela kant-
ona 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 odg-
ovarajućeg kluba jednog od konstitutivn-
ih naroda datog zakonodavnog tijela mo-
že proglasiti da je riječ o pitanju s liste vi-
talnih nacionalnih interesa.”  
 

Član V.2.7b 
 

 „(1) U slučaju da dvotrećinska 
većina jednog od klubova konstitutivnih 
naroda u skupštini kantona odluči da se 
neki zakon, propis ili akt odnosi na vi-
talni nacionalni interes, za usvajanje tak-
vog zakona, propisa ili akta potrebna je 
većina glasova unutar svakog kluba kon-
stitutivnih naroda zastupljenih u zakono-
davnom tijelu kantona.  
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 (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 sm-
atra se 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 zak-
on, propis ili akt smatra se usvojen-
im/usvaja se prostom većinom glasova.” 
 

Član  V.7. (5) 
 

(....) 
(5) Tri kandidata koja potvrdi skupština 
kantona odlučuju između sebe ko će biti 
predsjedavajući. 
 
B. Zakon o postupku pred  
     Ustavnim sudom Federacije  
     Bosne i Hercegovine  
    („Službene novine Federacije BiH“,  
      br.: 6/95 i 37/03) 
 

Član 42b. 
 
 „Postupak odlučivanja vitalnih 
interesa jednog od konstitutivnih naroda 
zastupljenih u skupštini kantona u skla-
du sa Amandmanom LXXX na Ustav po-
kreće se na osnovu obavijesti ili zahtjeva 
predsjedavajućeg ili zamjenika predsje-
davajućeg zakonodavnog tijela kantona  
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da nije postignuta saglasnost većinom gl-
asova unutar svakog kluba konstitutiv-
nih naroda zastupljenih u zakonodavn-
om tijelu kantona. 
 U slučaju iz stava 1. ovog člana 
Vijeće postupa na način predviđen Ama-
ndmanom XL na Ustav“. 
 

Član 43. 
 
 Obavijest odnosno zahtjev za utv-
rđivanje postojanja vitalnih interesa kon-
stitutivnog naroda treba da sadrži odlu-
ku, odnosno pitanje koje se odnosi na vi-
talni interes konstitutivnog naroda, okol-
nosti i činjenice  na kojima se zasniva za-
htjev za utvrđivanje postojanja vitalnih 
interesa, druge podatke i priloge od zn-
ačaja za utvrđivanje vitalnih interesa. 
 
C. Poslovnik Ustavnog suda Federacije 

Bosne i Hercegovine  
 („Službene novine Federacije   BiH“,  

           br.: 40/10 i 18/16) 
 

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 dana prijema obavještenja, odnosno 
zahtjeva, ako su ispunjene procesne pret-
postavke za odlučivanje o postojanju vit-
alnog nacionalnog interesa konstitutivn-
og naroda utvrđene u članu IV.A.4. 18. a. 
odnosno Amandmanu XL na Ustav, a 
posebno da li je zahtjev podnijelo ovlašt-
eno lice, da li je zahtjev podržala dvotre-
ćinska većina odgovarajućeg kluba kon-
stitutivnog naroda, da li je obavljen Usta-
vom predviđeni postupak usaglašavanja  
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između klubova konstitutivnih naroda, 
odnosno između Doma naroda i Predsta-
vničkog doma Parlamenta Federacije Bo-
sne i Hercegovine, odnosno da li su ispu-
njene i druge 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 pr-
ihvatljiv, to će utvrditi rješenjem koje se 
ulaže u spis.  

Vijeće može zatražiti od podnosi-
oca da dopuni ili potpunije obrazloži za-
htjev ili da dokumentuje činjenice koje 
Vijeće smatra relevantnim za odlučiva-
nje.  

Prihvatljivi zahtjev se dostavlja na 
odgovor drugom klubu ili klubovima ko-
nstitutivnih naroda.  

Dopune i odgovori iz st. 4. i 5. ov-
og člana 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 u skladu sa 
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 pra-
vno-tehničkoj obradi odluka Suda shod-
no se primjenjuju i na rješenja i odluke 
Vijeća“. 
 
D. Ustav Unsko-sanskog kantona 

(prečišćeni tekst) 
      („Službeni glasnik Unsko-sanskog ka- 
       ntona“, br.: 01/04 i 11/04) 

       04. јул/српањ 2017. 
 
    

4. Mehanizam zaštite vitalnog 
nacionalnog interesa 

 
Član 14. 

 
Lista vitalnih nacionalnih interesa 

koji se štite u Kantonu identična je listi 
sadržanoj u članu IV.5. 17a. Ustava Fede-
racije i definisana je 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,  
- jednaka prava konstitutivnih nar-

oda u procesu donošenja odluka,  
- obrazovanje, vjeroispovijest, jezik, 

njegovanje kulture, tradicije i kul-
turno naslijeđe,  

- teritorijalna organizacija,  
- sistem javnog informisanja i dru-

ga pitanja koja bi se tretirala kao 
pitanja od vitalnog nacionalnog 
interesa, ukoliko tako smatra 2/3 
jednog od klubova delegata kons-
titutivnih naroda u Skupštini Ka-
ntona.  

 
Član 15. 

 
(1) Ako više od jednog predsjedavajućeg 

ili zamjenika predsjedavajućeg Skup-
štine Kantona tvrde da neki zakon 
spada u listu vitalnih nacionalnih in-
teresa utvrđenih u članu 14. ovog Us-
tava, za usvajanje takvog zakona pot-
rebna je većina glasova unutar svak-
og od klubova konstitutivnih naroda  
zastupljenih u Skupštini.  

(2) Predsjedavajući i zamjenici predsje-
davajućeg Skupštine dužni su da u  
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roku od sedam dana odluče da li neki 
od zakona, propisa ili akata spada u 
listu iz člana 14. ovog Ustava.  

(3) Ako samo jedan predsjedavajući ili 
zamjenik predsjedavajućeg tvrdi da 
zakon, propis ili akt spada pod listu 
vitalnih nacionalnih interesa, dvotre-
ćinska većina odgovarajućeg kluba je-
dnog od konstitutivnih naroda zastu-
pljenih u Skupštini Kantona može pr-
oglasiti da je riječ o pitanju sa liste vi-
talnih nacionalnih interesa.  

 
Član 16. 

 
(1) U slučaju da dvotrećinska većina jed-

nog od klubova konstitutivnih naro-
da u Skupštini Kantona odluči da se 
neki zakon, propis ili akt odnosi na 
vitalni nacionalni interes, za usvaja-
nje takvog zakona, propisa ili akta 
potrebna je većina glasova unutar sv-
akog kluba konstitutivnih naroda za-
stupljenih u Skupštini Kantona.  

(2) Ako se većina iz stava 1. ovog člana 
ne može postići, pitanje se prosljeđuje 
Ustavnom sudu Federacije Bosne i 
Hercegovine koji donosi konačnu od-
luku o tome da li se dati zakon, pro-
pis ili akt odnosi na vitalni interes ko-
nstitutivnog naroda.  

(3) Ustavni sud Federacije u slučaju iz 
ovog člana postupa na način predvi-
đen u članu IV.6. 18a. Ustava Federa-
cije.  

(4) Ako Sud odluči da se radi o vitalnom 
nacionalnom interesu, zakon, propis 
ili akt se smatra neusvojenim, te se 
vraća predlagaču koji treba pokrenuti 
novu proceduru. U novoj proceduri 
predlagač ne može podnijeti isti tekst 
zakona, propisa ili akta.  

(5) U slučaju da Ustavni sud odluči da se 
radi o vitalnom interesu, zakon, pro- 

Број 7 – страна 1379 
 

 
pis ili akt se smatra usvojenim, odno-
sno usvaja prostom većinom. 

 
 
E. Poslovnik Skupštine Unsko-

sanskog kantona 
(„Službeni glasnik Unsko-sanskog kant-
ona“, broj: 09/17) 
    

6. Mehanizam zaštite vitalnog 
nacionalnog interesa 

 
Član 56. 

 
U slučajevima koji se odnose na 

usvajanje zakona, drugih propisa ili aka-
ta za koje se tvrdi da spadaju u listu vita-
lnih nacionalnih interesa, primjenjuje se 
procedura koja proizilazi iz Ustava i ov-
og Poslovnika. 
 

Član 57. 
 

Lista vitalnih nacionalnih interesa 
utvrđena je Ustavom Federacije Bosne i 
Hercegovine. 
 

Član 58. 
 

Ako najmanje dvojica od predsje-
davajućeg i njegovih zamjenika Skupšti-
ne tvrde da  neki zakon, drugi propis ili 
akt Skupštine spada u listu vitalnih naci-
onalnih interesa iz člana 57. ovog Poslov-
nika za njegovo usvajanje potrebna je ve-
ćina glasova unutar dva kluba konstituti-
vnih naroda zastupljenih u Skupštini ili 
2/3 većina jednog Kluba konstitutivnog 
naroda u Skupštini.  
 

Član 59. 
 

Predsjedavajući i njegovi zamjeni-
ci dužni su odlučiti o tome da li neki za- 
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kon, drugi propis ili akt Skupštine spada 
u listu vitalnih nacionalnih interesa u ro-
ku od sedam dana od dana kada je posta-
vljena takva tvrdnja. 
 

Član 60. 
 
(1) Ako samo predsjedavajući ili samo 

jedan od njegovih zamjenika tvrdi da 
neki zakon, drugi propis ili akt Skup-
štine spada u listu vitalnih nacional-
nih interesa, dvotrećinska većina od-
govarajućeg kluba naroda može pro-
glasiti da je riječ o pitanju sa liste vit-
alnih nacionalnih interesa. 

(2) Kada dvotrećinska većina jednog o 
klubova naroda odluči da se neki za-
kon, drugi propis ili akt Skupštine 
odnosi na vitalni nacionalni interes, 
za usvajanje tog zakona, propisa ili 
akta Skupštine potrebna je većina gl-
asova unutar svakog kluba naroda  
zastupljenih u Skupštini. 

(3) Ukoliko se većina iz prethodnog sta-
va ne može postići, pitanje se proslje-
đuje Ustavnom sudu Federacije Bos-
ne i Hercegovine koji donosi konačnu 
odluku da li se predmetni zakon, pro-
pis ili akt Skupštine odnosi na vitalni 
nacionalni interes konstitutivnog na-
roda. 

(4) Ukoliko dođe do ispravke zakona, 
propisa ili akta putem amandmana, 
klub naroda može odustati od tvrdnje 
o vitalnom nacionalnom interesu, i 
tada se zakon, propis ili akt usvaja 
propisanom većinom. 

 
Član 61. 

 
(1) Ako Ustavni sud odluči da se radi o 

vitalnom nacionalnom interesu, pred-
metni zakon, propis ili drugi akt Sku-
pštine smatra se neusvojenim, a do- 
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kument se vraća predlagaču koji tre-
ba pokrenuti novu proceduru. 

(2) U slučaju iz prethodnog stava, predl-
agač ne može podnijeti isti tekst zak-
ona, propisa ili drugog akta Skupšti-
ne. 

 
Član 62. 

 
Ako Ustavni sud odluči da se ne 

radi o vitalnom nacionalnom interesu, 
zakon, propis ili drugi akt Skupštine sm-
atra se usvojenim, odnosno usvaja se pro-
stom većinom glasova poslanika. 
 

7. Činjenično stanje i stav Vijeća 
 

Na osnovu dokumentacije u spisu 
predmeta Vijeće je utvrdilo da je zamje-
nik Predsjedavajućeg Skupštine Unsko-
sanskog kantona, kao ovlašteno lice, dos-
tavio Vijeću zahtjev Kluba poslanika Srba 
i da je Klub poslanika Srba u Skupštini 
Unsko-sanskog kantona, na 31. sjednici 
održanoj 19.05.2017. godine, u odnosu na 
tačku 3. (Izbor i imenovanja),  odlučio da 
pokrene postupak zaštite  vitalnog nacio-
nalnog interesa u odnosu na osporene 
Odluke.  
 

Vijeće je razmatralo zahtjev podn-
osioca i dostavljenu dokumentaciju i to 
Izjašnjenje broj:01/1-49-6-355-1/17 od 26. 
05.2017. godine, priložene akte: Prijedlog 
Odluke o izboru predsjedavajućeg, zamj-
enika predsjedavajućeg i članova radnih 
tijela Skupštine Unsko-sanskog kantona, 
Komisije za izbor i imenovanja i finan-
sijsko-administrativna pitanja Skupštine 
Unsko-sanskog kantona broj: 02/4-49-1-
294-1/16 od 04.05.2017. godine; Prijedlog 
kandidata u Komisiju za obrazovanje, na-
uku, kulturu, sport i mlade u Skupštini 
Unsko-sanskog kantona broj: 01/1-49-6- 
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280-2/17 od 03.05.2017. godine; Prijedlog 
Kolegija Skupštine Unsko-sanskog kanto-
na  za radna tijela Skupštine Unsko-sans-
kog kantona broj: 02/4-49-1-307-1/17 od 
09.05.2017. godine; Prijedlog predsjedni-
ka klubova političkih subjekata u Sku-
pštini Unsko-sanskog kantona za dono-
šenje Odluke o izboru predsjedavajućeg, 
zamjenika predsjedavajućeg i članova ra-
dnih tijela broj: 01/1-49-6-307-3/17 od 19. 
05.2017. godine; Zaključak Skupštine Un-
sko-sanskog kantona broj: 01-02-3-486/17 
od 10.04.2017. godine; Odluka Skupštine 
Unsko-sanskog kantona o imenovanju 
privremenog Upravnog odbora Univerzi-
teta u Bihaću, broj: 01-02-3-515/17 od 19. 
05.2017. godine; Odluka Skupštine Uns-
ko-sanskog kantona o izboru predsjeda-
vajućeg, zamjenika predsjedavajućeg i čl-
anova radnih tijela Skupštine Unsko-sa-
nskog kantona, broj: 01-02-3-516/17 od 
19.05.2017. godine i stenogram  sa 31. re-
dovne sjednice Skupštine Unsko-sanskog 
kantona od 19.05.2017. godine.  
 

Na osnovu naprijed navedenog, 
Vijeće je utvrdilo da je Predsjedavajući 
Skupštine Unsko-sanskog kantona zaka-
zao 31. redovnu sjednicu za 19.05.2017. 
godine. Na istoj sjednici je usvojen dnev-
ni red, na kojem  su pod tačkom 3. Izbor i 
imenovanja, uvrštene za razmatranje dvi-
je podtačke i to pod a) Prijedlog Odluke o 
imenovanju privremenog upravnog odb-
ora Univerziteta u Bihaću, i pod b) Prije-
dlog Odluke o izboru predsjedavajućeg, 
zamjenika predsjedavajućeg i članova ra-
dnih tijela Skupštine Unsko-sanskog kan-
tona.  Vijeće je takođe utvrdilo da ospore-
ne Odluke, nisu razmatrane od strane dr-
uga dva kluba u Skupštini Unsko-sansk-
og kantona na način kako je to propisano 
u  članu V.2.7b. (1) Ustava Federacije Bo-
sne i Hercegovine,  članu 16. (1) Ustava  
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Unsko-sanskog kantona i članu 60. stav 
2. Poslovnika Skupštine Unsko-sanskog 
kantona. Iz tih razloga Vijeće je zatražilo 
od Predsjedavajućeg Skupštine Unsko-
sanskog kantona i zamjenika Predsjeda-
vajućeg Skupštine Unsko-sanskog kanto-
na, da dostave stenogram sa 31. redovne 
sjednice Skupštine Unsko-sanskog kanto-
na i odgovor na  pitanje da li je na istoj sj-
ednici obavljeno glasanje po klubovima 
konstitutivnih naroda u Skupštini Uns-
ko-sanskog kantona, te ukoliko nije, da 
navedu razloge radi čega isto nije prove-
deno. Predsjedavajući Skupštine Unsko-
sanskog kantona je dostavio Dopunu za-
htjeva broj: 01/1-49-6352-3/17 od 02.06. 
2017. godine i stenogram sa 31. sjednice 
od 19.05.2017. godine, dok je podnosilac 
zahtjeva dostavio Odgovor na dopunu 
zahtjeva od dana 05.06.2017. godine. 
 

Uvidom u stenogram sa 31. sjed-
nice od 19.05.2017. godine, Vijeće je utvr-
dilo da je na 31. sjednici održanoj 19.05. 
2017. godine, u okviru tačke 3. (Izbor i 
imenovanja), predloženo usvajanje Prije-
dloga Odluke o imenovanju privremenog 
Upravnog odbora Univerziteta u Bihaću i 
Prijedloga Odluke o izboru predsjedava-
jućeg, zamjenika predsjedavajućeg i član-
ova radnih tijela Skupštine Unsko-sansk-
og kantona. Poslanik Željko Mirković, pr-
edsjednik Kluba poslanika Srba u Skup-
štini Unsko-sanskog kantona, u okviru 
rasprave, zatražio je od Predsjedavajućeg 
Skupštine Unsko-sanskog kantona, da se 
navedene tačke usvajaju u skladu sa Ust-
avom Unsko-sanskog kantona i Poslovni-
kom Skupštine Unsko-sanskog kantona 
po proceduri propisanoj za zaštitu vita-
lnog nacionalnog interesa. U tom smislu, 
zatražio je pauzu za sjednicu klubova, 
kako bi se klubovi mogli opredijeliti, od-
nosno glasati na Ustavom i Poslovnikom  
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propisan način. Vijeće je utvrdilo da se 
Predsjedavajući Skupštine Unsko-sansk-
og kantona, konsultovao sa zamjenikom 
Beganovićem i sa predsjednikom Kluba 
poslanika Bošnjaka u Skupštini Unsko-
sanskog kantona, te da oni ne smatraju 
da je ugrožen vitalni nacionalni interes i 
da su „kada je ovo pitanje u pitanju ra-
spravu zaključili“. Isto je potvrđeno i u 
Odgovoru zamjenika Predsjedavajućeg 
Skupštine Unsko-sanskog kantona. Pot-
om je uz opasku „nema potrebe glasanja 
po klubovima“, Predsjedavajući Skupšti-
ne Unsko-sanskog kantona dao na sku-
pštinsko, većinsko izjašnjavanje osporene 
odluke. Prvo se glasalo o Prijedlogu Od-
luke o imenovanju privremenog Upravn-
og odbora Univerziteta u Bihaću, koji je 
usvojen sa 17 “za“, 6 „protiv“ i 3 „suz-
držana“ glasa, a zatim se prešlo na veći-
nsko izjašnjavanje po Prijedlogu Odluke 
o izboru predsjedavajućeg, zamjenika pr-
edsjedavajućeg i članova radnih tijela Sk-
upštine Unsko-sanskog kantona, koji je 
usvojen sa 16 „za“, 4 „protiv“ i 4 „suzd-
ržana“ glasa. Dakle, u Skupštini Unsko-
sanskog kantona po ovom pitanju, i po-
red jasno izraženog zahtjeva, nije se glas-
alo po klubovima konstitutivnih naroda. 
 

Uvidom u Zapisnik sa sjednice 
Kluba poslanika Srba u Skupštini Unsko-
sanskog kantona, održane 19.05.2017. go-
dine, broj: 01/2-49-1-50-17/17 od 19.05. 
2017. godine, Vijeće je utvrdilo da je Klub 
poslanika Srba, prije usvajanja osporenih 
Odluka, održao sjednicu i jednoglasno 
usvojio da se osporene Odluke odnose na 
vitalni nacionalni interes, te zatražio da 
se glasanje izvrši i u druga dva kluba u 
Skupštini Unsko-sanskog kantona. Uvid-
om u Dopunu zahtjeva, Vijeće je utvrdilo 
da druga dva kluba u Skupštini Unsko-
sanskog kantona i to Klub poslanika Boš- 
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njaka i Klub poslanika Hrvata smatraju 
da ne treba glasati po klubovima, odnos-
no, nisu se izjašnjavali o osporenim Odl-
ukama na način kako to zahtijeva proce-
dura za zaštitu vitalnog nacionalnog inte-
resa utvrđena u Ustavu Federacije Bosne 
i Hercegovine, Ustavu Unsko-sanskog 
kantona i Poslovniku Skupštine Unsko-
sanskog kantona.  
 

Polazeći od naprijed navedenog, 
Vijeće smatra da Predsjedavajući Skupšti-
ne Unsko-sanskog kantona, koji je ruko-
vodio sjednicom,  u konkretnom slučaju 
nije osporene odluke stavio na glasanje 
po klubovima naroda, što je bio dužan u 
skladu sa jasno propisanim odredbama 
koje propisuju način glasanja kada je 
pokrenut mehanizam zaštite vitalnih int-
eresa. Činjenica je da na taj način ospore-
ne odluke nisu prošle proceduru skupšti-
nskog glasanja po klubovima naroda, ne-
go samo većinsko glasanje, a da se ovaj 
propust nikako ne može staviti na teret 
Klubu poslanika konstitutivnog srpskog 
naroda, jer su isti na samoj sjednici zahti-
jevali glasanje po proceduri propisanoj za 
odluke o kojima se prethodno, na istoj sj-
ednici, taj klub odgovarajućom dvotreći-
nskom većinom izjasnio da su osporene 
odluke na listi koja definiše vitalni nacio-
nalni interes i da povređuju vitalni nacio-
nalni interes naroda kojeg zastupaju. Sto-
ga, ova činjenica da formalni, procedu-
ralni uslov za obraćanje Vijeću sa zahtje-
vom za zaštitu vitalnih interesa, koji bi u 
nekoj drugoj činjeničnoj situaciji predsta-
vljao razlog za neprihvatanje zahtjeva iz 
proceduralnih razloga koji se ispituju u 
prvoj fazi postupka pred Vijećem, u kon-
kretnom slučaju ne može i nije razlog za 
neprihvatanje zahtjeva za dalje odlučiva-
nje u meritumu. Vijeće smatra da bi, uko-
liko bi samo formalistički posmatrao  sv- 
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oju ulogu i nadležnost, dakle, da i u ov-
akvoj situaciji zahtijeva  striktno poštiva-
nje procedure, omogućilo da onaj ko ru-
kovodi sjednicom zakonodavnog tijela, 
ovakvim rukovođenjem, svjesno ili nesvj-
esno, onemogući klubu konstitutivnog 
naroda da vrši svoju ustavnu nadležnost 
i da se obrati Vijeću kao konačnom auto-
ritetu koji odlučuje o tome da li  je ili nije 
nekim skupštinskim aktom povrijeđen 
vitalni nacionalni interes konstitutivnog 
naroda.  
 

Slijedom navedenog, Vijeće je ut-
vrdilo da je postupak pred Vijećem pok-
renulo ovlašteno lice, da je odgovarajuća 
većina poslanika jednog kluba konstituti-
vnog naroda na sjednici pokrenula meha-
nizam zaštite vitalnog nacionalnog inte-
resa, te da se zbog propusta u rukovođe-
nju sjednicom, za koji nije odgovoran po-
dnosilac zahtjeva koji je u cijelosti ispoš-
tovao propisane procedure, onemogućilo 
glasanje po klubovima konstitutivnih na-
roda. Vijeće bi eventualnim neprihvata-
njem zahtjeva iz ovog formalnog razloga 
u konkretnom slučaju dopustilo da se on-
emogući klubu konstitutivnog naroda u 
kantonalnoj skupštini da traži ustavnop-
ravnu zaštitu pred Vijećem,  što svakako 
nije u skladu sa ustavnim odrednicama 
koje propisuju da je upravo Vijeće kona-
čni autoritet u pitanjima, da li je povrije-
đen vitalni interes konstitutivnog naroda 
ili ne. Stoga je stav Vijeća da je postavlje-
ni zahtjev Kluba poslanika Srba prihvatlj-
iv za odlučivanje. 
 

Vijeće će meritornu odluku o pre-
dmetnom zahtjevu donijeti u Ustavom 
Federacije Bosne i Hercegovine propisan-
om roku. 
 

Ovo Rješenje Vijeće je donijelo je- 
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dnoglasno u sastavu: Aleksandra Marti-
nović, predsjednica Vijeća, Mirjana Čuč-
ković, prof. dr. sc. Edin Muminović, dr. 
sc. Kata Senjak i Mladen Srdić, članovi 
Vijeća. 
 

Broj:U-32/17             Predsjednica Vijeća za 
14.06.2017.godine   zaštitu vitalnih interesa 
S a r a j e v o          Ustavnog suda Federacije 

                       Bosne i Hercegovine 
                  Aleksandra Martinović,s.r. 

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

428 
 

Vijeće za zaštitu vitalnih interesa 
Ustavnog suda Federacije Bosne i Herce-
govine odlučujući o zahtjevu Kluba zast-
upnika Srba u Skupštini Unsko-sanskog 
kantona za utvrđivanje vitalnog nacio-
nalnog interesa konstitutivnog srpskog 
naroda u svezi s  Odlukom o imenovanju 
privremenog Upravnog odbora Univerzi-
teta u Bihaću i Odlukom o izboru predsj-
edatelja, zamjenika predsjedatelja i član-
ova radnih tijela Skupštine Unsko-sansk-
og kantona sa 31. sjednice Skupštine Uns-
ko-sanskog kantona održane 19.05.2017. 
godine, na temelju Amandmana XXXVII, 
XXXVIII i LXXX na Ustav Federacije Bo-
sne i Hercegovine, na sjednici održanoj 
dana 14.06.2017. godine, donijelo je 
 

R J E Š E NJ E 
 

Zahtjev Kluba zastupnika Srba u 
Skupštini  Unsko-sanskog kantona za ut-
vrđivanje vitalnog nacionalnog interesa 
konstitutivnog srpskog naroda u svezi s 

Odlukom o imenovanju privremenog 
Upravnog odbora Univerziteta u Bihaću i 
Odlukom o izboru predsjedatelja, zamje-
nika predsjedatelja i članova radnih tijela 
Skupštine Unsko-sanskog kantona, prih-
vatljiv je za odlučivanje. 
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Rješenje objaviti u „Službenim 
novinama Federacije BiH“ i službenim 
glasilima kantona u Federaciji Bosne i 
Hercegovine. 
 

O b r a z l o ž e nj e 
 

1. Podnositelj zahtjeva i predmet  
zahtjeva 

 
Zamjenik predsjedatelja Skupšti-

ne Unsko-sanskog kantona, Mladen Lon-
ić (u daljnjem tekstu: podnositelj zahtje-
va) je podneskom broj: 01-1/49-6-352-1/ 
17 od 24.05.2017. godine,  koji je zaprimlj-
en u Ustavnom sudu Federacije Bosne i 
Hercegovine, Vijeću za zaštitu vitalnih 
interesa (u daljnjem tekstu: Vijeće) dana 
29.05.2017. godine, zahtjev za utvrđivanje 
postojanja vitalnog nacionalnog interesa 
Kluba zastupnika Srba u Skupštini  Uns-
ko-sanskog kantona (u daljnjem tekstu: 
zahtjev), u svezi s Odlukom o imenova-
nju privremenog Upravnog odbora Uni-
verziteta u Bihaću i Odlukom o izboru 
predsjedatelja, zamjenika predsjedatelja i 
članova radnih tijela Skupštine Unsko-
sanskog kantona (u daljnjem tekstu: osp-
orene Odluke).   
 

2. Stranke u postupku  
 

Stranke u postupku u ovom pred-
metu, sukladno članku 9. Zakona o post-
upku pred Ustavnim sudom Federacije 
Bosne i Hercegovine („Službene novine 
Federacije BiH“, br.: 6/95 i 37/03) su: Kl-
ub zastupnika Bošnjaka, Klub zastupnika 
Hrvata i Klub zastupnika Srba. 
 

3. Bitni navodi zahtjeva  
 

Podnositelj zahtjeva navodi da je 
Skupština Unsko-sanskog kantona na 31.  
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sjednici održanoj dana 19.05.2017. godi-
ne, u okviru točke dnevnog reda 3.) Izbor 
i imenovanja raspravljala o osporenim 
Odlukama. U tijeku rasprave, predsjed-
nik Kluba zastupnika Srba u Skupštini 
Unsko-sanskog kantona je sukladno s od-
redbama čl. 14., 15. i 16. Poglavlje V. Odj-
eljak A. Ustava Unsko-sanskog kantona 
(“Službeni glasnik Unsko-sanskog kanto-
na“, br.: 1/04 i 11/04), nagovijestio i upo-
znao nazočne da je došlo do povrede vi-
talnog nacionalnog interesa jer u predlo-
ženim osporenim Odlukama nisu zastu-
pljeni pripadnici srpskog naroda. Podno-
sitelj zahtjeva smatra, da je usvajanjem 
osporenih Odluka od strane Skupštine 
Unsko-sanskog kantona došlo do kršenja 
Ustava Unsko-sanskog kantona na način 
da je povrijeđeno pravo Kluba zastupn-
ika Srba u Skupštini Unsko-sanskog ka-
ntona da budu birani ili da biraju pred-
stavnike konstitutivnih naroda u gore sp-
omenuta tijela. Pored navedenog, podno-
sitelj zahtjeva naglašava, da je predsjeda-
telj Skupštine Unsko-sanskog kantona, u 
okvirima navedene točke dnevnog reda, 
povrijedio Ustav Unsko-sanskog kanto-
na, iz razloga što nije dozvolio, pored in-
zistiranja predsjednika Kluba zastupnika 
Srba u Skupštini Unsko-sanskog kanto-
na, da se raspravlja po klubovima naro-
da, što je u suprotnosti s člankom V. 14. 
alineja 4. i članka 16. stavak (1) Ustava 
Unsko-sanskog kantona-Prečišćen tekst, 
kao i čl. 56. i 60. Poslovnika Skupštine 
Unsko-sanskog kantona („Službeni glas-
nik Unsko-sanskog kantona“, broj: 
09/17).  
 

Vijeće je aktom broj: U-32/17 od 
31.05.2017. godine, zatražilo od Skupšti-
ne Unsko-sanskog kantona, predsjedate-
lja Skupštine i zamjenika predsjedatelja 
koji je označen kao podnositelj zahtjeva,  
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dopunu Zahtjeva, odnosno, da u roku od 
tri dana dostave kompletan stenogram sa 
31. redovne sjednice Skupštine Unsko-
sanskog kantona i da odgovore na pitanje 
da li je na istoj sjednici obavljeno glaso-
vanje po klubovima konstitutivnih naro-
da u Skupštini Unsko-sanskog kantona 
sukladno  sa Ustavom Federacije Bosne i 
Hercegovine, te, ukoliko nije, da navedu 
razloge za isto.  
 

Predsjedatelj Skupštine Unsko-sa-
nskog kantona je 05.06.2017. godine, dos-
tavio podnesak broj: 01/1.49-6-352-3/17 
od 02.06.2017. godine, u kojem je navede-
no da su “predsjedatelj Skupštine Unsko-
sanskog kantona zajedno sa svojim zam-
jenikom, kao i predsjednikom Kluba zas-
tupnika Bošnjaka u Skupštini Unsko-san-
skog kantona su usuglasili i smatraju da 
nije došlo, predlaganjem osporenih Od-
luka, do povrede vitalnih nacionalnih in-
teresa. Zamjenik predsjedatelja iz reda 
zastupnika Hrvata, kao i predsjednik Kl-
uba zastupnika Bošnjaka su smatrali da 
se ne treba glasovati po klubovima naro-
da te je izvršeno glasovanje po odredba-
ma Poslovnika Skupštine Unsko-sanskog 
kantona“. U prilogu je dostavljen steno-
gram sa 31. redovne sjednice Skupštine 
Unsko-sanskog kantona od 19.05.2017. 
godine. 
 

Zamjenik predsjedatelja Skupšti-
ne Unsko-sanskog kantona, Mladen Lon-
ić je također 05.06.2017. godine, dostavio 
Odgovor, odnosno dopunu zahtjeva u 
kojem je navedeno da „na sjednici nije 
obavljeno glasovanje po klubovima kons-
titutivnih naroda u Skupštini Unsko-sa-
nskog kantona, kako to propisuju odred-
be Ustava Federacije Bosne i Hercegovi-
ne u odnosu na osporene Odluke jer pre-
dsjedatelj Skupštine Unsko-sanskog kan- 
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tona nije dopustio glasovanje po klubovi-
ma konstitutivnih naroda, unatoč izričit-
om zahtjevu predsjednika Kluba zastup-
nika Srba da se izvrši glasovanje po nače-
lu zaštite vitalnog nacionalnog interesa. 
Predsjednik Kluba zastupnika Srba u Sk-
upštini Unsko-sanskog kantona ističe za-
htjev za glasovanje po načelu zaštite vita-
lnog nacionalnog interesa, pozvao se na 
odredbe Ustava Unsko-sanskog kantona 
i Poslovnika  Skupštine Unsko-sanskog 
kantona, koji jasno propisuje način glaso-
vanja kada je jedan od klubova konstitu-
tivnih naroda proglasio da se radi o pi-
tanju koje spada u listu vitalnih interesa, 
što je u ovome slučaju i učinio Klub zas-
tupnika Srba u Skupštini Unsko-sanskog 
kantona. Predsjedatelj Skupštine Unsko-
sanskog kantona ignorirao je zahtjev Klu-
ba zastupnika Srba i odobrio samo glaso-
vanje prostom većinom, a ne po klubovi-
ma naroda uz opasku kako „nema pot-
rebe za glasovanjem po klubovima naro-
da“. 
 
 

4. Bitni navodi Izjašnjenja  
na zahtjev 

 
 

Predsjedatelj Skupštine Unsko-
sanskog kantona i drugi zamjenik predsj-
edatelja Skupštine Unsko-sanskog kanto-
na, Mirvet Beganović su Vijeću dana 31. 
05.2017. godine, samoinicijativno dostav-
ili Izjašnjenje na tvrdnje zamjenika pred-
sjedatelja Skupštine i predsjednika Kluba 
zastupnika Srba u Skupštini Unsko-sans-
kog  kantona broj: 01/1-49-6-355-1/17 od 
26.05.2017. godine. U izjašnjenju, koje pr-
aktično ima formu odgovora na navode 
zahtjeva, navedeno je da Predsjedatelj i 
Mirvet Beganović zamjenik predsjedate-
lja Skupštine Unsko-sanskog kantona,  
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smatraju da usvajanjem osporenih Odlu-
ka nije došlo do kršenja odredaba Ustava 
Unsko-sanskog kantona i Poslovnika Sk-
upštine Unsko-sanskog kantona. Kao ar-
gumente za navedenu tvrdnju istakli su 
da, Predsjedatelj Skupštine koji ujedno i 
predsjedava Kolegijem kao i Povjerenstv-
om za izbor i imenovanja i financijsko-
administrativna pitanja Skupštine Uns-
ko-sanskog kantona je, usvajanjem Poslo-
vnika Skupštine Unsko-sanskog kantona, 
zbog nesmetanog rada i funkcioniranja 
zakonodavnog organa, predložio člano-
vima Povjerenstva za izbor, da putem 
predsjednika klubova političkih stranaka 
dostave prijedloge za skupštinska radna 
tijela. Obzirom da taj prijedlog nije pri-
hvaćen od strane člana Povjerenstva (Že-
ljko Mirković), članovi Povjerenstva su se 
odredili da će sa istim biti upoznat i Kol-
egij Skupštine na način da predsjednici 
klubova zastupnika dostave svoje prijed-
loge Povjerenstvu za izbor. Dana 08.05. 
2017. godine, na sjednici Kolegija je dog-
ovoreno, a upravo na sugestiju predsjed-
nika Kluba zastupnika Srba u Skupštini, 
predsjedatelj je uputio dopis predsjedni-
cima klubova zastupnika kojim traži da 
dostave svoje prijedloge za članove u ra-
dna tijela. Prijedloge su dostavili klubovi 
zastupnika: Stranke demokratske akcije, 
Demokratske fronte, Stranke za bolju bu-
dućnost, Laburističke stranke i Stranke 
demokratske aktivnosti. Prijedlog jedino 
nije dostavio upravo Klub Socijaldemo-
kratske partije u čijem sastavu djeluje i 
radi predsjednik Kluba zastupnika Srba, 
Željko Mirković. Predsjednici klubova 
zastupnika SDA, DF, SBB i Laburističke 
stranke predložili su i uputili u daljnju 
proceduru usuglašen prijedlog Odluke o 
izboru predsjedatelja, zamjenika predsje-
datelja i članova radnih tijela. Shodno  čl-
anku 23. stavak (1) Poslovnika Skupštine  
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Unsko-sanskog kantona nesporno je da 
se radna tijela formiraju po stranačkom 
sastavu, a ne po nacionalnom sastavu. 
Također, suvišno je bilo kakvo glasova-
nje i polemiziranje o proceduri izbora čla-
nova u radna tijela ako se ima u vidu da 
je procedura izbora radnih tijela propisa-
na člankom 21. stavak 3. Poslovnika Sku-
pštine Unsko-sanskog kantona. Smatraju-
ći da interes Kluba zastupnika Srba nije 
povrijeđen iz razloga što je aktom broj: 
02/4-49-1-307-1/17 zatraženo od Kluba 
zastupnika SDP u kojem se nalaze i Želj-
ko Mirković i Mladen Lonić da dostave 
svoje prijedloge za radna tijela, ali su isti 
svojim indolentnim stavom odnosno ne-
dostavljanjem prijedloga ispred tog Klu-
ba  inscenirali situaciju da je povrijeđen 
vitalni nacionalni interes. Usvajanjem 
Odluke o izboru predsjedatelja, zamjeni-
ka predsjedatelja i članova radnih tijela 
Skupštine Unsko-sanskog kantona, nije 
došlo do povrede vitalnog nacionalnog 
interesa, posebice iz razloga što zastupn-
ik ne mora biti član niti jednog radnog ti-
jela, kao i zbog činjenice da zaključci rad-
nih tijela ne proizvode pravna dejstva. 
Zastupljenost u skupštinskim radnim ti-
jelima nije obligacijski odnos. Također, 
Klub zastupnika Srba u Skupštini nije 
dostavio kako pismeno tako ni usmeno 
prijedlog bilo kandidata bošnjačke, hrva-
tske ili srpske nacionalnosti, a također, 
klubovi zastupnika nisu umjesto predsta-
vnika srpskog naroda delegirali predsta-
vnika bošnjačkog ili hrvatskog naroda. 
To znači da je u potpunosti ispoštovana 
procedura za donošenje Odluke o izboru 
predsjedavajućeg, zamjenika predsjeda-
vajućeg i članova radnih tijela Skupštine 
Unsko-sanskog kantona, kako je to i pro-
pisano člankom 23. Poslovnika Skupštine 
Unsko-sanskog kantona.  
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Kada je u pitanju zahtjev za zašti-
tu vitalnog nacionalnog interesa Kluba 
zastupnika Srba, prilikom predlaganja i 
donošenja Odluke o imenovanju privre-
menog Upravnog odbora Univerziteta u 
Bihaću, broj:01-02-3-515/17 od 19.05.2017. 
godine, bitno je naglasiti da se radi o pri-
vremenom Upravnom odboru Univerzi-
teta u Bihaću. Skupština Unsko-sanskog 
kantona na 29. redovitoj sjednici održan-
oj 10.04.2017. godine na prijedlog Vlade 
Kantona nije prihvatila prijedlog Odluke 
o imenovanju Upravnog odbora Univer-
ziteta u Bihaću. Klub zastupnika Srba u 
Skupštini nije dostavio prijedlog za člana 
privremenog Upravnog odbora Univerzi-
teta u Bihaću bilo da se radi o kandidatu 
srpske, hrvatske ili bošnjačke nacionalno-
sti. Jednostavno nisu željeli učestvovati u 
procesu donošenja odluka. Tijekom cijele 
rasprave su tvrdili da je došlo do povre-
de vitalnog nacionalnog interesa srpskog 
naroda. Skupština Unsko-sanskog kanto-
na nije povrijedila proceduru prilikom 
predlaganja kandidata za privremeni Up-
ravni odbor Univerziteta, već naprotiv 
kao osnivač visokoškolske ustanove odg-
ovorno djeluje. Slijedom toga, smatraju 
da na istoj zbog svih obveza kako tekuće 
tako i priprema naredne akademske god-
ine neophodno je da egzistira upravljač-
ka struktura. Na kraju, mišljenja su da na 
31. redovitoj sjednici održanoj dana 19. 
05.2017. godine, nije došlo do kršenja Po-
slovnika Skupštine Unsko-sanskog kant-
ona, iz naprijed navedenih razloga, te da 
shodno odredbama Ustava Federacije Bo-
sne i Hercegovine nije došlo do povrede 
vitalnog nacionalnog interesa, jer nisu to-
čne tvrdnje Kluba zastupnika Srba da im 
je onemogućeno pravo u procesu donoš-
enja osporenih odluka, ili bilo koje drugo 
pitanje koje se odnosi na ostvarivanje pr-
ava konstitutivnog naroda. Uz navedeno  
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Izjašnjenje su priložili sljedeće akte: Pri-
jedlog Odluke o izboru predsjedatelja, 
zamjenika predsjedatelja i članova radnih 
tijela Skupštine Unsko-sanskog kantona, 
Povjerenstva za izbor i imenovanja i fina-
ncijsko-administrativna pitanja Skupštine 
Unsko-sanskog kantona broj: 02/4-49-1-
294-1/16 od 04.05.2017. godine; Prijedlog 
kandidata u Povjerenstvo za obrazova-
nje, nauku, kulturu, sport i mlade u Sku-
pštini Unsko-sanskog kantona broj: 01/1-
49-6-280-2/17 od 03.05.2017. godine; Pri-
jedlog Kolegija Skupštine Unsko-sanskog 
kantona  za radna tijela Skupštine Unsko-
sanskog kantona broj:02/4-49-1-307-1/17 
od 09.05.2017. godine; Prijedlog predsjed-
nika klubova političkih subjekata u Sku-
pštini Unsko-sanskog kantona za dono-
šenje Odluke o izboru predsjedatelja, za-
mjenika predsjedatelja i članova radnih 
tijela broj:01/1-49-6-307-3/17 od 19.05.2017. 
godine; Zaključak Skupštine Unsko-sa-
nskog kantona broj: 01-02-3-486/17 od 
10.04.2017.godine; Odluka Skupštine Un-
sko-sanskog kantona o imenovanju priv-
remenog Upravnog odbora Univerziteta 
u Bihaću, broj: 01-02-3-515/17 od 19.05. 
2017. godine; Odluka Skupštine Unsko-
sanskog kantona o izboru predsjedatelja, 
zamjenika predsjedatelja i članova radnih 
tijela Skupštine Unsko-sanskog kantona, 
broj: 01-02-3-516/17 od 19.05.2017. godi-
ne i stenogram  sa 31. redovite sjednice 
Skupštine Unsko-sanskog kantona od 
19.05.2017. godine. 
 
 

5. Relevantno pravo 
 

A. Ustav Federacije Bosne i Hercegovine 
 

Amandman XXXVII 
Definicija vitalnog interesa 

 

 „Vitalni nacionalni interesi kons- 
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titutivnih naroda su definirani 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 nar-

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

njegovanje kulture, tradicije i ku-
lturno naslijeđe;  

- teritorijalna organizacija;  
- sustav javnog informiranja i dru-

ga pitanja koja bi se tretirala kao 
pitanja od vitalnog nacionalnog 
interesa, ukoliko tako smatra 2/3 
jednog od klubova izaslanika ko-
nstitutivnih naroda u Domu nar-
oda.  

-   
 Ovim  amandmanom  iza članka  
IV.A.4.17. dodaje  se  naslov pod 5. i novi  
članak  17a. 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 Fe-
deraciji Bosne i Hercegovine, takođ-
er se usvajaju u Domu naroda Fede-
racije Bosne i Hercegovine.  

(2) U Ustavnom sudu Federacije Bosne i  
Hercegovine osniva se Vijeće za  zaš-
titu vitalnih interesa, kako bi odlučiv-
alo o pitanjima vitalnog interesa, pre-
ma proceduri sukladno sa ovim usta- 
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vom. Ovo vijeće razmatra sva pitanja 
koja su od vitalnog interesa.  

(3) Vijeće za zaštitu vitalnog interesa sa-
stoji se od sedam članova, dva iz sva-
kog konstitutivnog naroda, i jedan čl-
an iz reda ostalih. Suce bira Zastupni-
čki dom i Dom naroda.  
 

 Ovim amandmanom iza novog 
članka IV.A.5.17a. dodaje se novi naslov 
pod 6. i novi članak 17b“. 
 

Amandman LXXX 
 

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

Članak V.2.7a 
 

1) Lista vitalnih nacionalnih interesa ko-
ji se štite u kantonima istovjetna je li-
sti  sadržanoj u članku IV.5.17a ovog 
Ustava. Klubovi iz članka IV.5.17a 
ovog Ustava su u kantonima klubovi 
izaslanika formirani sukladno s  član-
kom V.2.7. stavak 2. ovog Ustava. 

2) Ako više od jednog predsjedatelja ili 
zamjenika predsjedatelja zakonodav-
nog tijela kantona tvrde da neki zak-
on spada u listu vitalnih interesa  utv-
rđenih u članku IV.5.17a ovog Ustava 
za usvajanje takvog zakona potrebna 
je većina glasova unutar svakog od 
klubova konstitutivnih naroda zastu-
pljenih u datoj skupštini kantona.  

3) Predsjedatelj i zamjenici predsjedate-
lja zakonodavnog tijela kantona duž-
ni su da u roku od sedam dana odlu-
če da li neki od zakona, propisa ili ak-
ata potpada pod listu iz stavka 2. ov-
og članka.   
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4) Ako samo jedan predsjedatelj ili zam-

jenik predsjedatelja tvrdi da zakon, 
propis ili akt potpada pod listu vital-
nih interesa, dvotrećinska većina od-
govarajućeg kluba jednog od konsti-
tutivnih naroda datog zakonodavnog 
tijela može proglasiti da je riječ o pita-
nju s liste vitalnih nacionalnih intere-
sa.”  

 
Članak V.2.7b 

 
„(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 tijelu kantona.  

(2) Ako se većina iz stavka 1. ovog članka  
ne može postići, pitanje se prosljeđuje 
Ustavnom sudu Federacije Bosne i 
Hercegovine koji donosi konačnu odl-
uku o tome da li se dati zakon, propis 
ili akt odnosi na vitalni interes konsti-
tutivnog naroda.  

(3) Ustavni sud Federacije, u slučaju iz  
ovog članka, postupa na način predv-
iđen u članku IV.6.18.a ovog Ustava.   

(4) Ako Sud odluči da se radi o vitalnom  
interesu, zakon, propis ili akt smatra 
se neusvojenim te se dokument vraća 
predlagatelju koji treba pokrenuti no-
vu proceduru.  U tom slučaju predla-
gatelj ne može podnijeti isti tekst zak-
ona, propisa ili akta.  

(5) U slučaju da Ustavni sud odluči da se  
ne radi o vitalnom interesu zakon, pr-
opis ili akt smatra se usvojenim/usv-
aja se prostom većinom glasova.” 
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Članak  V.7. (5) 

 
(....) 
(5) Tri kandidata koja potvrdi skupština  

kantona odlučuju između sebe tko će 
biti predsjedatelj. 

 
 
B. Zakon o postupku pred Ustavnim  

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

 
Članak 42b. 

 
 „Postupak odlučivanja vitalnih 
interesa jednog od konstitutivnih naroda 
zastupljenih u skupštini kantona sukla-
dno s Amandmanom LXXX na Ustav po-
kreće se na temelju obavijesti ili zahtjeva 
predsjedatelja ili zamjenika predsjedate-
lja zakonodavnog tijela kantona da nije 
postignuta suglasnost većinom glasova 
unutar svakog kluba konstitutivnih naro-
da zastupljenih u zakonodavnom tijelu 
kantona. 
 
 U slučaju iz stavka 1. ovog članka 
Vijeće postupa na način predviđen Ama-
ndmanom XL na Ustav“. 
 

Članak 43. 
 
 Obavijest odnosno zahtjev za utv-
rđivanje postojanja vitalnih interesa kon-
stitutivnog naroda treba da sadrži odlu-
ku, odnosno pitanje koje se odnosi na vi-
talni interes konstitutivnog naroda, okol-
nosti i činjenice  na kojima se zasniva za-
htjev za utvrđivanje postojanja vitalnih 
interesa, druge podatke i priloge od zna-
čaja za utvrđivanje vitalnih interesa. 
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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-
govine (u daljnjem tekstu: Vijeće) odlučit 
će o prihvatljivosti u roku od sedam dana 
od dana prijema obavijesti, odnosno zah-
tjeva, ako su ispunjene procesne pretpos-
tavke za odlučivanje o postojanju vitaln-
og nacionalnog interesa konstitutivnog 
naroda utvrđene u članku IV.A.4. 18. a. 
odnosno Amandmanu XL na Ustav, a 
posebice da li je zahtjev podnijela ovlaš-
tena osoba, da li je zahtjev podržala dvo-
trećinska većina odgovarajućeg kluba ko-
nstitutivnog naroda, da li je obavljen Us-
tavom predviđeni postupak usuglašava-
nja između klubova konstitutivnih naro-
da, odnosno između Doma naroda i Zas-
tupničkog doma Parlamenta Federacije 
Bosne i Hercegovine, odnosno da li su is-
punjene i druge 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 podno-
sitelja da dopuni ili potpunije obrazloži 
zahtjev ili da dokumentira činjenice koje 
Vijeće smatra relevantnim za odlučiva-
nje.  

Prihvatljivi zahtjev se dostavlja na 
odgovor drugom klubu ili klubovima ko-
nstitutivnih naroda.  
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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 sa 
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 shodno 
se primjenjuju i na rješenja i odluke Vije-
ća“. 
 
D. Ustav Unsko-sanskog kantona  
     (prečišćeni tekst) 
     („Službeni glasnik Unsko-sanskog  
      kantona“, br.: 01/04 i 11/04) 
         
 

4. Mehanizam zaštite vitalnog 
nacionalnog interesa 

 
Članak 14. 

 
Lista vitalnih nacionalnih interesa 

koji se štite u Kantonu istovjetna je listi 
sadržanoj u članku IV.5. 17a. Ustava Fed-
eracije i definirana je 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,  
- jednaka prava konstitutivnih nar- 
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oda u procesu donošenja odluka,  
- obrazovanje, vjeroispovijest, jezik, 

njegovanje kulture, tradicije i kul-
turno naslijeđe,  

- teritorijalna organizacija,  
- sustav javnog informiranja i dru-

ga pitanja koja bi se tretirala kao 
pitanja od vitalnog nacionalnog 
interesa, ukoliko tako smatra 2/3 
jednog od klubova izaslanika ko-
nstitutivnih naroda u Skupštini 
Kantona.  

 
Članak 15. 

 
(1) Ako više od jednog predsjedatelja ili 

zamjenika predsjedatelja Skupštine 
Kantona tvrde da neki zakon spada u 
listu vitalnih nacionalnih interesa ut-
vrđenih u članku 14. ovog Ustava, za 
usvajanje takvog zakona potrebna je 
većina glasova unutar svakog od kl-
ubova konstitutivnih naroda zastup-
ljenih u Skupštini.  

(2) Predsjedatelj i zamjenici predsjedate-
lja Skupštine dužni su da u roku od 
sedam dana odluče da li neki od zak-
ona, propisa ili akata spada u listu iz 
članka 14. ovog Ustava.  

(3) Ako samo jedan predsjedatelj ili zam-
jenik predsjedatelja tvrdi da zakon, 
propis ili akt spada pod listu vitalnih 
nacionalnih interesa, dvotrećinska ve-
ćina odgovarajućeg kluba jednog od 
konstitutivnih naroda zastupljenih u 
Skupštini Kantona može proglasiti da 
je riječ o pitanju sa liste vitalnih naci-
onalnih interesa.  

 
Članak 16. 

 
(1) U slučaju da dvotrećinska većina jed-

nog od klubova konstitutivnih naro-
da u Skupštini Kantona odluči da se  
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neki zakon, propis ili akt odnosi na 
vitalni nacionalni interes, za usvaja-
nje takvog zakona, propisa ili akta 
potrebna je većina glasova unutar sv-
akog kluba konstitutivnih naroda za-
stupljenih u Skupštini Kantona.  

(2) Ako se većina iz stavka 1. ovog član-
ka ne može postići, pitanje se proslje-
đuje Ustavnom sudu Federacije Bos-
ne i Hercegovine koji donosi konačnu 
odluku o tome da li se dati zakon, pr-
opis ili akt odnosi na vitalni interes 
konstitutivnog naroda.  

(3) Ustavni sud Federacije u slučaju iz 
ovog članka postupa na način predvi-
đen u članku IV.6. 18a. Ustava Fede-
racije.  

(4) Ako Sud odluči da se radi o vitalnom 
nacionalnom interesu, zakon, propis 
ili akt se smatra neusvojenim, te se 
vraća predlagatelju koji treba pokre-
nuti novu proceduru. U novoj proce-
duri predlagatelj ne može podnijeti 
isti tekst zakona, propisa ili akta.  

(5) U slučaju da Ustavni sud odluči da se 
radi o vitalnom interesu, zakon, pro-
pis ili akt se smatra usvojenim, odno-
sno usvaja prostom većinom. 

 
 
E. Poslovnik Skupštine Unsko-sansk-

og kantona 
      („Službeni glasnik Unsko-sanskog  
        kantona“, broj: 09/17) 
    

6. Mehanizam zaštite vitalnog 
nacionalnog interesa 

 
Članak 56. 

 
U slučajevima koji se odnose na 

usvajanje zakona, drugih propisa ili aka-
ta za koje se tvrdi da spadaju u listu vital-
nih nacionalnih interesa, primjenjuje se  
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procedura koja proizilazi iz Ustava i ov-
og Poslovnika. 
 

Članak 57. 
 

Lista vitalnih nacionalnih interesa 
utvrđena je Ustavom Federacije Bosne i 
Hercegovine. 
 

Članak 58. 
 

Ako najmanje dvojica od predsje-
datelja i njegovih zamjenika Skupštine 
tvrde da  neki zakon, drugi propis ili akt 
Skupštine spada u listu vitalnih nacional-
nih interesa iz članka 57. ovog Poslovni-
ka za njegovo usvajanje potrebna je veći-
na glasova unutar dva kluba konstitutiv-
nih naroda zastupljenih u Skupštini ili 
2/3 većina jednog Kluba konstitutivnog 
naroda u Skupštini.  
 

Članak 59. 
 

Predsjedatelj i njegovi zamjenici 
dužni su odlučiti o tome da li neki zakon, 
drugi propis ili akt Skupštine spada u 
listu vitalnih nacionalnih interesa u roku 
od sedam dana od dana kada je 
postavljena takva tvrdnja. 
 

Članak 60. 
 
(1) Ako samo predsjedatelj ili samo jedan 

od njegovih zamjenika tvrdi da neki 
zakon, drugi propis ili akt Skupštine 
spada u listu vitalnih nacionalnih in-
teresa, dvotrećinska većina odgovara-
jućeg kluba naroda može proglasiti 
da je riječ o pitanju s liste vitalnih na-
cionalnih interesa. 

(2) Kada dvotrećinska većina jednog o 
klubova naroda odluči da se neki za-
kon, drugi propis ili akt Skupštine  
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odnosi na vitalni nacionalni interes, 
za usvajanje tog zakona, propisa ili 
akta Skupštine potrebna je većina gla-
sova unutar svakog kluba naroda  za-
stupljenih u Skupštini. 

(3) Ukoliko se većina iz prethodnog stav-
ka ne može postići, pitanje se proslje-
đuje Ustavnom sudu Federacije Bos-
ne i Hercegovine koji donosi konačnu 
odluku da li se predmetni zakon, pro-
pis ili akt Skupštine odnosi na vitalni 
nacionalni interes konstitutivnog nar-
oda. 

(4) Ukoliko dođe do ispravke zakona, 
propisa ili akta putem amandmana, 
klub naroda može odustati od tvrdnje 
o vitalnom nacionalnom interesu, i 
tada se zakon, propis ili akt usvaja 
propisanom većinom. 

 

Članak 61. 
 

(1) Ako Ustavni sud odluči da se radi o 
vitalnom nacionalnom interesu, pred-
metni zakon, propis ili drugi akt Sku-
pštine smatra se neusvojenim, a dok-
ument se vraća predlagatelju koji tre-
ba pokrenuti novu proceduru. 

(2) U slučaju iz prethodnog stavka, pred-
lagatelj ne može podnijeti isti tekst 
zakona, propisa ili drugog akta Sku-
pštine. 

 

Članak 62. 
 

Ako Ustavni sud odluči da se ne 
radi o vitalnom nacionalnom interesu, 
zakon, propis ili drugi akt Skupštine sm-
atra se usvojenim, odnosno usvaja se pro-
stom većinom glasova zastupnika. 
 
 

7. Činjenično stanje i stav Vijeća 
 

Na temelju dokumentacije u spisu  
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predmeta Vijeće je utvrdilo da je zamje-
nik Predsjedatelja Skupštine Unsko-sans-
kog kantona, kao ovlaštena osoba, dosta-
vila Vijeću zahtjev Kluba zastupnika Srba 
i da je Klub zastupnika Srba u Skupštini 
Unsko-sanskog kantona, na 31. sjednici 
održanoj 19.05.2017. godine, u odnosu na 
točku 3. (Izbor i imenovanja),  odlučio da 
pokrene postupak zaštite  vitalnog nacio-
nalnog interesa u odnosu na osporene 
Odluke.  
 

Vijeće je razmatralo zahtjev pod-
nositelja i dostavljenu dokumentaciju i to 
Izjašnjenje broj: 01/1-49-6-355-1/17 od 
26.05.2017. godine, priložene akte: Prije-
dlog Odluke o izboru predsjedatelja, za-
mjenika predsjedatelja i članova radnih 
tijela Skupštine Unsko-sanskog kantona, 
Povjerenstva za izbor i imenovanja i fina-
ncijsko-administrativna pitanja Skupštine 
Unsko-sanskog kantona broj: 02/4-49-1-
294-1/16 od 04.05.2017. godine; Prijedlog 
kandidata u Povjerenstvo za obrazova-
nje, nauku, kulturu, sport i mlade u Sku-
pštini Unsko-sanskog kantona broj: 01/1-
49-6-280-2/17 od 03.05.2017. godine; Pri-
jedlog Kolegija Skupštine Unsko-sanskog 
kantona  za radna tijela Skupštine Unsko-
sanskog kantona broj:02/4-49-1-307-1/17 
od 09.05.2017. godine; Prijedlog predsjed-
nika klubova političkih subjekata u Sku-
pštini Unsko-sanskog kantona za donoš-
enje Odluke o izboru predsjedatelja, zam-
jenika predsjedatelja i članova radnih ti-
jela broj:01/1-49-6-307-3/17 od 19.05.2017. 
godine; Zaključak Skupštine Unsko-sans-
kog kantona broj: 01-02-3-486/17 od 10. 
04.2017. godine; Odluka Skupštine Uns-
ko-sanskog kantona o imenovanju privr-
emenog Upravnog odbora Univerziteta u 
Bihaću, broj:01-02-3-515/17 od 19.05.2017. 
godine; Odluka Skupštine Unsko-sansk-
og kantona o izboru predsjedatelja, zamj- 
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enika predsjedatelja i članova radnih tije-
la Skupštine Unsko-sanskog kantona, br-
oj: 01-02-3-516/17 od 19.05.2017. godine i 
stenogram sa 31. redovite sjednice Skupš-
tine Unsko-sanskog kantona od 19.05. 
2017. godine.  

Na temelju naprijed navedenog, 
Vijeće je utvrdilo da je Predsjedatelj Sku-
pštine Unsko-sanskog kantona zakazao 
31. redovitu sjednicu za 19.05.2017. godi-
ne. Na istoj sjednici je usvojen dnevni 
red, na kojem  su pod točkom 3. Izbor i 
imenovanja, uvrštene za razmatranje dvi-
je podtočke i to pod a) Prijedlog Odluke 
o imenovanju privremenog upravnog od-
bora Univerziteta u Bihaću, i pod b) Pr-
ijedlog Odluke o izboru predsjedatelja, 
zamjenika predsjedatelja i članova radnih 
tijela Skupštine Unsko-sanskog kantona.  
Vijeće je također utvrdilo da osporene 
Odluke, nisu razmatrane od strane druga 
dva kluba u Skupštini Unsko-sanskog 
kantona na način kako je to propisano u  
članku V.2.7b. (1) Ustava Federacije Bos-
ne i Hercegovine,  članku 16. (1) Ustava 
Unsko-sanskog kantona i članku 60. sta-
vak 2. Poslovnika Skupštine Unsko-sa-
nskog kantona. Iz tih razloga Vijeće je za-
tražilo od Predsjedatelja Skupštine Uns-
ko-sanskog kantona i zamjenika Predsje-
datelja Skupštine Unsko-sanskog kanto-
na, da dostave stenogram sa 31. redovite 
sjednice Skupštine Unsko-sanskog kanto-
na i odgovor na  pitanje da li je na istoj sj-
ednici obavljeno glasovanje po klubovi-
ma konstitutivnih naroda u Skupštini 
Unsko-sanskog kantona, te ukoliko nije, 
da navedu razloge radi čega isto nije pro-
vedeno. Predsjedatelj Skupštine Unsko-
sanskog kantona je dostavio Dopunu za-
htjeva broj: 01/1-49-6352-3/17 od 02.06.-
2017. godine i stenogram sa 31. sjednice 
od 19.05.2017. godine, dok je podnositelj 
zahtjeva dostavio Odgovor na dopunu  
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zahtjeva od dana 05.06.2017. godine. 
 

Uvidom u stenogram sa 31. sjed-
nice od 19.05.2017. godine, Vijeće je utvr-
dilo da je na 31. sjednici održanoj 19.05. 
2017. godine, u okviru točke 3. (Izbor i 
imenovanja), predloženo usvajanje Prije-
dloga Odluke o imenovanju privremenog 
Upravnog odbora Univerziteta u Bihaću i 
Prijedloga Odluke o izboru predsjedate-
lja, zamjenika predsjedatelja i članova ra-
dnih tijela Skupštine Unsko-sanskog kan-
tona. Zastupnik Željko Mirković, predsje-
dnik Kluba zastupnika Srba u Skupštini 
Unsko-sanskog kantona, u okviru raspra-
ve, zatražio je od Predsjedatelja Skupšti-
ne Unsko-sanskog kantona, da se naved-
ene točke usvajaju sukladno sa Ustavom 
Unsko-sanskog kantona i Poslovnikom 
Skupštine Unsko-sanskog kantona po pr-
oceduri propisanoj za zaštitu vitalnog na-
cionalnog interesa. U tom smislu, zatra-
žio je pauzu za sjednicu klubova, kako bi 
se klubovi mogli opredijeliti, odnosno gl-
asovati na Ustavom i Poslovnikom propi-
san način. Vijeće je utvrdilo da se Predsj-
edatelj Skupštine Unsko-sanskog kanto-
na, konzultirao sa zamjenikom Beganovi-
ćem i sa predsjednikom Kluba zastupni-
ka Bošnjaka u Skupštini Unsko-sanskog 
kantona, te da oni ne smatraju da je ug-
rožen vitalni nacionalni interes i da su 
„kada je ovo pitanje u pitanju raspravu 
zaključili“. Isto je potvrđeno i u Odgo-
voru zamjenika Predsjedatelja Skupštine 
Unsko-sanskog kantona. Potom je uz op-
asku „nema potrebe glasovanja po klubo-
vima“, Predsjedatelj Skupštine Unsko-sa-
nskog kantona dao na skupštinsko, veći-
nsko izjašnjavanje osporene odluke. Prvo 
se glasovalo o Prijedlogu Odluke o imen-
ovanju privremenog Upravnog odbora 
Univerziteta u Bihaću, koji je usvojen s 17 
“za“, 6 „protiv“ i 3 „suzdržana“ glasa, a  
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zatim se prešlo na većinsko izjašnjavanje 
po Prijedlogu Odluke o izboru predsje-
datelja, zamjenika predsjedatelja i člano-
va radnih tijela Skupštine Unsko-sanskog 
kantona, koji je usvojen s 16 „za“, 4 „pr-
otiv“ i 4 „suzdržana“ glasa. Dakle, u Sk-
upštini Unsko-sanskog kantona po ovom 
pitanju, i pored jasno izraženog zahtjeva, 
nije se glasovalo po klubovima konstitu-
tivnih naroda. 
 

Uvidom u Zapisnik sa sjednice 
Kluba zastupnika Srba u Skupštini Uns-
ko-sanskog kantona, održane 19.05.2017. 
godine, broj:01/2-49-1-50-17/17 od 19.05. 
2017. godine, Vijeće je utvrdilo da je Klub 
zastupnika Srba, prije usvajanja osporen-
ih Odluka, održao sjednicu i jednoglasno 
usvojio da se osporene Odluke odnose na 
vitalni nacionalni interes, te zatražio da 
se glasovanje izvrši i u druga dva kluba u 
Skupštini Unsko-sanskog kantona. Uvid-
om u Dopunu zahtjeva, Vijeće je utvrdilo 
da druga dva kluba u Skupštini Unsko-
sanskog kantona i to Klub zastupnika Bo-
šnjaka i Klub zastupnika Hrvata smatraju 
da ne treba glasovati po klubovima, odn-
osno, nisu se izjašnjavali o osporenim 
Odlukama na način kako to zahtijeva pr-
ocedura za zaštitu vitalnog nacionalnog 
interesa utvrđena u Ustavu Federacije 
Bosne i Hercegovine, Ustavu Unsko-san-
skog kantona i Poslovniku Skupštine Un-
sko-sanskog kantona.  
 

Polazeći od naprijed navedenog, 
Vijeće smatra da Predsjedatelj Skupštine 
Unsko-sanskog kantona, koji je rukovo-
dio sjednicom, u konkretnom slučaju nije 
osporene odluke stavio na glasovanje po 
klubovima naroda, što je bio dužan suk-
ladno s jasno propisanim odredbama ko-
je propisuju način glasovanja kada je po-
krenut mehanizam zaštite vitalnih inte- 
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resa. Činjenica je da na taj način osporene 
odluke nisu prošle proceduru skupštins-
kog glasovanja po klubovima naroda, 
nego samo većinsko glasovanje, a da se 
ovaj propust nikako ne može staviti na 
teret Klubu zastupnika konstitutivnog sr-
pskog naroda, jer su isti na samoj sjednici 
zahtijevali glasovanje po proceduri prop-
isanoj za odluke o kojima se prethodno, 
na istoj sjednici, taj klub odgovarajućom 
dvotrećinskom većinom izjasnio da su 
osporene odluke na listi koja definira vi-
talni nacionalni interes i da povređuju vi-
talni nacionalni interes naroda kojeg zas-
tupaju. Stoga, ova činjenica da formalni, 
proceduralni uvjet za obraćanje Vijeću sa 
zahtjevom za zaštitu vitalnih interesa, 
koji bi u nekoj drugoj činjeničnoj situaciji 
predstavljao razlog za neprihvatanje zah-
tjeva iz proceduralnih razloga koji se isp-
ituju u prvoj fazi postupka pred Vijećem, 
u konkretnom slučaju ne može i nije raz-
log za neprihvatanje zahtjeva za daljnje 
odlučivanje u meritumu. Vijeće smatra 
da bi, ukoliko bi samo formalistički pos-
matrao svoju ulogu i nadležnost, dakle, 
da i u ovakvoj situaciji zahtijeva  striktno 
poštivanje procedure, omogućilo da onaj 
tko rukovodi sjednicom zakonodavnog 
tijela, ovakvim rukovođenjem, svjesno ili 
nesvjesno, onemogući klubu konstitutiv-
nog naroda da vrši svoju ustavnu nadle-
žnost i da se obrati Vijeću kao konačnom 
autoritetu koji odlučuje o tome da li  je ili 
nije nekim skupštinskim aktom povrijeđ-
en vitalni nacionalni interes konstitutivn-
og naroda.  
 

Slijedom navedenog, Vijeće je 
utvrdilo da je postupak pred Vijećem po-
krenula ovlaštena osoba, da je odgovara-
juća većina zastupnika jednog kluba kon-
stitutivnog naroda na sjednici pokrenula 
mehanizam zaštite vitalnog nacionalnog  
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interesa, te da se zbog propusta u rukov-
ođenju sjednicom, za koji nije odgovoran 
podnositelj zahtjeva koji je u cijelosti is-
poštovao propisane procedure, onemo-
gućilo glasovanje po klubovima konstitu-
tivnih naroda. Vijeće bi eventualnim nep-
rihvatanjem zahtjeva iz ovog formalnog 
razloga u konkretnom slučaju dopustilo 
da se onemogući klubu konstitutivnog 
naroda u kantonalnoj skupštini da traži 
ustavnopravnu zaštitu pred Vijećem,  što 
svakako nije sukladno sa ustavnim odre-
dnicama koje propisuju da je upravo Vi-
jeće konačni autoritet u pitanjima, da li je 
povrijeđen vitalni interes konstitutivnog 
naroda ili ne. Stoga je stav Vijeća da je 
postavljeni zahtjev Kluba zastupnika Sr-
ba prihvatljiv za odlučivanje. 
 

Vijeće će meritornu odluku o pre-
dmetnom zahtjevu donijeti u Ustavom 
Federacije Bosne i Hercegovine propisa-
nom roku. 
 

Ovo Rješenje Vijeće je donijelo je-
dnoglasno u sastavu: Aleksandra Martin-
ović, predsjednica Vijeća, Mirjana Čučko-
vić, prof. dr. sc. Edin Muminović, dr. sc. 
Kata Senjak i Mladen Srdić, članovi Vije-
ća. 
 

Broj:U-32/17              Predsjednica Vijeća za 
14.06.2017.godine   zaštitu vitalnih interesa 
S a r a j e v o          Ustavnog suda Federacije        

                     Bosne i Hercegovine  
                  Aleksandra Martinović,s.r. 

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

428 
 

Вијеће за заштиту виталних ин-
тереса Уставног суда Федерације Бос-
не и Херцеговине одлучујући о захтје-
ву Клуба посланика Срба у Скупшти-
ни Унско-санског кантона за утврђи-
вање виталног националног интереса  
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конститутивног српског народа у вези 
са Одлуком о именовању привременог 
Управног одбора Универзитета у Бих-
аћу и Одлуком о избору предсједавају-
ћег, замјеника предсједавајућег и чла-
нова радних тијела Скупштине Унско-
санског кантона са 31. сједнице Скуп-
штине Унско-санског кантона одржа-
не 19.05.2017. године, на основу Аман-
дмана XXXVII, XXXVIII и LXXX на Ус-
тав Федерације Босне и Херцеговине, 
на сједници одржаној дана 14.06.2017. 
године, донијело је 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
 

Захтјев Клуба посланика Срба у 
Скупштини  Унско-санског кантона за 
утврђивање виталног националног 
интереса конститутивног српског нар-
ода у вези са Одлуком о именовању 
привременог Управног одбора Униве-
рзитета у Бихаћу и Одлуком о избору 
предсједавајућег, замјеника предсједа-
вајућег и чланова радних тијела Ску-
пштине Унско-санског кантона, прих-
ватљив је за одлучивање. 
 

Рјешење објавити у „Службен-
им новинама Федерације БиХ“ и слу-
жбеним гласилима кантона у Федера-
цији Босне и Херцеговине. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

1. Подносилац захтјева и 
предмет  захтјева 

 
Замјеник предсједавајућег Ску-

пштине Унско-санског кантона, Мла-
ден Лонић (у даљем тексту: подносил-
ац захтјева) је поднеском број: 01-1/49-
6-352-1/17 од 24.05.2017. године,  који је 
запримљен у Уставном суду Федерац- 
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ије Босне и Херцеговине, Вијећу за за-
штиту виталних интереса (у даљем те-
ксту: Вијеће) дана 29.05.2017. године, 
захтјев за утврђивање постојања витал-
ног националног интереса Клуба пос-
ланика Срба  у Скупштини  Унско-са-
нског кантона (у даљем тексту: захтј-
ев), у вези са Одлуком о именовању 
привременог Управног одбора Униве-
рзитета у Бихаћу и Одлуком о избору 
предсједавајућег, замјеника предсједа-
вајућег и чланова радних тијела Скуп-
штине Унско-санског кантона (у даљ-
ем тексту: оспорене Одлуке).   
 

2. Странке у поступку  
 

Странке у поступку у овом пре-
дмету, у складу са чланом 9. Закона о 
поступку пред Уставним судом Феде-
рације Босне и Херцеговине („Службе-
не новине Федерације БиХ“, бр.: 6/95 
и 37/03) су: Клуб посланика Бошњака, 
Клуб посланика Хрвата и Клуб посла-
ника Срба. 
 

3. Битни наводи захтјева  
 

Подносилац захтјева наводи да 
је Скупштина Унско-санског кантона 
на 31. сједници одржаној дана 19.05. 
2017. године, у оквиру тачке дневног 
реда 3.) Избор и именовања распра-
вљала о оспореним Одлукама. У току 
расправе, предсједник Клуба послани-
ка Срба у Скупштини Унско-санског 
кантона је у складу са одредбама чл. 
14., 15. и 16. Поглавље V. Одјељак А. 
Устава Унско-санског кантона (“Служ-
бени гласник Унско-санског кантона“, 
бр.: 1/04 и 11/04), наговијестио и упо-
знао присутне да је дошло до повреде 
виталног националног интереса јер у 
предложеним оспореним Одлукама  



04. јул/српањ 2017. 
 
 
нису заступљени припадници српског 
народа. Подносилац захтјева сматра, 
да је усвајањем оспорених Одлука од 
стране Скупштине Унско-санског кан-
тона дошло до кршења Устава Унско-
санског кантона на начин да је пов-
ријеђено право Клуба посланика Срба 
у Скупштини Унско-санског кантона 
да буду бирани или да бирају пред-
ставнике конститутивних народа у го-
ре споменута тијела. Поред наведеног, 
подносилац захтјева наглашава, да је 
предсједавајући Скупштине Унско-са-
нског кантона, у оквирима наведене 
тачке дневног реда, повриједио Устав 
Унско-санског кантона, из разлога што 
није дозволио, поред инсистирања пр-
едсједника Клуба посланика Срба у 
Скупштини Унско-санског кантона, да 
се расправља по клубовима народа, 
што је у супротности са чланом V. 14. 
алинеја 4. и члана 16. став (1) Устава 
Унско-санског кантона-Пречишћен те-
кст, као и чл. 56. и 60. Пословника Ск-
упштине Унско-санског кантона („Сл-
ужбени гласник Унско-санског канто-
на“, број: 09/17).  
 

Вијеће је актом број: У-32/17 од 
31.05.2017. године, затражило од Скуп-
штине Унско-санског кантона, предсј-
едавајућег Скупштине и замјеника пр-
едсједавајућег који је означен као под-
носилац захтјева, допуну Захтјева, од-
носно, да у року од три дана доставе 
комплетан стенограм са 31. редовне сј-
еднице Скупштине Унско-санског ка-
нтона и да одговоре на питање да ли је 
на истој сједници обављено гласање по 
клубовима конститутивних народа у 
Скупштини Унско-санског кантона у 
складу  са Уставом Федерације Босне и 
Херцеговине, те, уколико није, да на-
веду разлоге за исто.  
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Предсједавајући Скупштине 

Унско-санског кантона је 05.06.2017. го-
дине, доставио поднесак број: 01/1.49-
6-352-3/17 од 02.06.2017. године, у кој-
ем је наведено да су “предсједавајући 
Скупштине Унско-санског кантона за-
једно са својим замјеником, као и пре-
дсједником Клуба посланика Бошњака 
у Скупштини Унско-санског кантона 
су усагласили и сматрају да није дош-
ло, предлагањем оспорених Одлука, 
до повреде виталних националних ин-
тереса. Замјеник предсједавајућег из 
реда посланика Хрвата, као и предсјед-
ник Клуба посланика Бошњака су см-
атрали да се не треба гласати по клу-
бовима народа те је извршено гласање 
по одредбама Пословника Скупштине 
Унско-санског кантона“. У прилогу је 
достављен стенограм са 31. редовне сј-
еднице Скупштине Унско-санског ка-
нтона од 19.05.2017. године. 
 

Замјеник предсједавајућег Ску-
пштине Унско-санског кантона, Млад-
ен Лонић је такође 05.06.2017. године, 
доставио Одговор, односно допуну за-
хтјева у којем је наведено да „на сјед-
ници није обављено гласање по клу-
бовима конститутивних народа у Ску-
пштини Унско-санског кантона, како 
то прописују одредбе Устава Федера-
ције Босне и Херцеговине у односу на 
оспорене Одлуке јер предсједавајући 
Скупштине Унско-санског кантона 
није допустио гласање по клубовима 
конститутивних народа, унаточ изри-
читом захтјеву предсједника Клуба 
посланика Срба да се изврши гласање 
по принципу заштите виталног наци-
оналног интереса. Предсједник Клуба 
посланика Срба у Скупштини Унско-
санског кантона истиче захтјев за глас-
ање по принципу заштите виталног  
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националног интереса, позвао се на 
одредбе Устава Унско-санског кантона 
и Пословника Скупштине Унско-санс-
ког кантона, који јасно прописује на-
чин гласања када је један од клубова 
конститутивних народа прогласио да 
се ради о питању које спада у листу 
виталних интереса, што је у овоме 
случају и учинио Клуб посланика Ср-
ба у Скупштини Унско-санског канто-
на. Предсједавајући Скупштине Унско 
-санског кантона игнорисао је захтјев 
Клуба посланика Срба и одобрио само 
гласање простом већином, а не по клу-
бовима народа уз опаску како „нема 
потребе за гласањем по клубовима 
народа“. 
 

4. Битни наводи Изјашњења на 
захтјев 

 
Предсједавајући Скупштине 

Унско-санског кантона и други замје-
ник предсједавајућег Скупштине Унс-
ко-санског кантона, Мирвет Бегановић 
су Вијећу дана 31.05.2017. године, само-
иницијативно доставили Изјашњење 
на тврдње замјеника предсједавајућег 
Скупштине и предсједника Клуба по-
сланика Срба у Скупштини Унско-са-
нског  кантона број: 01/1-49-6-355-1/17 
од 26.05.2017. године. У изјашњењу, ко-
је практично има форму одговора на 
наводе захтјева, наведено је да Предсје-
давајући и Мирвет Бегановић замјеник 
предсједавајућег Скупштине Унско-са-
нског кантона, сматрају да усвајањем 
оспорених Одлука није дошло до кр-
шења одредаба Устава Унско-санског 
кантона и Пословника Скупштине Ун-
ско-санског кантона. Као аргументе за 
наведену тврдњу истакли су да, Пред-
сједавајући Скупштине који уједно и 
предсједава Колегијем као и Комиси- 
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јом за избор и именовања и финансиј-
ско-административна питања Скупш-
тине Унско-санског кантона је, усваја-
њем Пословника Скупштине Унско-
санског кантона, због несметаног рада 
и функционисања законодавног орга-
на, предложио члановима Комисије за 
избор, да путем предсједника клубова 
политичких странака доставе пријед-
логе за скупштинска радна тијела. Об-
зиром да тај приједлог није прихваћен 
од стране члана Комисије (Жељко Ми-
рковић), чланови Комисије су се одре-
дили да ће са истим бити упознат и 
Колегиј Скупштине на начин да пре-
дсједници клубова посланика доставе 
своје приједлоге Комисији за избор. 
Дана 08.05.2017. године, на сједници 
Колегија је договорено, а управо на су-
гестију предсједника Клуба посланика 
Срба у Скупштини, предсједавајући је 
упутио допис предсједницима клубова 
посланика којим тражи да доставе св-
оје приједлоге за чланове у радна тије-
ла. Приједлоге су доставили клубови 
посланика: Странке демократске акци-
је, Демократске фронте, Странке за 
бољу будућност, Лабуристичке стран-
ке и Странке демократске активности. 
Приједлог једино није доставио упра-
во Клуб Социјалдемократске партије у 
чијем саставу дјелује и ради предсјед-
ник Клуба посланика Срба, Жељко 
Мирковић. Предсједници клубова по-
сланика СДА, ДФ, СББ и Лабуристич-
ке странке предложили су и упутили у 
даљу процедуру усаглашен приједлог 
Одлуке о избору предсједавајућег, зам-
јеника предсједавајућег и чланова рад-
них тијела. Сходно  члану 23. став (1) 
Пословника Скупштине Унско-санск-
ог кантона неспорно је да се радна ти-
јела формирају по страначком саставу, 
а не по националном саставу. Такође,  
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сувишно је било какво гласање и по-
лемизирање о процедури избора чла-
нова у радна тијела ако се има у виду 
да је процедура избора радних тијела 
прописана чланом 21. став 3. Послов-
ника Скупштине Унско-санског канто-
на. Сматрајући да интерес Клуба пос-
ланика Срба није повријеђен из разло-
га што је актом број: 02/4-49-1-307-1/17 
затражено од Клуба посланика СДП у 
којем се налазе и Жељко Мирковић и 
Младен Лонић да доставе своје пријед-
логе за радна тијела, али су исти свој-
им индолентним ставом односно недо-
стављањем приједлога испред тог Клу-
ба инсценирали ситуацију да је поври-
јеђен витални национални интерес. 
Усвајањем Одлуке о избору предсједа-
вајућег, замјеника предсједавајућег и 
чланова радних тијела Скупштине Ун-
ско-санског кантона, није дошло до 
повреде виталног националног инте-
реса, посебно из разлога што посланик 
не мора бити члан нити једног радног 
тијела, као и због чињенице да закљу-
чци радних тијела не производе прав-
на дејства. Заступљеност у скупштин-
ским радним тијелима није облигатор-
ан однос. Такође Клуб посланика Срба 
у Скупштини није доставио како пи-
смено тако ни усмено приједлог било 
кандидата бошњачке, хрватске или ср-
пске националности, а такође, клубо-
ви посланика нису умјесто представ-
ника српског народа делегирали пред-
ставника бошњачког или хрватског 
народа. То значи да је у потпуности 
испоштована процедура за доношење 
Одлуке о избору предсједавајућег, зам-
јеника предсједавајућег и чланова рад-
них тијела Скупштине Унско-санског 
кантона, како је то и прописано чла-
ном 23. Пословника Скупштине Унс-
ко-санског кантона.  
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Када је у питању захтјев за заш-

титу виталног националног интереса 
Клуба посланика Срба, приликом пре-
длагања и доношења Одлуке о имено-
вању привременог Управног одбора 
Универзитета у Бихаћу, број: 01-02-3-
515/17 од 19.05.2017. године, битно је 
нагласити да се ради о привременом 
Управном одбору Универзитета у Бих-
аћу. Скупштина Унско-санског канто-
на на 29. редовној сједници одржаној 
10.04.2017. године на приједлог Владе 
Кантона није прихватила приједлог 
Одлуке о именовању Управног одбора 
Универзитета у Бихаћу. Клуб послани-
ка Срба у Скупштини није доставио 
приједлог за члана привременог Упра-
вног одбора Универзитета у Бихаћу 
било да се ради о кандидату српске, 
хрватске или бошњачке национално-
сти. Једноставно нису жељели учество-
вати у процесу доношења одлука. Ток-
ом цијеле расправе су тврдили да је до-
шло до повреде виталног националног 
интереса српског народа. Скупштина 
Унско-санског кантона није поврије-
дила процедуру приликом предлага-
ња кандидата за привремени Управни 
одбор Универзитета, већ напротив као 
оснивач високошколске установе од-
говорно дјелује. Слиједом тога, сматра-
ју да на истој због свих обавеза како те-
куће тако и припрема наредне акаде-
мске године неопходно је да егзистира 
управљачка структура. На крају, миш-
љења су да на 31. редовној сједници 
одржаној дана 19.05.2017. године, није 
дошло до кршења Пословника Скупш-
тине Унско-санског кантона, из напри-
јед наведених разлога, те да сходно од-
редбама Устава Федерације Босне и 
Херцеговине није дошло до повреде 
виталног националног интереса, јер 
нису тачне тврдње Клуба посланика  
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Срба да им је онемогућено право у пр-
оцесу доношења оспорених одлука, 
или било које друго питање које се од-
носи на остваривање права конститу-
тивног народа. Уз наведено Изјашње-
ње су приложили сљедеће акте: Прије-
длог Одлуке о избору предсједавајућ-
ег, замјеника предсједавајућег и члано-
ва радних тијела Скупштине Унско-са-
нског кантона, Комисије за избор и 
именовања и финансијско-администр-
ативна питања Скупштине Унско-сан-
ског кантона број:02/4-49-1-294-1/16 од 
04.05.2017. године; Приједлог кандида-
та у Комисију за образовање, науку, 
културу, спорт и младе у Скупштини 
Унско-санског кантона број: 01/1-49-6-
280-2/17 од 03.05.2017. године; Пријед-
лог Колегија Скупштине Унско-санс-
ког кантона за радна тијела Скупшти-
не Унско-санског кантона број: 02/4-
49-1-307-1/17 од 09.05.2017. године; Пр-
иједлог предсједника клубова полити-
чких субјеката у Скупштини Унско-са-
нског кантона за доношење Одлуке о 
избору предсједавајућег, замјеника пр-
едсједавајућег и чланова радних тијела 
број: 01/1-49-6-307-3/17 од 19.05.2017. 
године; Закључак Скупштине Унско-
санског кантона број: 01-02-3-486/17 од 
10.04.2017. године; Одлука Скупштине 
Унско-санског кантона о именовању 
привременог Управног одбора Униве-
рзитета у Бихаћу, број: 01-02-3-515/17 
од 19.05.2017. године; Одлука Скупшт-
ине Унско-санског кантона о избору 
предсједавајућег, замјеника предсједа-
вајућег и чланова радних тијела Скуп-
штине Унско-санског кантона, број: 
01-02-3-516/17 од 19.05.2017. године и 
стенограм са 31. редовне сједнице Ск-
упштине Унско-санског кантона од 
19.05.2017. године. 
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5. Релевантно право 

 
A. Устав Федерације Босне  

и Херцеговине 
 

Амандман XXXVII 
Дефиниција виталног интереса 

 
 „Витални национални интере-
си конститутивних народа су дефи-
нисани на сљедећи начин:  
 

- остваривање права конститутивн-
их народа да буду адекватно засту-
пљени у законодавним, извршним 
и правосудним органима власти; 

- идентитет једног конститутивног 
народа;  

- уставни амандмани;  
- организација органа јавне власти; 
- једнака права конститутивних на-

рода у процесу доношења одлука;  
- образовање, вјероисповијест, језик, 

његовање културе, традиције и ку-
лтурно наслијеђе;  

- територијална организација; 
- систем јавног информисања и дру-

га питања која би се третирала као 
питања од виталног националног 
интереса, уколико тако сматра 2/3 
једног од клубова делегата консти-
тутивних народа у Дому народа.  
 

 Овим амандманом иза члана  
IV.А.4.17. додаје  се  наслов под 5. и но-
ви  члан  17а. 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  
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Херцеговине, такође се усвајају у 
Дому народа Федерације Босне и 
Херцеговине.  

(2) У Уставном суду Федерације Босне 
и Херцеговине оснива се Вијеће за 
заштиту виталних интереса, како 
би одлучивало о питањима виталн-
ог интереса, према процедури у ск-
ладу са овим уставом. Ово вијеће 
разматра сва питања која су од ви-
талног интереса.  

(3) Вијеће за заштиту виталног интере-
са састоји се од седам чланова, два 
из сваког конститутивног народа, и 
један члан из реда осталих. Судије 
бира Представнички дом и Дом 
народа.  

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

Амандман LXXX 
 

   Иза члана V.2.7. додаје се нови 
наслов и чланови V.2.7а) и б) који 
гласе:  
 Механизам заштите виталног 
националног интереса  
 

Члан V.2.7а 
 

1) Листа виталних националних инт-
ереса који се штите у кантонима 
идентична је листи  садржаној у 
члану IV.5.17а овог Устава. Клубо-
ви из члана IV.5.17а овог Устава су 
у кантонима клубови делегата фо-
рмирани у складу са  чланом V.2.7. 
став 2. овог Устава. 

2) Ако више од једног предсједавају-
ћег или замјеника предсједавајућег 
законодавног тијела кантона тврде  
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да неки закон спада у листу витал-
них интереса  утврђених у члану 
IV.5.17а овог Устава за усвајање так-
вог закона потребна је већина гла-
сова унутар сваког од клубова кон-
ститутивних народа заступљених у 
датој скупштини кантона.  

3) Предсједавајући и замјеници пред-
сједавајућег законодавног тијела 
кантона дужни су да у року од се-
дам дана одлуче да ли неки од за-
кона, прописа или аката потпада 
под листу из става 2. овог члана.  

4) Ако само један предсједавајући или 
замјеник предсједавајућег тврди да 
закон, пропис или акт потпада под 
листу виталних интереса, двотрећ-
инска већина одговарајућег клуба 
једног од конститутивних народа 
датог законодавног тијела може пр-
огласити да је ријеч о питању с ли-
сте виталних националних интереса.”  

 
Члан V.2.7б 

 

„(1) У случају да двотрећинска већина  
једног од клубова конститутивних 
народа у скупштини кантона одл-
учи да се неки закон, пропис или 
акт односи на витални национал-
ни интерес, за усвајање таквог зак-
она, прописа или акта потребна је 
већина гласова унутар сваког клу-
ба конститутивних народа заступ-
љених у законодавном тијелу кан-
тона.  

(2) Ако се већина из става 1. овог чла-
на не може постићи, питање се пр-
осљеђује Уставном суду Федераци-
је Босне и Херцеговине који доноси 
коначну одлуку о томе да ли се да-
ти закон, пропис или акт односи на 
витални интерес конститутивног 
народа.  
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(3) Уставни суд Федерације, у случају 

из овог члана, поступа на начин 
предвиђен у члану IV.6.18.а овог 
Устава.   

(4) Ако Суд одлучи да се ради о вита-
лном интересу, закон, пропис или 
акт сматра се неусвојеним те се до-
кумент враћа предлагачу који тре-
ба покренути нову процедуру.  У 
том случају предлагач не може по-
днијети исти текст закона, прописа 
или акта.  

(5) У случају да Уставни суд одлучи да 
се не ради о виталном интересу за-
кон, пропис или акт сматра се усво-
јеним/усваја се простом већином 
гласова.” 

 
Члан  V.7. (5) 

(....) 
(5) Три кандидата која потврди скуп-

штина кантона одлучују између се-
бе ко ће бити предсједавајући. 

 
Б. Закон о поступку пред Уставним  

судом Федерације Босне и Херце-
говине   
(„Службене новине Федерације 
БиХ“, бр.: 6/95 и 37/03) 

 
Члан 42б. 

 
 „Поступак одлучивања виталн-
их интереса једног од конститутивних 
народа заступљених у скупштини ка-
нтона у складу са Амандманом LXXX 
на Устав покреће се на основу обавјеш-
тења или захтјева предсједавајућег или 
замјеника предсједавајућег законодав-
ног тијела кантона да није постигнута 
сагласност већином гласова унутар св-
аког клуба конститутивних народа за-
ступљених у законодавном тијелу кан-
тона. 
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 У случају из става 1. овог члана 
Вијеће поступа на начин предвиђен 
Амандманом XL на Устав“. 
 

Члан 43. 
 
 Обавјештење односно захтјев за 
утврђивање постојања виталних инте-
реса конститутивног народа треба да 
садржи одлуку, односно питање које 
се односи на витални интерес консти-
тутивног народа, околности и чињен-
ице  на којима се заснива захтјев за ут-
врђивање постојања виталних интере-
са, друге податке и прилоге од значаја 
за утврђивање виталних интереса. 
 
 
Ц. 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 
интереса Уставног суда Федерације 
Босне и Херцеговине (у даљем тексту: 
Вијеће) одлучит ће о прихватљивости 
у року од седам дана од дана пријема 
обавјештења, односно захтјева, ако су 
испуњене процесне претпоставке за 
одлучивање о постојању виталног нац-
ионалног интереса конститутивног 
народа утврђене у члану IV.А.4. 18. а. 
Односно Амандману XL на Устав, а 
посебно да ли је захтјев поднијело ов-
лашћено лице, да ли је захтјев подржа-
ла двотрећинска већина одговарајућег 
клуба конститутивног народа, да ли је 
обављен Уставом предвиђени поступ-
ак усаглашавања између клубова кон- 
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ститутивних народа, односно између 
Дома народа и Представничког дома 
Парламента Федерације Босне и Хер-
цеговине, односно да ли су испуњене 
и друге процесне претпоставке за од-
лучивање. 

Уколико Вијеће одлучи да захтј-
ев није прихватљив, рјешење ће доста-
вити подносиоцу обавјештења, 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 документује 
чињенице које Вијеће сматра релеван-
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 јав-
ну расправу која се остварује у складу 
са Законом и овим пословником.  

Одлуку о меритуму Вијеће дон-
оси у року од тридесет дана од дана 
пријема обавјештења, односно захтје-
ва.  

Одлука се објављује у „Службе-
ним новинама Федерације БиХ“ и у 
„Службеном гласилу кантона“ из којег 
је упућенo обавјештење, односно захт-
јев.  
 Одредбе овог пословника о пр-
авно-техничкој обради одлука Суда 
сходно се примјењују и на рјешења и 
одлуке Вијећа“. 
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Д.  Устав Унско-санског кантона  
     (пречишћени текст) 
      („Службени гласник Унско-санског  
        кантона“, бр.: 01/04 и 11/04) 
           

4. Механизам заштите виталног 
националног интереса 

 
Члан 14. 

 
Листа виталних националних 

интереса који се штите у Кантону ид-
ентична је листи садржаној у члану 
IV.5. 17а. Устава Федерације и дефини-
сана је на сљедећи начин:  
 

- остваривање права конститути-
вних народа да буду адекватно 
заступљени у законодавним, из-
вршним и правосудним орган-
има власти, 

- идентитет једног конститутив-
ног народа,  

- уставни амандмани,  
- једнака права конститутивних 

народа у процесу доношења 
одлука,  

- образовање, вјероисповијест, је-
зик, његовање културе, традиц-
ије и културно наслијеђе,  

- територијална организација,  
- систем јавног информисања и 

друга питања која би се трети-
рала као питања од виталног 
националног интереса, уколико 
тако сматра 2/3 једног од клу-
бова делегата конститутивних 
народа у Скупштини Кантона.  

 
Члан 15. 

 
(1) Ако више од једног предсједавају-

ћег или замјеника предсједавајућег 
Скупштине Кантона тврде да неки  
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закон спада у листу виталних на-
ционалних интереса утврђених у 
члану 14. овог Устава, за усвајање 
таквог закона потребна је већина 
гласова унутар сваког од клубова 
конститутивних народа заступљен-
их у Скупштини.  

(2) Предсједавајући и замјеници пред-
сједавајућег Скупштине дужни су 
да у року од седам дана одлуче да 
ли неки од закона, прописа или ак-
ата спада у листу из члана 14. овог 
Устава.  

(3) Ако само један предсједавајући или 
замјеник предсједавајућег тврди да 
закон, пропис или акт спада под 
листу виталних националних инт-
ереса, двотрећинска већина одгова-
рајућег клуба једног од конститу-
тивних народа заступљених у Ску-
пштини Кантона може прогласити 
да је ријеч о питању са листе витал-
них националних интереса. 

 
Члан 16. 

 
(1) У случају да двотрећинска већина 

једног од клубова конститутивних 
народа у Скупштини Кантона од-
лучи да се неки закон, пропис или 
акт односи на витални национал-
ни интерес, за усвајање таквог зако-
на, прописа или акта потребна је 
већина гласова унутар сваког клу-
ба конститутивних народа заступ-
љених у Скупштини Кантона.  

(2) Ако се већина из става 1. овог 
члана не може постићи, питање се 
просљеђује Уставном суду Федера-
ције Босне и Херцеговине који дон-
оси коначну одлуку о томе да ли се 
дати закон, пропис или акт односи 
на витални интерес конститутивн-
ог народа.  
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(3) Уставни суд Федерације у случају 
из овог члана поступа на начин пр-
едвиђен у члану IV.6. 18а. Устава 
Федерације.  

(4) Ако Суд одлучи да се ради о вита-
лном националном интересу, зак-
он, пропис или акт се сматра неус-
војеним, те се враћа предлагачу ко-
ји треба покренути нову процеду-
ру. У новој процедури предлагач 
не може поднијети исти текст зако-
на, прописа или акта.  

(5) У случају да Уставни суд одлучи да 
се ради о виталном интересу, зак-
он, пропис или акт се сматра усво-
јеним, односно усваја простом већ-
ином. 

 
Е. Пословник Скупштине Унско- 
     санског кантона 
     („Службени гласник Унско-санског 
      кантона“, број: 09/17) 
    

6. Механизам заштите виталног 
националног интереса 

 
Члан 56. 

 
У случајевима који се односе на 

усвајање закона, других прописа или 
аката за које се тврди да спадају у лис-
ту виталних националних интереса, 
примјењује се процедура која произи-
лази из Устава и овог Пословника. 
 

Члан 57. 
 

Листа виталних националних 
интереса утврђена је Уставом Федера-
ције Босне и Херцеговине. 
 

Члан 58. 
 

Ако најмање двојица од предсј- 
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едавајућег и његових замјеника Скуп-
штине тврде да неки закон, други про-
пис или акт Скупштине спада у листу 
виталних националних интереса из 
члана 57. овог Пословника за његово 
усвајање потребна је већина гласова 
унутар два клуба конститутивних на-
рода заступљених у Скупштини или 
2/3 већина једног Клуба конститутив-
ног народа у Скупштини.  
 

Члан 59. 
 

Предсједавајући и његови замје-
ници дужни су одлучити о томе да ли 
неки закон, други пропис или акт Ск-
упштине спада у листу виталних нац-
ионалних интереса у року од седам да-
на од дана када је постављена таква тв-
рдња. 
 

Члан 60. 
 
(1) Ако само предсједавајући или само 

један од његових замјеника тврди 
да неки закон, други пропис или 
акт Скупштине спада у листу вита-
лних националних интереса, дво-
трећинска већина одговарајућег 
клуба народа може прогласити да 
је ријеч о питању са листе виталн-
их националних интереса. 

(2) Када двотрећинска већина једног 
од клубова народа одлучи да се не-
ки закон, други пропис или акт Ск-
упштине односи на витални наци-
онални интерес, за усвајање тог за-
кона, прописа или акта Скупштине 
потребна је већина гласова унутар 
сваког клуба народа  заступљених 
у Скупштини. 

(3) Уколико се већина из претходног 
става не може постићи, питање се 
просљеђује Уставном суду Федера- 
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ције Босне и Херцеговине који до-
носи коначну одлуку да ли се пре-
дметни закон, пропис или акт Ску-
пштине односи на витални нацио-
нални интерес конститутивног на-
рода. 

(4) Уколико дође до исправке закона, 
прописа или акта путем амандма-
на, клуб народа може одустати од 
тврдње о виталном националном 
интересу, и тада се закон, пропис 
или акт усваја прописаном већин-
ом. 

 
Члан 61. 

 
(1) Ако Уставни суд одлучи да се ради 

о виталном националном интере-
су, предметни закон, пропис или 
други акт Скупштине сматра се не-
усвојеним, а документ се враћа пр-
едлагачу који треба покренути но-
ву процедуру. 

(2) У случају из претходног става, пре-
длагач не може поднијети исти тек-
ст закона, прописа или другог акта 
Скупштине. 

 
Члан 62. 

 
Ако Уставни суд одлучи да се 

не ради о виталном националном ин-
тересу, закон, пропис или други акт 
Скупштине сматра се усвојеним, одно-
сно усваја се простом већином гласова 
посланика. 
 
 

7. Чињенично стање и став 
Вијећа 

 
На основу документације у сп-

ису предмета Вијеће је утврдило да је 
замјеник Предсједавајућег Скупштине  
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Унско-санског кантона, као овлашћено 
лице, доставио Вијећу захтјев Клуба 
посланика Срба и да је Клуб послани-
ка Срба у Скупштини Унско-санског 
кантона, на 31. сједници одржаној 19. 
05.2017. године, у односу на тачку 3. 
(Избор и именовања), одлучио да пок-
рене поступак заштите виталног наци-
оналног интереса у односу на оспо-
рене Одлуке.  
 

Вијеће је разматрало захтјев по-
дносиоца и достављену документацију 
и то Изјашњење број: 01/1-49-6-355-1/ 
17 од 26.05.2017. године, приложене ак-
те: Приједлог Одлуке о избору предсј-
едавајућег, замјеника предсједавајућег 
и чланова радних тијела Скупштине 
Унско-санског кантона, Комисије за 
избор и именовања и финансијско-ад-
министративна питања Скупштине 
Унско-санског кантона број: 02/4-49-1-
294-1/16 од 04.05.2017. године; Пријед-
лог кандидата у Комисију за образо-
вање, науку, културу, спорт и младе у 
Скупштини Унско-санског кантона 
број:01/1-49-6-280-2/17 од 03.05.2017.го-
дине; Приједлог Колегија Скупштине 
Унско-санског кантона за радна тијела 
Скупштине Унско-санског кантона бр-
ој: 02/4-49-1-307-1/17 од 09.05.2017. 
године; Приједлог предсједника клуб-
ова политичких субјеката у Скупшти-
ни Унско-санског кантона за доноше-
ње Одлуке о избору предсједавајућег, 
замјеника предсједавајућег и чланова 
радних тијела број: 01/1-49-6-307-3/17 
од 19.05.2017. године; Закључак Скуп-
штине Унско-санског кантона број: 01-
02-3-486/17 од 10.04.2017. године; Одл-
ука Скупштине Унско-санског канто-
на о именовању привременог Управн-
ог одбора Универзитета у Бихаћу, бр-
ој: 01-02-3-515/17 од 19.05.2017. године;  
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Одлука Скупштине Унско-санског ка-
нтона о избору предсједавајућег, замје-
ника предсједавајућег и чланова радн-
их тијела Скупштине Унско-санског 
кантона, број: 01-02-3-516/17 од 19.05. 
2017. године и стенограм са 31. редов-
не сједнице Скупштине Унско-санског 
кантона од 19.05.2017. године.  

На основу напријед наведеног, 
Вијеће је утврдило да је Предсједавају-
ћи Скупштине Унско-санског кантона 
заказао 31. редовну сједницу за 19.05. 
2017. године. На истој сједници је усво-
јен дневни ред, на којем  су под тачком 
3. Избор и именовања, уврштене за ра-
зматрање двије подтачке и то под а) 
Приједлог Одлуке о именовању прив-
ременог управног одбора Универзите-
та у Бихаћу, и под б) Приједлог Одлу-
ке о избору предсједавајућег, замјени-
ка предсједавајућег и чланова радних 
тијела Скупштине Унско-санског кант-
она.  Вијеће је такође утврдило да осп-
орене Одлуке, нису разматране од стр-
ане друга два клуба у Скупштини Унс-
ко-санског кантона на начин како је то 
прописано у  члану V.2.7б. (1) Устава 
Федерације Босне и Херцеговине,  чла-
ну 16. (1) Устава Унско-санског канто-
на и члану 60. став 2. Пословника Ску-
пштине Унско-санског кантона. Из тих 
разлога Вијеће је затражило од Пред-
сједавајућег Скупштине Унско-санског 
кантона и замјеника Предсједавајућег 
Скупштине Унско-санског кантона, да 
доставе стенограм са 31. редовне сјед-
нице Скупштине Унско-санског канто-
на и одговор на  питање да ли је на ис-
тој сједници обављено гласање по клу-
бовима конститутивних народа у Ску-
пштини Унско-санског кантона, те ук-
олико није, да наведу разлоге ради че-
га исто није проведено. Предсједавају-
ћи Скупштине Унско-санског кантона  
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је доставио Допуну захтјева број: 01/1-
49-6352-3/17 од 02.06.2017. године и 
стенограм са 31. сједнице од 19.05.2017. 
године, док је подносилац захтјева 
доставио Одговор на допуну захтјева 
од дана 05.06.2017. године. 
 

Увидом у стенограм са 31. сјед-
нице од 19.05.2017. године, Вијеће је ут-
врдило да је на 31. сједници одржаној 
19.05.2017. године, у оквиру тачке 3. 
(Избор и именовања), предложено усв-
ајање Приједлога Одлуке о именовању 
привременог Управног одбора Униве-
рзитета у Бихаћу и Приједлога Одлуке 
о избору предсједавајућег, замјеника 
предсједавајућег и чланова радних ти-
јела Скупштине Унско-санског канто-
на. Посланик Жељко Мирковић, пред-
сједник Клуба посланика Срба у Ску-
пштини Унско-санског кантона, у ок-
виру расправе, затражио је од Предсје-
давајућег Скупштине Унско-санског 
кантона, да се наведене тачке усвајају 
у складу са Уставом Унско-санског ка-
нтона и Пословником Скупштине Ун-
ско-санског кантона по процедури пр-
описаној за заштиту виталног нацио-
налног интереса. У том смислу, затра-
жио је паузу за сједницу клубова, како 
би се клубови могли опредијелити, од-
носно гласати на Уставом и Пословни-
ком прописан начин. Вијеће је утврди-
ло да се Предсједавајући Скупштине 
Унско-санског кантона, консултовао са 
замјеником Бегановићем и са предсјед-
ником Клуба посланика Бошњака у 
Скупштини Унско-санског кантона, те 
да они не сматрају да је угрожен вита-
лни национални интерес и да су „када 
је ово питање у питању расправу зак-
ључили“. Исто је потврђено и у Одго-
вору замјеника Предсједавајућег Скуп-
штине Унско-санског кантона. Потом  
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је уз опаску „нема потребе гласања по 
клубовима“, Предсједавајући Скупшт-
ине Унско-санског кантона дао на ску-
пштинско, већинско изјашњавање осп-
орене одлуке. Прво се гласало о Прије-
длогу Одлуке о именовању привреме-
ног Управног одбора Универзитета у 
Бихаћу, који је усвојен са 17 “за“, 6 „пр-
отив“ и 3 „суздржана“ гласа, а затим се 
прешло на већинско изјашњавање по 
Приједлогу Одлуке о избору предсје-
давајућег, замјеника предсједавајућег и 
чланова радних тијела Скупштине Ун-
ско-санског кантона, који је усвојен са 
16 „за“, 4 „против“ и 4 „суздржана“ гл-
аса. Дакле, у Скупштини Унско-санс-
ког кантона по овом питању, и поред 
јасно израженог захтјева, није се гласа-
ло по клубовима конститутивних на-
рода. 
 

Увидом у Записник са сједнице 
Клуба посланика Срба у Скупштини 
Унско-санског кантона, одржане 19. 
05.2017.године, број: 01/2-49-1-50-17/17 
од 19.05.2017. године, Вијеће је утврди-
ло да је Клуб посланика Срба, прије 
усвајања оспорених Одлука, одржао 
сједницу и једногласно усвојио да се 
оспорене Одлуке односе на витални 
национални интерес, те затражио да 
се гласање изврши и у друга два клуба 
у Скупштини Унско-санског кантона. 
Увидом у Допуну захтјева, Вијеће је ут-
врдило да друга два клуба у Скупшти-
ни Унско-санског кантона и то Клуб 
посланика Бошњака и Клуб посланика 
Хрвата сматрају да не треба гласати по 
клубовима, односно, нису се изјашња-
вали о оспореним Одлукама на начин 
како то захтијева процедура за зашти-
ту виталног националног интереса ут-
врђена у Уставу Федерације Босне и 
Херцеговине, Уставу Унско-санског ка- 
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нтона и Пословнику Скупштине Унс-
ко-санског кантона.  
 

Полазећи од напријед наведен-
ог, Вијеће сматра да Предсједавајући 
Скупштине Унско-санског кантона, 
који је руководио сједницом, у конкре-
тном случају није оспорене одлуке ста-
вио на гласање по клубовима народа, 
што је био дужан у складу са јасно пр-
описаним одредбама које прописују 
начин гласања када је покренут меха-
низам заштите виталних интереса. Чи-
њеница је да на тај начин оспорене од-
луке нису прошле процедуру скупш-
тинског гласања по клубовима народа, 
него само већинско гласање, а да се ов-
ај пропуст никако не може ставити на 
терет Клубу посланика конститутив-
ног српског народа, јер су исти на са-
мој сједници захтијевали гласање по 
процедури прописаној за одлуке о ко-
јима се претходно, на истој сједници, 
тај клуб одговарајућом двотрећинском 
већином изјаснио да су оспорене одлу-
ке на листи која дефинише витални 
национални интерес и да повређују 
витални национални интерес народа 
којег заступају. Стога, ова чињеница 
да формални, процедурални услов за 
обраћање Вијећу са захтјевом за зашти-
ту виталних интереса, који би у некој 
другој чињеничној ситуацији предста-
вљао разлог за неприхватање захтјева 
из процедуралних разлога који се исп-
итују у првој фази поступка пред Ви-
јећем, у конкретном случају не може и 
није разлог за неприхватање захтјева 
за даље одлучивање у меритуму. Вије-
ће сматра да би, уколико би само фор-
малистички посматрао  своју улогу и 
надлежност, дакле, да и у оваквој ситу-
ацији захтијева  стриктно поштивање 
процедуре, омогућило да онај ко руко- 
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води сједницом законодавног тијела, 
оваквим руковођењем, свјесно или не-
свјесно, онемогући клубу конститутив-
ног народа да врши своју уставну над-
лежност и да се обрати Вијећу као кон-
ачном ауторитету који одлучује о томе 
да ли  је или није неким скупштинск-
им актом повријеђен витални нацио-
нални интерес конститутивног наро-
да.  
 

Слиједом наведеног, Вијеће је 
утврдило да је поступак пред Вијећем 
покренуло овлашћено лице, да је одго-
варајућа већина посланика једног клу-
ба конститутивног народа на сједници 
покренула механизам заштите виталн-
ог националног интереса, те да се због 
пропуста у руковођењу сједницом, за 
који није одговоран подносилац захт-
јева који је у цијелости испоштовао пр-
описане процедуре, онемогућило гла-
сање по клубовима конститутивних 
народа. Вијеће би евентуалним непри-
хватањем захтјева из овог формалног 
разлога у конкретном случају допусти-
ло да се онемогући клубу конститути-
вног народа у кантоналној скупштини 
да тражи уставноправну заштиту пред 
Вијећем,  што свакако није у складу са 
уставним одредницама које прописују 
да је управо Вијеће коначни ауторитет 
у питањима, да ли је повријеђен витал-
ни интерес конститутивног народа 
или не. Стога је став Вијећа да је пос-
тављени захтјев Клуба посланика Срба 
прихватљив за одлучивање. 
 

Вијеће ће мериторну одлуку о 
предметном захтјеву донијети у Устав-
ом Федерације Босне и Херцеговине 
прописаном року. 
 

Ово рјешење Вијеће је донијело  
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једногласно у саставу: Александра Ма-
ртиновић, предсједница Вијећа, Мир-
јана Чучковић, проф. Др сц. Един Му-
миновић, др сц. Ката Сењак и Младен 
Срдић, чланови Вијећа. 
 
Број:У-32/17       Предсједница Вијећa за        
14.06.2017.г.    заштиту виталних интереса 
С а р а ј е в о    Уставног суда Федерације 
                              Босне и Херцеговине 

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

 
 

У К А З 
О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА  

О КОНЦЕСИЈАМА БОСАНСКО-
ПОДРИЊСКОГ КАНТОНА 

ГОРАЖДЕ 
 

 
 

Проглашава се Закон о конце-
сијама Босанско-подрињског кантона 
Горажде, који је донијела Скупштина 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де на 25. редовној сједници, одржаној 
20. јуна 2017. године. 
 

Број:02-02-190/17            П Р Е М И Ј Е Р 
20.06.2017.године        Емир Оковић,с.р. 
     Г о р а ж д е  
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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- 
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нтона Горажде“, број: 8/98, 10/00 и 
5/03) и члана 106. Пословника Скуп-
штине Босанско-подрињског кантона 
Горажде („Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде“, број: 
10/08 и 1/15), Скупштина Босанско-
подрињског кантона Горажде, на 25. 
редовној сједници, одржаној 21. јуна 
2017. године,  д о н о с и: 

 
 

З А К О Н 
О КОНЦЕСИЈАМА БОСАНСКО-

ПОДРИЊСКОГ КАНТОНА 
ГОРАЖДЕ 

 
 

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 
Члан 1. 

 
(1) Овим се Законом уређује под којим 

се условима домаћем и страном пр-
авном лицу и физичком лицу које 
обавља регистровану обртничку дј-
елатност или је уписано у регистар 
пољопривредних газдинстава, мо-
же додијелити концесија, на који 
рок се додјељује концесија, пред-
мет концесије, поступак додјеле ко-
нцесије, надлежност Министарства 
у поступку додјеле концесије, пр-
иједлог за приступање додјели кон-
цесије, одлука о приступању додје-
ли концесије, комисија за провође-
ње јавног позива односно надмета-
ња по позиву, одлука о додјели ко-
нцесије, поступак додјеле концеси-
је по самоиницијативној понуди, 
преиспитивање одлуке о додјели 
концесије, уговор о концесији, ос-
тваривање концесионих права и 
обавеза, концесиона накнада, рјеш-
авање спорова, надзор, и друга пи- 
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тања значајна за додјелу концесија 
на територији Босанско-подрињск-
ог кантона Горажде (у даљем тек-
сту: Кантон). 

(2) Циљ овог Закона је јачање привре-
дног развоја Кантона, стварање еф-
икасног правног оквира за промов-
исање и олакшавање провођења 
концесионих пројеката, развој кон-
цесионих пројеката, унапређење 
транспарентности процеса додје-
љивања концесија, као и ефикас-
ности и дугорочне одрживости ко-
нцесионих пројеката. 

 
Члан 2. 

 
Појмови који се користе у овом 

Закону имају сљедећа значења: 
 

a) “Концесија”  у смислу овог Зак-
она, је право обављања привре-
дних дјелатности кориштењем 
природних богатстава,  добара 
у општој употреби и обављања 
дјелатности од општег интереса 
одређених овим Законом; 

б)  “Концесор“ означава Владу Бос- 
анско-подрињског кантона од-
носно министарство или други 
орган власти у Кантону који од-
реди Влада да додјељује конце-
сију; 

ц) “Концесионар” означава домаће  
или страно правно лице регист-
ровано за обављање дјелатнос-
ти која је предмет концесије 
или физичко лице које обавља 
регистровану обртничку дјела-
тност или је уписано у регистар 
пољопривредних газдинстава, а 
коме се додјељује концесија и 
има права и обавезе утврђене 
уговором о концесији и овим  
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Законом; 
       д) “Страно правно лице” означава   

правно лице које је прописима 
о страним улагањима одређено 
као страно лице. 

 
 
ПОГЛАВЉЕ I - ОПШТЕ ОДРЕДБЕ  
О ДОДЈЕЛИ КОНЦЕСИЈЕ 
 

Члан 3. 
 

Концесија се даје под условом 
да се обезбиједи: 

 

a) рационално кориштење приро-
дног богатства или добра у оп-
штој употреби;  

б) техничко-технолошко унапређи-  
вање дјелатности која је предмет 
концесије, односно техничко-те-
хнолошко јединство система у 
области инфраструктуре, ефи-
касно функционисање и рацио-
нално управљање тим системи-
ма; 

ц) заштита и унапређивање живо- 
тне средине у складу прописима 
о заштити животне средине. 

 
Члан 4. 

 
Природна богатства и добра у 

општој употреби, као и објекти, уређа-
ји и постројења које користе јавна пре-
дузећа чији је оснивач Кантон, однос-
но јединица локалне самоуправе могу 
се дати у концесију другом правном  
лицу под условом да та јавна предузе-
ћа не могу осигурати њихово рациона-
лно кориштење, односно неометано 
функционисање  у складу са  пропис-
има којима се уређује обављање дјела-
тности тих предузећа. 
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Члан 5. 
 
(1) Концесија се може додијелити до-

маћем или страном правном лицу 
и физичком лицу у случају из чла-
на 2. става (1) тачка ц). 

(2) Страном правном лицу концесија 
се додјељује у складу са овим Зако-
ном и односним законима Федера-
ције Босне и Херцеговине и Босне 
и Херцеговине. 

(3) Концесија се не може дати страном 
правном лицу за обављање дјелат-
ности коју према законима Федера-
ције БиХ не може обављати страно 
правно лице. 

 
Члан 6. 

 
(1) Концесија се може дати на рок до 

30 година, у зависности од предме-
та концесије и очекиване добити 
(профита) у обављању концесионе 
дјелатности. 

(2) Уговор о концесији се може проду-
жити за период који не може бити 
дужи од половине првобитно уго-
вореног рока када концесор оције-
ни да се тиме обезбјеђује наставак 
намјенског кориштења концесије и 
да се то не противи јавном интере-
су. 

(3) У рок трајања концесије не урачу-
нава се вријеме које је потребно за 
обављање припремних радњи за 
изградњу објекта, односно за поче-
так обављања концесионе дјелатн-
ости.  

(4) Вријеме трајања припремних рад-
њи одређује се уговором о конце-
сији. 
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ПОГЛАВЉЕ  II  
- ПРЕДМЕТ КОНЦЕСИЈЕ 
 

Члан 7. 
 
(1) Предмет концесије, у складу са од-

редбама овог Закона, је: 
 

a) кориштење и  изградња/догра-
дња или кориштење регионал-
них цеста и припадајућих инф-
раструктурних објеката, 

б) кориштење вода и јавног водног  
     добра за: 

 

1. водоопскрбу, 
2. технолошке потребе у индуст-

рији, 
3. флаширање и за производњу 

алкохолних и безалкохолних 
напитака, 

4. наводњавање и друге потребе, 
5. производњу електричне енерг-

ије инсталиране снаге до 5 МW, 
6. узгој риба и/или других воден-

их организама, 
7. пловидбу, 
8. спорт, купање, рекреацију и др-

уге сличне  намјене, 
9. вађење материјала из водотока, 
10. за друге погонске намјене. 

 

ц) експлоатација енергетских и др- 
угих минералних сировина, ук-
ључујући и све врсте соли и сол-
них вода утврђених посебним 
законом, 

д) експлоатација сирове нафте и зе- 
     мног плина, 
е) кориштење грађевинског земљи- 

шта уколико посебним законом 
није другачије прописано, 

ф) јавни линијски превоз лица, 
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г) експлоатација неметалних мине- 

ралних сировина, укључујући 
све секундарне минералне сиро-
вине утврђене посебним закон-
ом, 

х) кориштење пољопривредног зе- 
мљишта у државном власништ-
ву, 

и) хотели и остали туристички  
     ресурси,  
ј) грађење комуналних објеката и  

обављање комуналних дјелатно-
сти у складу са кантоналним За-
коном о комуналној дјелатности 
Босанско-подрињског кантона 
Горажде. 

к) објекти и дјелатности унутар за- 
штићених подручја, који нису 
објекти природног и грађевинс-
ког наслијеђа, уколико посебним 
прописом о њиховој заштити ни-
је другачије утврђено, 

л) право обављања дјелатности ја- 
    вних служби, 
м) земљиште за изградњу енергет- 
     ских објеката: 
 

1) вјетроелектране снаге до 5МW 
по производној јединици и вје-
тропаркови, 

2) когенерацијска постројења инс-
талисане електричне снаге до 5 
МW, 

3) соларне електране инсталисане 
снаге од 20 кW до 5 МW, 
 

       н) рециклажа  металних и немета- 
            лних отпадака и остатака, 

о) друга општа и јавна добра, садр- 
жаји и услуге који спадају у на-
длежност Кантона, а који нису 
одређени овим Законом. 

 

(2) За предмет концесије из става (1) 
тачке а), б), ц), д), ф), г), х), и), м),н)  
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и о) овог члана надлежно је Мини-
старство за привреду Босанско-по-
дрињског кантона Горажде, за пре-
дмет концесије из става (1) тачке е) 
и ј) овог члана надлежно је Мини-
старство за урбанизам, просторно 
уређење и заштиту околине, за пр-
едмет концесије из става (1) тачке 
л) овог члана надлежно је Минис-
тарство за правосуђе, управу и рад-
не односе. 

(3) За предмет концесије из става (1) 
тачке н) овог члана Влада Босанско 
- подрињског кантона Горажде ће у 
конкретном случају посебним акт-
ом одредити министарство које ће 
провести процедуру прописану 
овим Законом. 

(4) Влада Босанско-подрињског канто-
на Горажде ће посебним актом ут-
врдити предмете концесије који су 
од посебног значаја за Кантон. 

 
 
ПОГЛАВЉЕ III - ПОСТУПАК 
ДОДЈЕЛЕ КОНЦЕСИЈЕ 
 

Члан 8. 
 
(1) Одлуку о приступању додјели ко-

нцесије за одређено добро доноси 
Влада Босанско-подрињског канто-
на (у даљем тексту: концесор) на 
приједлог надлежног министарст-
ва. 

(2) Прије подношења приједлога из 
става (1) овог члана надлежно мин-
истарство је обавезно прибавити и 
сагласност јединице/јединица ло-
калне самоуправе на чијој се тери-
торији налази предмет концесије о 
усклађености предмета концесије 
са просторнопланском документа-
цијом и економским интересом јед- 
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инице локалне самоуправе. 

(3) Уколико јединица локалне самоуп-
раве у року од 45 дана од дана под-
ношења захтјева за давање сагласн-
ости не достави надлежном минис-
тарству сагласност или акт којим се 
не даје сагласност, сматраће се да је 
сагласност дата. 

(4) Давањем сагласности из става (2) 
овог члана сматра се да се јединица 
локалне самоуправе обавезала да 
ће на уредан захтјев концесионара 
на који се односи сагласност право-
времено издати све управне акте из 
своје надлежности. 

 
Члан 9. 

 
Влада Босанско-подрињског ка-

нтона Горажде ће у року од 60 дана од 
дана ступања на снагу овог Закона до-
нијети одлуку којом ће утврдити за ко-
је предмете концесије је обавезно про-
вођење јавног позива. 

 
Члан 10. 

 
У надлежности Министарства 

су стручни и други послови у вези са 
концесијама, а посебно: 
 

a) припрема документације неоп-
ходне за одређивање предмета 
концесије (елаборати, анализе, 
студије ...), осим код захтјева за 
додјелу концесије поднесеног у 
складу са чланом 28. овог Зако-
на, 

б) припрема приједлога за доноше- 
ње одлуке о приступању додјели 
концесије, 

ц) давање мишљења о захтјеву по- 
днесеном у складу са чланом 28. 
овог Закона, 
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д) праћење реализације остварива- 

ња права и обавеза концесиона-
ра и пружање стручне помоћи у 
остваривању тих права и обаве-
за,  

е) праћење цјелокупног рада конц- 
есионара с циљем обезбјеђивања 
снабдијевања услугама потроша-
ча на одговарајући начин, а кој-
има се при томе наплаћује одго-
варајући износ накнаде, 

ф) одобравање рокова и услова ста- 
ндардног уговора о пружању 
услуга потрошачима, 

г) разматрање жалби потрошача у  
вези са износом накнаде или ус-
ловима за снабдијевање услугама 
концесионара,  

х) послови пропаганде у вези са 
инвестицијама и другим улага-
њима у Кантону, те промовиса-
ње интереса Кантона за та улага-
ња и 

и) обављање и других послова у  
вези са улагањем домаћих и ст-
раних правних лица. 

 
Члан 11. 

 
(1) У обављању послова из члана 10. 

овога Закона надлежно министар-
ство остварује непосредну сарадњу 
с другим министарствима и орга-
нима кантоналне управе у погледу 
припреме стручне документације у 
питањима која се у поступку за до-
ношење одлуке о приступању дод-
јели концесије, а која су из надлеж-
ности тих министарстава и других 
органа управе. 

(2) Друга министарства и органи уп-
раве дужни су сарађивати с надле-
жним министарством. 
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(3) За обављање одређених стручних 
послова надлежно министарство, 
уз сагласност концесора, може ан-
гажовати специјализовану консул-
тантску фирму, другу специјали-
зовану институцију или стручњаке 
за економско-финансијску, правну 
или техничку област. 

 
Члан 12. 

 
(1) Надлежно министарство најмање 

једном годишње концесору подно-
си извјештај о реализацији уговора 
о концесијама и о другим битним 
питањима везаним за додјеле конц-
есија, ради упознавања, односно 
предузимања одговарајућих мјера. 

(2) Концесор најмање једном годишње 
Скупштини Босанско-подрињског 
кантона Горажде подноси извјеш-
тај о реализацији уговора о конце-
сијама и о другим битним питањи-
ма везаним за додјеле концесија, 
ради упознавања односно предузи-
мања одговарајућих мјера. 

 
Члан 13. 

 
(1) Приједлог за приступање додјели 

концесије подноси се концесору.  
(2) Приједлог из става (1) овога члана 

могу поднијети надлежна минис-
тарства, други органи кантоналне 
управе, надлежни орган јединице 
локалне самоуправе и заинтересо-
вано правно лице или физичко ли-
це које обавља регистровану обрт-
ничку дјелатност или је уписано у 
регистар пољопривредних газдин-
става. 

(3) Орган кантоналне управе, надлеж-
ни орган јединице локалне самоуп-
раве и заинтересовано правно лице  
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или физичко лице које обавља рег-
истровану обртничку дјелатност 
или је уписано у регистар пољоп-
ривредних газдинстава, приједлог 
из става (1) овога члана подносе пу-
тем надлежног министарства, које 
је дужно приложити и своје мишљ-
ење о приједлогу. 

(4) Приједлог садржи посебно:  
 

a) предмет концесије,  
б) разлоге за давање концесије, 
ц) податке о начину и роковима  

обезбјеђења средстава за финан-
сирање концесионе дјелатности 
и других финансијских обавеза 
концесионара, 

д) рок трајања концесије, 
е) основне услове за реализацију  

концесије, намјену кориштења  
предмета концесије,  

ф) оцјену о очекиваним приходима  
и расходима у вези са предмет-
ом концесије за све вријеме за 
које се даје концесија и техноло-
шке могућности за њено изврш-
авање, 

г) податке о утицају на инфрастру- 
ктуру и друге привредне обла-
сти, као и утицају концесионе дј-
елатности на јединство технич-
ко-технолошких система и њихо-
во ефикасно функционисање и 
рационално управљање, 

х) начин плаћања извршавања кон- 
    цесионих обавеза, 
и) оцјену о утицају дјелатности која  

је предмет концесије на животну 
средину, 

ј) оцјену о потребном броју радних  
мјеста и квалификоване радне сн-
аге у вези са извршавањем конце-
сије, 

к) податке о неопходности рјеша- 
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    вања имовинско-правних односа,  
л) друге податке везане за специ- 
    фичност предмета концесије, 
м) када приједлог подноси заинте- 

ресовано правно лице и податке 
о њему (назив фирме, лично 
име, доказ о регистрацији…) 

 

(5) Приједлог за доношење одлуке о 
приступању додјеле концесије за 
изградњу комуналних објеката, 
односно објеката за обављање 
комуналне дјелатности припрема 
надлежни орган јединице локалне 
самоуправе у складу са овим 
Законом и доставља га ресорном 
министарству. 

 
Члан 14. 

 
(1) Одлуку о приступању додјели ко-

нцесије доноси концесор на основу 
економских, финансијских, соција-
лних и других показатеља и анали-
за, утицаја радова и објеката на жи-
вотну средину за предметну конце-
сију. 

(2) Одлука о приступању додјели кон-
цесије објављује се у “Службеним 
новинама Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде”. 

 
Члан 15. 

 
(1) Одлука о приступању додјели 

концесије садржи: 
 

а) предмет концесије и одређивање  
подручја на којем  ће се вршити 
концесиона дјелатност, 

б) рок трајања концесије, 
ц) начин давања концесије, 
д) услове које мора испуњавати ко- 
    нцесионар, 
е) врсту, висину и начин плаћања  
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кауције за учествовање у надме-
тању, 

ф) критерије на основу којих се би- 
     ра најповољнија понуда, 
г) услове и начин обављања кон- 

цесионе дјелатности (услови и 
начин пружања услуга корисни-
цима), 

х) услове у погледу заштите живо- 
    тне средине, 
и) начин обезбјеђења средстава за  
     финансирање концесионе дјела- 
     тности и других финансијских    
     обавеза концесионара, 
ј)  начин одређивања концесионе  
    накнаде, 
к) основне елементе огласа о над- 
    метању, 
л) друге елементе значајне за уређ- 

ивање међусобних права и оба-
веза концесора и концесионара 
(ангажовање домаћих извођача, 
опреме, радне снаге и др.), 

м) друга питања значајна за одре- 
     ђену концесију. 

 

(2) Ако је предмет концесије ревитал-
изација, реконструкција и модерн-
изација постојећих објеката, одлука 
о приступању додјели концесије 
садржи и висину улагања која се 
утврђује у односу на вриједност об-
јеката који су предмет концесије. 

 
Члан 16. 

 

Концесија  се додјељује на осно-
ву проведеног јавног позива,  надмета-
ња по позиву, или поступка по самои-
ницијативној понуди, о чему одлучује 
концесор. 
 

Члан 17. 
 

(1) Влада Кантона ће донијети одгова- 
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рајуће акте којима ће регулисати: 
 

a) поступак подношења захтјева, 
провођења јавног надметања за 
додјелу концесије односно над-
метања по позиву те просуђива-
ња за најповољнију понуду кон-
цесионара и друга питања веза-
на за поступак одабира конце-
сионара,  

б)  питања везана за трошкове на- 
      стале у концесионом поступку, 
ц) утврђивање накнада. 

 

(2) Акти из става (1) овог члана објави-
ће се у “Службеним новинама Бос-
анско-подрињског кантона Гораж-
де”. 

 
Члан 18. 

 
(1) Након доношења одлуке о присту-

пању додјели концесије, концесор, 
односно Влада Босанско-подрињс-
ког кантона Горажде, објављује ја-
вни позив за додјелу концесије или 
надметање по позиву. 

(2) Јавни позив за додјелу концесије се 
објављује у најмање два дневна ли-
ста доступна на подручју ФБиХ и 
на службеној интернет страници 
Владе Босанско-подрињског канто-
на Горажде.  

(3) Поступак додјеле концесије путем 
надметања по позиву проводи са 
само у случају када би поступак до-
дјеле концесије путем јавног позива 
за додјелу концесије утицао на од-
брану и сигурност Кантона, или из 
неких других специфичних разло-
га, који морају бити образложени, 
о чему одлучује концесор, као и у 
случају неуспјелог поступка по јав-
ном позиву за додјелу концесије. 

 

04. јул/српањ 2017. 
 

 
Члан 19. 

 
Јавни позив за додјелу конце-

сије садржи: 
 

a) предмет концесије, 
б)  вријеме на које се концесија до-  
      дјељује, 
ц) одређење мјеста, односно подру- 

чја у којем ће се обављати дјела-
тност из предмета концесије, 

д) обавезу концесионара и рок  рје- 
 шавања имовинскоправних одн- 
оса, 

е)  минимални износ накнаде за ко- 
     нцесију, 
ф) обавезне услове и стандарде за  

обављање дјелатности, односно 
услуга, 

г) услове раскида уговора о коце- 
    сији, 
х)  информацију о праву надлежн- 

их органа на надзор над оствар-
ивањем концесије, 

и) информацију о намјери, однос- 
но ограничењу додјеле концес-
ије за исту дјелатност на подру-
чју надлежности концесора дру-
гом концесионару, 

ј)   рок за подношење понуда, 
к) критериј за одабир најповољније  
    понуде, 
л) услове обављања дјелатности ко- 

ји произилазе из законских од-
редаба и стандарда, 

м) поступак провођења одабира  
     најповољније понуде, 
н) начин обезбјеђења средстава за  
    финансирање концесионе дјела- 
    тности и других финансијских  
     обавеза концесионара, 
о)  дефинисање начела и метода  
     промјене износа накнаде, 
п) евентуалне одређене олакшице, 
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р) друга питања значајна за поједи- 
     ну концесију. 

 
Члан 20. 

 
(1) Рок за подношење понуда не може 

бити краћи од 30 дана нити дужи 
од 90 дана од дана објаве јавног по-
зива за додјелу концесије, односно 
надметања по позиву. 

 
(2) Одлука о одабиру најповољније по-

нуде доноси се најкасније у року од 
90 дана од истека рока за подноше-
ње понуда. 

 
Члан 21. 

 
(1) Овим се Законом оснива Комисија 

за концесије Босанско-подрињског 
кантона Горажде (у даљем тексту: 
Комисија) и она врши поступак 
избора најповољнијег понуђача за 
додјелу концесије. 

(2) Комисија у свом саставу броји пет 
чланова, који се бирају на мандат 
од четири (4) године. Предсједник 
Комисије и замјеник предсједника 
Комисије морају бити дипломира-
ни правници или имати завршен 
први, други или трећи циклус Бо-
лоњског система студирања прав-
не струке са најмање 240 ЕЦТС сту-
дијских бодова.  Комисија има и се-
кретара који не учествује у одлучи-
вању Комисије, а који обавља адм-
инистративно-техничке послове за 
Комисију. Један члан се коптира из 
јединице локалне самоуправе на 
чијем територију се налази пред-
мет концесије, а именује га градо-
начелник/општински начелник.  

(3) Влада Босанско-подрињског канто-
на Горажде именује чланове Коми- 
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сије, узимајући у обзир њихову ст-
ручност из подручја права, еконо-
мије, грађења, просторног уређе-
ња, машинства, електроенергети-
ке, рударства, геологије, пољопри-
вреде, и свих осталих подручја која 
су обухваћена чланом 7. овог Зако-
на, а поступак избора и именовања 
се проводи у складу са Законом о 
министарстким, владиним и друг-
им именовањима Федерације БиХ. 

(4) У Комисију не може бити именова-
но лице које је правоснажно осуђе-
но због кривичног дјела против 
имовине, привреде, уставног поре-
тка и злоупотребе службеног поло-
жаја. 

(5) Члан Комисије не смије имати ди-
ректних или индиректних интере-
са у предмету додјеле концесије 
који би могао проузроковати сукоб 
његових личних интереса и интер-
еса у додјели концесије. 

 
Члан 22. 

 
Комисија из члана 21. овог Зак-

она, по завршетку јавног позива за до-
дјелу концесије, односно надметања 
по позиву врши преглед достављених 
понуда, саставља записник и извјештај 
о резултатима јавног позива за додјелу 
концесије, односно надметања по поз-
иву и доставља га надлежном минис-
тарству у року од 45 дана од дана зав-
ршетка јавног позива. 
 

Члан 23. 
 
(1) Комисија надлежном министарст-

ву подноси извјештај о проведеном 
поступку одабира најповољнијег 
понуђача. 

(2) Надлежно министарство предлаже  
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концесору најповољнијег понуђа-
ча. 

 
Члан 24. 

 
(1) На приједлог из члана 23. става (2) 

концесор доноси одлуку о додјели 
концесије. 

(2) Одлуком из става (1) овог члана од-
ређује се концесионар којем се до-
дјељује концесија по проведеном 
јавном позиву или надметању по 
позиву. 

(3) Одлуком из става (1) одабрани кон-
цесионар стиче право, а концесор 
обавезу на закључивање уговора о 
концесији у складу са овим Зако-
ном. 

 
Члан 25. 

 
(1) Одлука о додјели концесије садржи 

услове из члана 19. овог Закона. 
(2) Одлука из става (1) овог члана об-

јављује се у “Службеним новинама 
Босанско-подрињског кантона Гор-
ажде”. 

 
Члан 26. 

 
На основу проведеног поступка 

по јавном позиву или надметању по 
позиву концесор обавјештава све учес-
нике о резултатима поступка, односно 
одређивању концесионара. 
 

Члан 27. 
 
(1) Учесници јавног позива за додјелу 

концесије, односно надметања по 
позиву, имају право на поврат упл-
аћене кауције на начин утврђен ја-
вним позивом за додјелу концесије, 
односно оглашавањем надметања  
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по позиву. 

(2) Права из става (1) овог члана нема 
учесник који је одабран ако одуст-
ане од закључења уговора о конце-
сији, под условом утврђеним у 
позиву, односно огласу из става (1) 
овог члана. 

 
Члан 28. 

(Додјела концесија путем 
самоиницијативне понуде) 

 
(1) У случају да понуђач поднесе при-

једлог за додјелу концесије за коју 
није расписан јавни позив за додје-
лу концесије, концесор процјењује 
постојање интереса за ту концесију, 
на основу мишљења надлежног 
министарства. 

(2) Приједлог за додјелу концесије из 
става (1) овог члана подноси се у 
складу са чланом 13. овог Закона. 

(3) Уз приједлог из става (1) овог члана 
понуђач је дужан доставити доказ 
о могућности финансирања проје-
кта за који подноси приједлог. 

(4) За сваку област концесије прописа-
ну чланом 7. овог Закона, ресорна 
министарства ће правилником пр-
описати документацију коју је по-
дносилац приједлога за додјелу ко-
нцесије дужан доставити уз прије-
длог, те по потреби и друге услове, 
поступак, начин и друга питања од 
значаја  за давање концесије.  

(5) Прије подношења приједлога и 
мишљења из става (1) овог члана 
према концесору, ресорно минис-
тарство је обавезно прибавити саг-
ласност јединице/јединица локал-
не самоуправе на чијој се територ-
ији налази предмет концесије, све у 
складу са чланом 8. овог Закона. 

(6) Уколико концесор оцијени да пос- 
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тоји интерес за концесију, донијет 
ће одлуку о додјели концесије која 
садржи: 
  

a) предмет концесије; 
б)  назив концесионара; 
ц)  вријеме на које се концесија до- 
      дјељује; 
д) одређење мјеста, односно подру- 

чја у којем ће се обављати дјела-
тност из предмета концесије; 

е)   износ накнада за концесију; 
ф)  начин обезбјеђења средстава за  

финансирање концесионе дјел-
атности и других финансијских 
обавеза концесионара; 

г)   друге обавезе концесионара; 
х)   обавезне услове и стандарде за  
      обављање дјелатности концеси- 
      је; 
и)  услове раскида уговора о конце- 
      сији; 
ј)   друга питања од значаја за поје- 
     дину концесију. 

 

(7) Одлука из става (6) овог члана обја-
вљује се у “Службеним новинама 
Босанско-подрињског кантона Гор-
ажде”. 

(8) Ради информисања јавности, конц-
есор оглашава достављање самои-
ницијативне понуде на службеној 
интернет страници Владе Босанс-
ко-подрињског кантона Горажде. 

(9) Уколико за исти предмет концесије 
постоји заинтересованост других 
субјеката, своје приједлоге за додје-
лу концесије могу поднијети у ро-
ку од 30 дана од дана оглашавања 
на службеној интернет страници 
Владе Босанско-подрињског канто-
на Горажде и сви приједлози доста-
вљени у овом року узеће се у разм-
атрање. 
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Члан 29. 
 

(1) Незадовољни учесник у поступку 
додјеле концесије може, у року од 
15 дана од дана објављивања одлу-
ке о додјели концесије, концесору 
поднијети захтјев за преиспитива-
ње одлуке. 

(2) Учесником из става (1) овог члана 
сматра се учесник јавног позива за 
додјелу концесије, односно надме-
тања по позиву, као и подносилац 
приједлога за додјелу концесије из 
члана 28. овог Закона. 

(3) Захтјев из става (1) овог члана може 
се поднијети из разлога који су у 
члану 246. Закона о управном пост-
упку („Службене новине ФБиХ”, 
број: 2/98, 48/99) одређени као раз-
лози за покретање обнове поступка. 

(4) Поступак преиспитивања одлуке о 
додјели концесије из разлога навед-
ених у ставу (3) овог члана може се 
водити и по службеној дужности 
до дана почетка релизације угово-
ра о концесији. 

(5) Поступак из ставова (3) и (4) овог 
члана води се у складу са чланови-
ма 253. до 257. Закона о управном 
поступку. 

(6) Одлука о додјели концесије се мо-
же мијењати и поништити у вези 
са управним спором, у складу са 
чланом 258. Закона о управном по-
ступку. 

(7) Концесор може исправити одлуку 
ако у њој постоји грешка у писању 
или рачунању или било која техн-
ичка грешка, на своју иницијативу 
или по захтјеву заинтересоване ст-
ранке. 

 

Члан 30. 
 

(1) Акт донесен по  захтјеву из члана  
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29. става (1) коначан је. 

(2) Против акта из става (1) овог члана 
се може покренути управни спор 
пред Кантоналним судом у Гора-
жду. 

 
 
ПОГЛАВЉЕ   IV  
- УГОВОР О КОНЦЕСИЈИ 
 

Члан 31. 
(Уговор о концесији) 

 
(1) Уговор о концесији с концесиона-

ром, у име концесора, закључује 
премијер Босанско-подрињског 
кантона Горажде уз сагласност Вл-
аде Босанско-подрињског кантона 
Горажде, у складу са условима ут-
врђеним у одлуци о приступању 
додјели концесије, односно одлу-
ци о додјели концесије и овим За-
коном, а ако је концесионар стра-
но правно лице и с прописима о 
страним улагањима, у року од 30 
дана од дана коначности одлуке 
којом је одређен концесионар. 

(2) Уговор се закључује у писаном 
облику.  

(3) Текст  припремљеног приједлога 
уговора о концесији, заједно са од-
луком о додјели концесије  прије 
потписивања мора се доставити  
на претходно  мишљење надлежн-
ом правобранилаштву. 

(4) Надлежно правобранилаштво ду-
жно је у року од 15 дана од дана 
пријема  припремљеног приједло-
га уговора о концесији и одлуке о 
додјели концесије из става (3) овог 
члана дати мишљење, а уколико  
тако не поступи, сматра се да је уг-
овор  правно ваљан и није на ште-
ту државне имовине те се може  
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приступити његовом закључењу. 

(5) Право на кориштење природних 
богатстава, добара у општој упот-
реби и обављања дјелатности од 
општег интереса из члана 7. овог 
Закона стиче се закључењем угов-
ора о концесији, и у складу са по-
себним законима који регулишу 
области предмета концесије. 

(6) Изузетно, кориштење  пољоприв-
редног земљишта у државном вла-
сништву, осим на начин из става 
(5) овог члана, може се уредити и 
на начин утврђен посебним про-
писима који регулишу ту област. 

 
Члан 32. 

 
(1) Уговор о концесији посебно садр-

жи одредбе о:  
 

a) уговорним странама, предмету 
концесије, условима, начину и 
времену кориштења предмета 
концесије те времену трајања 
припремних радњи, 

б)  року трајања концесије и услов- 
има под којим се тај рок може 
продужити, а, кад је предмет 
концесије кориштење минерал-
них сировина, и податке о екс-
плоатационим резервама,  

ц) радње вазане за добијање потре- 
бних овлаштења и одобрења за 
провођење активности у складу 
са уговором о концесији, 

д)  начин обезбјеђења средстава за  
 финансирање концесионе дјела-   
тности и других финансијских  
обавеза концесионара, 

е)   условима инвестирања и обав- 
      љања концесионе дјелатности,  
ф) роковима за реализацију угово- 
     рених обавеза, 
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г)  олакшицама  и кориштењу зем- 
      љишта, 
х)  средствима и имовини коју на  
     располагање даје Кантон, 
и) одређивању и усклађивању та- 

рифа, стандардима производа и 
услуга, укључујући и обавезу 
пружања сигурне услуге корис-
ницима по најнижим цијенама с 
обзиром на околности, 

ј) концесионој накнади (висина,  
рокови, услови и начин плаћа-
ња),  

к) правима и обавезама у погледу  
предузимања мјера осигурања  
сигурности и заштите животне 
средине, 

л)  обавези ревитализације обнов- 
љеног природног богатства, од-
носно рекултивације необновљ-
еног природног богатства, 

м)  условима раскида уговора и по- 
сљедицама раскида, начину рје-
шавања спорова и примјени мј-
еродавног права, укључујући 
међународну арбитражу ако се 
уговорне стране о томе догово-
ре, 

н) санкције и накнаде за неиспуња- 
     вање обавеза уговорних страна, 
о)  одредбе о праву на пренос кон- 
      цесије,  
п)  условима за продужавање уго- 
      вора, 
р)  времену и начину предаје обје- 

кта, постројења или погона и ст-
ању у коме се мора предати об-
јекат, 

с)  опису догађаја који се сматрају  
     вишом силом, 
т)  одредбама о откупу концесије у  
     складу са чланом 39. став (3), 
у)  другим одредбама о којима се  

споразумно договоре уговорне  
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стране. 

 

(2) Саставни дио уговора могу бити и 
сви прилози који садрже одређене 
детаљне споразуме, техничке усло-
ве, финансијске гаранције или дру-
ге документе за које су уговорне ст-
ране утврдиле да се сматрају саста-
вним дијелом уговора. 

(3) Уговором се одређује и начин међ-
усобног извјештавања о реализаци-
ји уговора, односно начин вршења 
контроле те реализације и оства-
ривања права и обавеза концесио-
нара и концесора. 

(4) Рокови за реализацију обавеза и вр-
ијеме трајања припремних  радњи 
из закљученог уговора о концесији 
могу се продужити анексом угово-
ра о концесији само у случају када 
концесионар има објективне поте-
шкоће за извршење тих обавеза, а 
на које сам није и не може утицати. 

 

Члан 33. 
 

(1) Ако је концесија дата већем броју 
лица, уговор о концесији с концес-
ором закључује сваки од концесио-
нара или лица овлаштених од тих 
концесионара. 

(2) На уговор и измјене уговора о кон-
цесији сагласност даје Влада Боса-
нско-подрињског кантона Гораж-
де.  

  
Члан 34. 

 

Уговор о концесији закључен 
супротно одредбама овога Закона је 
ништаван. 
 

Члан 35. 
 

(1) Један примјерак уговора о конце- 
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сији доставља се Министарству за 
финансије Босанско-подрињског 
кантона у року од 8 дана од дана 
закључивања уговора о концесији. 

 
Члан 36. 

 
Уговор о концесији се, у року 

предвиђеним чланом 35. овог Закона, 
доставља надлежном суду ради уписа 
концесије у земљишне књиге. 
 

Члан 37. 
 
(1) Регистар свих закључених уговора 

о концесији води Министарство за 
финансије. 

(2) Начин и вођење регистра уговора 
о концесији утврђује министар за 
финансије у року од 30 дана од да-
на ступања на снагу овог Закона. 

 
Члан 38. 

 
(1) Концесиони однос се раскида: 

 

a) ако је концесионар несолвентан 
или ако банкротира, изузев у 
случају да је код концесионара 
усвојен план реорганизације и 
ако је концесионар на дан 
отварања стечајног поступка 
имао више од 100 запослених, 

б) ако концесионар или концесор  
    не испуњава своје обавезе, 
ц) ако је правоснажном судском пр- 

есудом концесионару забрањено 
обављање дјелатности која је пр-
едмет концесије, 

д) ако концесионар није у року за- 
    почео, односно завршио радове  
    које је требао извести према уго-   
    вору, 
е) ако концесионар самовољно изв-      

рши промјене на постројењима  
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које користи при остваривању 
концесије, 

ф) ако концесионар не одржава об- 
јекте и постројења или самово-
љно мијења услове под којима је 
додијељена концесија, 

г) ако концесионар не плаћа или  
нередовно плаћа концесиону на-
кнаду, у року од 3 мјесеца, 

х) ако се вршењем концесионе дје- 
латности доводи у опасност жив-
отна средина или законом зашт-
ићена подручја и објекти, која се 
у вријеме давања концесије није 
могла предвидјети,  

и) у случају рата или неког другог  
разлога који узрокује објаву рат-
ног стања,  

ј) у случају немогућности обавља- 
ња дјелатности због знатнијег ош-
тећења објекта концесије, 

к) у другим случајевима предвиђе- 
     ним уговором. 

 

(2) Уговором о концесији уређују се 
међусобна права и обавезе за случ-
ај раскида концесионог односа. 

 
Члан 39. 

 
(1) Концесиони однос престаје: 
 

a) истеком уговореног рока, 
б)  отварањем стечајног поступка  

над концесионаром, изузев у сл-
учају да је код концесионара ус-
војен план реорганизације и ако 
је концесионар на дан отварања 
стечајног поступка имао више 
од 100 запослених, 

ц) престанком постојања предмета  
     концесије, 
д) раскидом уговора о концесији, 
е) откупом концесије, 
ф) одузимањем концесије,  
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г) из других разлога утврђених уго- 
    вором о концесији.  

 

(2) Концесиони  уговор може престати 
споразумним или једностраним ра-
скидом уговора. 

(3) Концесиони однос може престати 
откупом концесије од стране конц-
есора ако то налаже општи интер-
ес, а под условима и на начин утв-
рђен прописима о експропријацији 
и условима утврђеним уговором о 
концесији или ако то договоре кон-
цесор и концесионар, а под услов-
ом да су  услови и начин откупа ко-
нцесије предвиђени уговором о ко-
нцесији. 

(4) Одузимање концесије врши се по-
јединачним актом који доноси кон-
цесор на приједлог органа надлеж-
ног за надзор над провођењем уго-
вора о концесији, ако концесионар 
не обавља концесиону дјелатност 
дуже од годину дана, ако не извр-
шава уговором преузете обавезе, 
као и ако се обављањем концеси-
оне дјелатности угрожава животна 
средина и здравље људи, а мјере 
предвиђене посебним прописима 
нису довољне да се то спријечи. 

 
Члан 40. 

 
(1) Када наступи један од разлога за 

престанак концесионог односа из 
члана 39. став (1) тачке б) и ц) орг-
ан надлежан за надзор над прово-
ђењем уговора о концесији дужан 
је да у року од 30 дана од дана нас-
танка разлога поднесе приједлог 
концесору за доношење одлуке о 
престанку концесионог односа. 

(2) Концесор је дужан одлучити о пр-
иједлогу из става (1) овог члана у  

Број 7 – страна 1423 
 

 
року од 30 дана од дана пријема 
приједлога. 

 
Члан 41. 

 
(1) Даном престанка концесије, ново-

изграђене некретнине, објекти, 
уређаји, постројења и друга сре-
дства из оквира предмета конце-
сије постају својина Кантона, од-
носно јединице локалне самоуп-
раве. 

(2) Концесионар предаје некретнине, 
објекте, уређаје и постројења из 
става (1) овог члана, у стању које 
осигурава њихово неометано ко-
риштење и функционисање, узи-
мајући у обзир вријеме кориште-
ња објекта (амортизација). 

(3) Даном престанка концесије прес-
таје право концесионара на кори-
штење природних богатстава и 
добара у општој употреби за об-
ављање дјелатности или услуга. 

 
Члан 42. 

 
(1) Надлежни министар или било које 

од заинтересованих лица може по-
хранити један овјерен примјерак 
одлуке или налога који је донесен у 
складу са овим законом у писарни-
ци надлежног суда, гдје је концеси-
онар регистрован, у складу са зако-
нима ФБиХ. 

(2) Похрањена одлука или налог има 
исту снагу и дејство као и одлука 
надлежног суда гдје је концесионар 
регистрован у складу са законима 
ФБиХ. 
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ПОГЛАВЉЕ  V  
- ОСТВАРИВАЊЕ КОНЦЕСИОНИХ 
ПРАВА И ОБАВЕЗА 
 

Члан 43. 
 

Концесионар има право посје-
довања и кориштења средстава и имо-
вине коју му концесор стави на распо-
лагање, у складу са уговором о конце-
сији. 
 

Члан 44. 
 
(1) Концесионар не може вршити ста-

тусне промјене које се односе на 
концесију без претходног одобре-
ња концесора. 

(2) Не може се пренијети директно 
или индиректно више од 15% гла-
сачких права у дионичком друшт-
ву које је концесионар, уколико се 
не добије сагласност од концесора. 

(3) Концесионар је дужан обављати дј-
елатност која је уговором о конце-
сији утврђена као предмет концес-
ије. 

(4) Концесионар припрема стандард-
не уговоре о пружању услуга који-
ма се уређује пословни однос конц-
есионара и корисника услуга, а ко-
је одобрава надлежни министар, уз 
сагласност концесора. 

 
Члан 45. 

 
(1) Концесионар гради, одржава и ко-

ристи објекте и обавља концесиону 
дјелатност, односно користи добра 
од општег интереса у складу са  пр-
описима којима се уређује просто-
рно и урбанистичко планирање и 
кориштење добара од општег инт-
ереса, услови и начин обављања дј- 
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елатности која је предмет концеси-
је, као и према свим важећим про-
писима у области заштите животне 
средине. 

(2) На предмету концесије концесион-
ар стиче право кориштења и упра-
вљања на начин и под условима 
предвиђеним одлуком о приступа-
њу додјеле концесије, односно одл-
уком о додјели концесије и угово-
ром о концесији, те у складу са  За-
коном. 

 

Члан 46. 
 
(1) Концесионар може добијену кон-

цесију пренијети на друго правно 
лице, на начин и под условима пр-
едвиђеним уговором о концесији. 

(2) О преносу концесије се закључује 
посебан уговор на који сагласност 
даје концесор. 

(3) Приликом разматрања захтјева за 
сагласност о преносу концесије уз-
има се у обзир посебно: 
 

финансијско стање предложеног новог 
концесионара, 
стручност и способност новог предло-
женог концесионара да пружа услуге 
и извршава своје обавезе из уговора о 
концесији и 
утицај који ће додијељена концесија 
имати на концентарацију власништва 
у одређеном сектору дјелатности. 
 

(4) Нови концесионар преузима права 
и обавезе претходног концесиона-
ра. 

(5) Уговор о преносу концесије закљу-
чен без сагласности концесора  је 
ништаван. 

(6) У случају да концесионар није исп-
унио обавезу према међународној 
финансијској институцији чији је  
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члан БиХ, уговор о концесији се 
може пренијети на односну инсти-
туцију без сагласности концесора. 

(7) У случају престанка рада концеси-
онара, концесија се може преније-
ти на његовог правног слиједника, 
уз услове које одреди концесор. 

(8) Промјена концесионара региструје 
се у земљишним књигама. 

 
Члан 47. 

 
(1) Увећање вриједности објеката, ур-

еђаја и постројења у власништву 
Кантона, односно једнице локалне 
самоуправе који су у функцији ко-
риштења предмета концесије, одн-
осно којима се придоноси његовој 
намјенској употреби, настале при 
вршењу концесионе дјелатности, 
власништво је Кантона, односно 
јединице локалне самоуправе, ако 
уговором о концесији није друга-
чије одређено. 

(2) Престанком обављања концесионе  
дјелатности концесионар има пра-
во на накнаду за учињена побољ-
шања, у смислу става (1) овог чла-
на, само ако је то утврђено угово-
ром о концесији. 

 
Члан 48. 

 
(1) Нађене предмете у земљишту који 

представљају историјске, културне 
или природне вриједности, конце-
сионар је дужан без накнаде  пре-
дати концесору. 

(2) Ако би даље извођење радова мог-
ло  угрозити цјелину, односно вр-
иједност нађеног предмета, конце-
сионар је дужан обуставити радо-
ве и о томе обавијестити орган на-
длежан за послове заштите истор- 
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ијских, културних и природних 
вриједности. 

(3) Уговором се уређују међусобна 
права и обавезе концесионара и 
концесора у случају из става (2) ов-
ог члана. 

 
Члан 49. 

 
(1) Уколико током трајања концесије 

настану промјене због којих је у јав-
ном интересу потребно ограничи-
ти обим концесије или тражити 
прилагођавање с новонасталом си-
туацијом, концесионар је дужан из-
вршити радње, односно мјере које 
му с тим у вези наложи концесор 
или, по овлаштењу концесора, јав-
но предузеће које обавља дјелатно-
ст која је у вези са предметом кон-
цесије. 

(2) У случају из става (1) овог члана, 
концесионар има право на накна-
ду стварне штете без права на нак-
наду штете због изгубљене добити. 

 
Члан 50. 

 
(1) Концесионар има права утврђена 

законом и уговором о концесији.  
(2) Ако се послије закључења уговора 

о концесији измијене прописи на 
основу којих је уговор закључен, на 
односе утврђене тим уговором пр-
имјењују се одредбе прописа који 
су били на снази на дан закључења 
уговора, односно измијењени про-
писи ако је то за концесионара пов-
ољније. 

 
Члан 51. 

 
(1) Ако се у вези са давањем концесије 

мора извршити експропријација,  
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односно уређење грађевинског зе-
мљишта, трошкови експропријац-
ије, односно уређења грађевинског 
земљишта, падају на терет конце-
сионара, с тим што се уговором о 
концесији утврђују начин и роко-
ви плаћања трошкова. 

(2) У случају из става (1) овога члана, 
утврђивање општег интереса и ек-
спропријација врши се по хитном 
поступку. 

(3) Ако надлежни орган примјеном 
прописа о експропријацији донесе 
акт којим се ограничава право ко-
риштења изграђених објеката који 
су предмет концесије, концесиона-
р има право на накнаду која не мо-
же бити мања од тржишне. 

 
 

ПОГЛАВЉЕ VI  
- КОНЦЕСИОНА НАКНАДА 
 

Члан 52. 
 

За добивену концесију плаћа се 
накнада (у даљем тексту: концесиона 
накнада) у складу са  одлуком о при-
ступању додјели концесије, односно 
одлуком о додјели концесије и угово-
ром о концесији. 
 

Члан 53. 
 

(1) Концесиона накнада састоји се од: 
a) једнократне концесионе накна-

де, која представља накнаду за 
додијељено право кориштења 
природног богатства, добра у 
општој употреби или обављања 
дјелатности од општег интереса 
и 

б)   текуће (годишње) концесионе  
накнаде, која се обрачунава за 
кориштење природног богатст- 
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ва, добра у општој употреби 
или за обављање дјелатности од 
општег интереса, а која се нап-
лаћује за вријеме трајања угово-
ра о концесији. 

(2) Концесор може актом из члана 17. 
став (1) тачка ц) поближе уредити 
и начин, рокове и друга питања ве-
зана за плаћање концесионе накна-
де из става (1) овог члана. 

 
Члан 54. 

 

(1) Средства остварена од концесионе 
накнаде приход су општине на чи-
јем се територију налази предмет 
концесије у износу од 40%, а прих-
од Кантона у износу од 60%.  

(2) Средства остварена од концесионе 
накнаде за обављање комуналне 
дјелатности  приход су јединице 
локалне самоуправе. 

(3) Јединица локалне самоуправе је 
дужна 50% од припадајућег оства-
реног прихода од концесионе нак-
наде утрошити као намјенска сре-
дства на подручју мјесне заједни-
це/локалне заједнице на којој се 
налази предмет концесије, а у свр-
ху развоја друштвене инфраструк-
туре у локалној заједници. 

(4) Изузетно, јединица локалне самоу-
праве средства из става (3) овог чл-
ана може утрошити и у друге на-
мјене уз сагласност мјесне заједни-
це/локалне заједнице на којој се 
налази предмет концесије. 

(5) Накнада за кориштење концесије 
плаћа се на терет материјалних тр-
ошкова обвезника плаћања те на-
кнаде. 

 

Члан 55. 
 

(1) Порезне и друге олакшице и осло- 
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бађање концесионара остварује се 
на начин и под условима који важе 
за улагање капитала страног прав-
ног лица у домаће правно лице, у 
складу са  Законом. 

(2) Промјене прописа из става (1) ово-
га члана неће се примјењивати на 
концесионара уколико су за њега 
неповољније у односу на олакши-
це, односно ослобађања која су ва-
жила на дан закључења уговора о 
концесији. 

 
 
ПОГЛАВЉЕ VII - НАДЗОР 
 

Члан 56. 
 
(1) Надзор над провођењем овог Зак-

она, прописа донесених на основу 
овог Закона и уговора о концесији 
обављају  концесор, надлежно мин-
истарство и надлежни кантонални 
инспектор из одговарајуће области. 

(2) Органи из става (1) овог члана вр-
ше надзор и над уговорима о конц-
есији чији је предмет одређен у чл-
ану 7. овога Закона, а који су закљ-
учени прије ступања на снагу овог 
Закона. 

 
Члан 57. 

 
(1) Надзор над испуњењем финансиј-

ских права и обавеза из уговора о 
концесији склопљених у складу са 
овим Законом, те уговора о конце-
сији склопљених прије ступања на 
снагу овог Закона, обавља Минис-
тарство за финансије. 

(2) Министарство из става (1) овог чла-
на дужно је сваких шест мјесеци 
обавјештавати концесора о финан-
сијским ефектима закључених уго- 
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вора о концесијама. 

 
Члан 58. 

 
Органи из чланова 56. и 57. овог 

Закона могу у писаном облику овласт-
ити и друго лице да обавља провјеру 
рада концесионара. 
 

Члан 59. 
 
(1) Надзор над радом концесионара 

подразумијева да лице овлаштено 
за надзор може: 

 

ступити у објекат или имовину кон-
цесионара у било које примјерено ври-
јеме, 
проучити и умножити књиге, запис-
нике, извјештаје, списе и друге докум-
енте који се односе на активности кон-
цесионара и 
захтијевати достављање било којег по-
датка или документа који је неопходан 
ради примјене овог Закона. 
 

(2) Лице коме су повјерени на чување, 
у посјед или контролу књиге, запи-
сници, извјештаји, списи и други 
документи ће да омогући, на захтј-
ев овлаштеног лица, приступ и пр-
овјеру истих. 

(3) Овлаштено је лице дужно доказати 
службени идентитет. 

(4) Концесионар ни било које друго 
лице не смије ометати рад овлашт-
еног лица, дати  или овјерити лаж-
ну изјаву приликом провођења на-
дзора или провјере. 

(5) Након извршеног надзора над рад-
ом концесионара, орган који врши 
надзор, по потреби, концесору  пр-
едлаже предузимање одговарајућ-
их мјера у складу са Законом о упр-
авном поступку и другим одгова- 
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рајућим законима. 

(6) Одлука концесора из става (5) овог 
члана је коначна.  

 
ПОГЛАВЉЕ VIII  
- КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 60. 
 
(1) Новчаном казном у износу од 

1.000,00 КМ до 10.000,00 КМ казни-
ће се за прекршај концесионар ко-
ји: 
 

a) врши статусне промјене или ко-
нцесионар који је пренио дире-
ктно или индиректно више од 
15% гласачких права у дионич-
ком друштву без претходног 
одобрења концесора (члан 44); 

б) нађене предмете у земљишту ко- 
ји представљају историјске, кул-
турне или природне вриједнос-
ти, не преда концесору (члан 48); 

ц) не изврши радње, односно мјере  
које му наложи концесор у случ-
ају да током трајања концесије 
настану промјене због којих је у 
јавном интересу потребно огра-
ничити обим концесије или тра-
жити прилагођавање с новонас-
талом ситуацијом (члан 49); 

д) лицу овлаштеном за надзор не  
омогући вршење надзора или да 
или овјери лажну изјаву прилик-
ом провођења надзора или про-
вјере (члан 59). 

(2) Новчаном казном у износу од 
100,00 КМ до 3.000,00 КМ казниће 
се за прекршај одговорно лице кон-
цесионара за радње из става (1) ов-
ог члана. 

(3) Новчаном казном у износу од 
10.000,00 до 15.000,00 КМ казниће се  
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правно лице ако обавља дјелатност 
кориштењем природног богатства 
или добра у општој употреби или 
обавља дјелатности од општег инт-
ереса одређене овим Законом без 
закљученог уговора о концесији 
(члан 31. став (5)). 

(4) За прекршај из става (3) овог члана 
казниће се одговорно лице у прав-
ном лицу новчаном казном у изно-
су од 1.000,00 до 3.000,00 КМ. 

(5) За прекршај из става (3) овог члана 
казниће се и физичко лице новчан-
ом казном у износу од 500,00 до 
1500,00 КМ. 

(6) Новчаном казном у износу од 
3.000,0 КМ до 10.000,00 КМ, казниће 
се правно лице -концесионар укол-
ико користи предмет концесије у 
обиму већем од уговореног. 

(7) Новчаном казном у износу од 
1.500,00 КМ до 3.000,00 КМ казниће 
се за прекршај одговорно лице у 
правном лицу концесионара за ра-
дње из става (6) овог члана. 

 
 

ПОГЛАВЉЕ IX  
- ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 61. 
 

На односе утврђене уговорима 
о концесији закљученим до дана сту-
пања на снагу овог Закона примјењују 
се одредбе тих уговора, односно зако-
на на основу којих су закључени, ако је 
то за концесионара повољније или ако 
уговорне стране одређена питања спо-
разумно не уреде, у складу са овим За-
коном. 
 

Члан 62. 
 

Влада ће посебним прописом  
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утврдити накнаду за електроенергет-
ска постројења из члана 7. став (1) тач-
ка (л) овог Закона, изграђена на при-
ватном земљишту које није било пред-
мет закупа, продаје или концесије од 
стране надлежног кантоналног или 
општинског органа, а уколико та елек-
троенергетска постројења имају инста-
лисану снагу до 5 МW. 
 

Члан 63. 
 
(1) Правна и физичка лица која су до 

дана ступања на снагу овог Закона 
користила предмете концесије нав-
едене у члану 7. овог Закона дужна 
су, у року од 90 дана од дана сту-
пања на снагу овог Закона да се пр-
ијаве надлежном министарству ра-
ди евидентирања. 

(2) Надлежна министарства ће, у сара-
дњи са надлежним правобранила-
штвима, извршити провјеру свих 
уговора које им доставе лица из ст-
ава (1) овог члана, а који су закљу-
чени у складу са законским пропи-
сима који су важили прије ступања 
на снагу овог Закона. 

(3) Уколико лица из става (1) овог чла-
на не доставе надлежном министа-
рству ваљан правни основ на осно-
ву којег користе одређени предмет 
концесије из члана 7. овог Закона, 
могу надлежном министарству уп-
утити самоиницијативну понуду с 
којом ће се поступати у складу са 
одредбама члана 28. овог Закона. 

(4) Уколико се услов из става (3) овог 
члана не испуни, за предмете кон-
цесије из става (1) овог члана расп-
исаће се јавни позив за додјелу ко-
нцесије у складу са овим Законом. 
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Члан 64. 

 
За процесна питања која нису 

уређена овим Законом или другим 
прописом одговарајуће се примјењују 
одредбе Закона о управном поступку 
ФБиХ (“Службене новине Федерације 
БиХ”, број: 2/98 и 48/99). 
 

Члан 65. 
 
(1) За рјешавање спорова насталих у 

поступку примјене супротно одре-
дбама овог Закона надлежан је Ка-
нтонални суд у Горажду. 

(2) За рјешавање спорова насталих из-
међу концесора и концесионара 
који настану у вези с провођењем  
и/или тумачењем одредаба угово-
ра о концесији надлежан је Општи-
нски суд у Горажду. 

(3) Уговорне стране могу уговорити 
надлежност арбитраже при Прив-
редној комори или неке друге до-
маће арбитраже, а, ако је концеси-
онар страно правно лице, и надле-
жност стране арбитраже. 

 
Члан 66. 

 
Сви поступци за додјелу конце-

сије који до дана ступања на снагу ов-
ог Закона нису окончани завршиће се 
по одредбама овог Закона с правом пр-
венства разматрања. 
 

Члан 67. 
 

Подзаконски акти предвиђени 
овим Законом ће се донијети у року од 
три мјесеца од ступања на снагу овога 
Закона. 
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Члан 68. 
 

До доношења проведбених пр-
описа према одредбама овог Закона, 
примјењиваће се сљедећи прописи: 
Правила о утврђивању накнада за кон-
цесије (“Службене новине Федерације 
БиХ”, број: 67/06) и Правила о поступ-
ку додјеле концесија (“Службене нови-
не Федерације БиХ”, број: 68/06). 
 

Члан 69. 
 

Даном ступања на снагу овог 
Закона престаје важити Закон о конце-
сијама (“Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде”, број: 
5/03 и 11/15) 
 

Члан 70. 
 

До именовања  Комисије по ов-
ом Закону послове и поступак избора 
најповољнијег понуђача за додјелу ко-
нцесија вршиће постојећа комисија 
именована по одредбама Закона о кон-
цесијама (“Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде”, број: 
5/03 и 11/15). 
 

Члан 71. 
 

Овај Закон ступа на снагу осмог 
дана од дана објављивања у “Службе-
ним новинама Босанско-подрињског 
кантона Горажде”. 
 

Број:01-02-555/17        ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋА  
20.06.2017.године         С К У П Ш Т И Н Е 
     Г о р а ж д е                 Аида Обућа,с.р. 
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На основу члана 33.а Устава Бо-
санско-подрињског кантона Горажде 
(„Службене новине Босанско-подрињ- 
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ског кантона Горажде“, број: 8/98, 
10/00 и 5/03), д о н о с и м: 

 
 

У К А З 
О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА  

О ИЗМЈЕНИ ЗАКОНА 
 О ПРОСТОРНОМ УРЕЂЕЊУ  

И ГРАЂЕЊУ БОСАНСКО-
ПОДРИЊСКОГ КАНТОНА 

ГОРАЖДЕ 
 
 
 

Проглашава се Закон о измјени 
Закона о просторном уређењу и грађе-
њу Босанско-подрињског кантона Го-
ражде, који је донијела Скупштина Бо-
санско-подрињског кантона Горажде 
на 25. редовној сједници, одржаној 20. 
јуна 2017. године. 
 

Број:02-02-191/17                 П Р Е М И Ј Е Р 
20.06.2017.године              Емир Оковић,с.р. 
    Г о р а ж д е    
                                           

432 
                                                                            

На основу члана 16. Тачке д) и 
ф) и члана 23. Тачка б) Устава Босанс-
ко-подрињског кантона Горажде („Сл-
ужбене новине Босанско-подрињског 
кантона Горажде“, број: 8/98, 10/00 и 
5/03), Скупштина Босанско-подрињс-
ког  кантона Горажде, на 25. редовној 
сједници, одржаној 20. јуна 2017. годи-
не, д о н о с и: 
 
 

З А К О Н 
О  ИЗМЈЕНИ  ЗАКОНА  

О ПРОСТОРНОМ  УРЕЂЕЊУ   
И  ГРАЂЕЊУ  БОСАНСКО – 
ПОДРИЊСКОГ  КАНТОНА  

ГОРАЖДЕ 
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Члан 1. 
 

У члану 188. став (1) Закона о 
просторном уређењу и грађењу Боса-
нско-подрињског кантона Горажде 
(„Службене новине Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде“, бр. 15/09, 4/13, 
16/13, и 6/15), ријечи: „до 31.12.2016. 
године“ замјењују се ријечима „до 
31.12.2018. године“. 
 

Члан 2. 
 
 Овај Закон ступа на снагу осмог 
дана од дана објављивања у ”Службе-
ним новинама Босанско-подрињског 
кантона Горажде”. 
 

Број:01-02-556/17        ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋА  
20.06.2017.године            СКУПШТИНЕ 
     Г о р а ж д е                 Аида Обућа,с.р. 
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На основу члана 16. тачка д) 
Устава Босанско-подрињског кантона 
Горажде („Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде“, број: 
8/98, 10/00 и 5/03) и у складу са Одлу-
ком Скупштине Босанско-подрињског 
кантона Горажде о преносу власништ-
ва за располагање имовином Босанско-
подрињског кантона Горажде, број: 01-
05-496/03 од 01.09.2003. године, Скуп-
штина Босанско-подрињског кантона 
Горажде, на 25. редовној сједници, од-
ржаној 20. јуна 2017. године, д о н о с и: 
 
 

О  Д  Л  У  К  У 
о давању сагласности на „Пројекат 

изградње стамбено-пословних 
објеката Ламела Х3 и Х4“ 
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Члан 1. 
 

Овом Одлуком Скупштина Бос-
анско-подрињског кантона Горажде 
даје сагласност на „Пројекат изград-
ње стамбено-пословних објеката Ла-
мела Х3 и Х4“. 
 

Члан 2. 
 

Ова Одлука ступа на снагу дан-
ом објављивања у „Службеним нови-
нама Босанско-подрињског кантона 
Горажде“. 
 

Број:01-23-559/17        ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋА  
20.06.2017.године            СКУПШТИНЕ 
     Г о р а ж д е                Аида Обућа,с.р. 

.............................. 
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На основу погљавља IV, одјељак 
А, члана 23. Устава Босанско-подрињс-
ког кантона Горажде („Службене нов-
ине Босанско-подрињског кантона 
Горажде“, број: 8/98, 10/00 и 5/03) и  
чланова 106. и 108. Пословника Скуп-
штине Босанско-подрињског кантона 
Горажде („Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде“, број: 
10/08 и 1/15), Скупштина Босанско-
подрињског кантона Горажде, на 25. 
редовној сједници, одржаној 20. јуна 
2017. године, д о н о с и: 
 
 

О  Д  Л  У  К  У 
О РАЗРЈЕШЕЊУ ЧЛАНА УСТАВНЕ 

И ЗАКОНОДАВНО-ПРАВНЕ 
КОМИСИЈЕ   СКУПШТИНЕ  
БОСАНСКО-ПОДРИЊСКОГ 

КАНТОНА ГОРАЖДЕ 
 

Члан 1. 
 
 Разрјешава се СЕЛМА ТАБАК-

ОВИЋ члана Уставне и законодавно-
правне комисије Скупштине Босанско-
подрињског кантона Горажде. 
 

Члан 2. 
 
 Ова Одлука ступа на снагу дан-
ом објављивања у „Службеним новин-
ама Босанско-подрињског кантона Го-
ражде“. 
 

Број:01-05-560/17        ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋА  
20.06.2017.године            СКУПШТИНЕ 
     Г о р а ж д е                Аида Обућа,с.р. 
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На основу погљавља IV, одјељак 
А, члана 23. Устава Босанско-подрињс- 
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ког кантона Горажде („Службене нов-
ине Босанско-подрињског кантона Го-
ражде“, број: 8/98, 10/00 и 5/03) и  
чланова 106. и 108. Пословника Скуп-
штине Босанско-подрињског кантона 
Горажде („Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде“, број: 
10/08 и 1/15), Скупштина Босанско-
подрињског кантона Горажде, на 25. 
редовној сједници, одржаној 20. јуна 
2017. године, д о н о с и: 
 
 

О  Д  Л  У  К  У 
О РАЗРЈЕШЕЊУ ЧЛАНА 

КОМИСИЈЕ ЗА  РАВНОПРАВНОСТ 
СПОЛОВА СКУПШТИНЕ  

БОСАНСКО-ПОДРИЊСКОГ 
КАНТОНА ГОРАЖДЕ 

 
Члан 1. 

 
 Разрјешава се АИДА СИРБУ-

БАЛО члана Комисије за равноправн-
ост сполова Скупштине Босанско-под-
рињског кантона Горажде. 
 

Члан 2. 
 
 Ова Одлука ступа на снагу дан-
ом објављивања у „Службеним новин-
ама Босанско-подрињског кантона Го-
ражде“. 
 

Број:01-05-561/17        ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋА  
20.06.2017.године            СКУПШТИНЕ 
     Г о р а ж д е                Аида Обућа,с.р. 
 

436 
 

На основу погљавља IV, одјељ-

ак А, члана 23. Устава Босанско-подри-
њског кантона Горажде („Службене 
новине Босанско-подрињског кантона 
Горажде“, број: 8/98, 10/00 и 5/03) и  
чланова 106. и 108. Пословника Скуп- 



04. јул/српањ 2017. 
 
 
штине Босанско-подрињског кантона 
Горажде („Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде“, број: 
10/08 и 1/15), Скупштина Босанско-
подрињског кантона Горажде, на 25. 
редовној сједници, одржаној 20. јуна  
2017. године, д о н о с и: 

 
 

О  Д  Л  У  К  У 
О РАЗРЈЕШЕЊУ ЧЛАНА 

КОМИСИЈЕ ЗА ПРИВРЕДУ И 
ЕКОНОМСКУ  ПОЛИТИКУ  
СКУПШТИНЕ  БОСАНСКО-
ПОДРИЊСКОГ КАНТОНА 

ГОРАЖДЕ 
 

Члан 1. 
 
 Разрјешава се ИРМА АЏЕМ чл-
ана Комисије за привреду и економску 
политику Скупштине Босанско-подр-
ињског кантона Горажде. 
 

Члан 2. 
 
 Ова Одлука ступа на снагу дан-
ом објављивања у „Службеним новин-
ама Босанско-подрињског кантона Го-
ражде“. 
 

Број:01-05-562/17        ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋА  
20.06.2017.године            СКУПШТИНЕ 
    Г о р а ж д е   Аида Обућа,с.р. 
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На основу погљавља IV, одјељак 
А, члана 23. Устава Босанско-подрињс-
ког кантона Горажде („Службене нов-
ине Босанско-подрињског кантона Го-
ражде“, број: 8/98, 10/00 и 5/03) и  чл-
анова 106. и 108. Пословника Скупш-
тине Босанско-подрињског кантона 
Горажде („Службене новине Босанско- 
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подрињског кантона Горажде“, број: 
10/08 и 1/15), Скупштина Босанско-
подрињског кантона Горажде, на 25. 
редовној сједници, одржаној 20. јуна  
2017. године, д о н о с и: 

 
 

О Д Л У К У 
О РАЗРЈЕШЕЊУ ЧЛАНА 

КОМИСИЈЕ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, 
КУЛТУРУ, ИНФОРМИСАЊЕ И 

СПОРТ СКУПШТИНЕ  БОСАНСКО-
ПОДРИЊСКОГ КАНТОНА 

ГОРАЖДЕ 
 

Члан 1. 
 
 Разрјешава се АДИЈАТА ЂОГО 

члана Комисије за образовање, култу-
ру, информисање и спорт  Скупштине 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де. 
  

Члан 2. 
 
 Ова Одлука ступа на снагу дан-
ом објављивања у „Службеним новин-
ама Босанско-подрињског кантона Го-
ражде“. 
 
Број:01-05-563/17        ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋА  
20.06.2017.године            СКУПШТИНЕ 
     Г о р а ж д е                Аида Обућа,с.р. 
 

438 
 

На основу погљавља IV, одјељак 
А, члана 23. Устава Босанско-подрињс-
ког кантона Горажде („Службене нов-
ине Босанско-подрињског кантона Го-
ражде“, број: 8/98, 10/00 и 5/03) и  чл-
анова 106. и 108. Пословника Скупшт-
ине Босанско-подрињског кантона Го-
ражде  („Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде“, број:  
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10/08 и 1/15), Скупштина Босанско-
подрињског кантона Горажде, на 25. 
редовној сједници, одржаној 20. јуна  
2017. године, д о н о с и: 

 
 

О  Д  Л  У  К  У 
О РАЗРЈЕШЕЊУ ЧЛАНА 

КОМИСИЈЕ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, 
КУЛТУРУ, ИНФОРМИСАЊЕ  

И СПОРТ СКУПШТИНЕ  
БОСАНСКО-ПОДРИЊСКОГ 

КАНТОНА ГОРАЖДЕ 
 

Члан 1. 
 
 Разрјешава се ЕДИН ХАЏИАХ-

МЕТОВИЋ члана Комисије за образо-
вање, културу, информисање и спорт  
Скупштине Босанско-подрињског кан-
тона Горажде. 
 

Члан 2. 
 
 Ова Одлука ступа на снагу дан-
ом објављивања у „Службеним новин-
ама Босанско-подрињског кантона Го-
ражде“. 
 

Број:01-05-564/17        ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋА  
20.06.2017.године            СКУПШТИНЕ 
     Г о р а ж д е                 Аида Обућа,с.р. 
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На основу погљавља IV, одјељак 
А, члана 23. Устава Босанско-подрињс-
ког кантона Горажде („Службене 
новине Босанско-подрињског кантона 
Горажде“, број: 8/98, 10/00 и 5/03) и  
чланова 106. и 108. Пословника Скуп-
штине Босанско-подрињског кантона 
Горажде („Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде“, број: 
10/08 и 1/15), Скупштина Босанско- 

04. јул/српањ 2017. 
 

 
подрињског кантона Горажде, на 25. 
редовној сједници, одржаној 20. јуна  
2017. године, д о н о с и: 

 
 

О  Д  Л  У  К  У 
О РАЗРЈЕШЕЊУ ЧЛАНА 
КОМИСИЈЕ ЗА МЛАДЕ 

СКУПШТИНЕ  БОСАНСКО-
ПОДРИЊСКОГ КАНТОНА 

ГОРАЖДЕ 
 

Члан 1. 
 
 Разрјешава се  НЕДИМ ПЈАНО 

члана Комисије за младе Скупштине 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де. 
  

Члан 2. 
 
 Ова Одлука ступа на снагу дан-
ом објављивања у „Службеним новин-
ама Босанско-подрињског кантона Го-
ражде“. 
 

Број:01-05-565/17        ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋА  
20.06.2017.године             СКУПШТИНЕ 
     Г о р а ж д е                  Аида Обућа,с.р. 
 

440 
 

На основу погљавља IV, одјељак 
А, члана 23. Устава Босанско-подрињс-
ког кантона Горажде („Службене нов-
ине Босанско-подрињског кантона Го-
ражде“, број: 8/98, 10/00 и 5/03) и  чл-
анова 106. и 108.  Пословника Скупшт-
ине Босанско-подрињског кантона Го-
ражде („Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде“, број: 
10/08 и 1/15), Скупштина Босанско-
подрињског кантона Горажде, на 25. 
редовној сједници, одржаној 20. јуна  
2017. године, д о н о с и: 



04. јул/српањ 2017. 
 
 

О  Д  Л  У  К  У 
О РАЗРЈЕШЕЊУ ЧЛАНА КОМИСИЈЕ 

ЗА ПИТАЊЕ БОРАЧКО-ИНВАЛИДСКЕ 
ЗАШТИТЕ, ИЗБЈЕГЛИХ И РАСЕЉЕНИХ 
ЛИЦА И ПОВРАТНИКА  СКУПШТИНЕ  
БОСАНСКО-ПОДРИЊСКОГ КАНТОНА 

ГОРАЖДЕ 
 

Члан 1. 
 

 Разрјешава се  НИХАД ГАБЕЛА 

члана Комисије за питање борачко-ин-
валидске заштите, избјеглих и расеље-
них лица и повратника Скупштине 
Босанско-подрињског кантона Горажде.  
 

Члан 2. 
 

 Ова Одлука ступа на снагу дан-
ом објављивања у „Службеним новин-
ама Босанско-подрињског кантона Го-
ражде“. 
 

Број:01-05-566/17        ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋА  
20.06.2017.године            СКУПШТИНЕ 
    Г о р а ж д е                 Аида Обућа,с.р.   
 

441  
                                                  

На основу погљавља IV, одјељак 
А, члана 23. Устава Босанско-подрињс-
ког кантона Горажде („Службене нов-
ине Босанско-подрињског кантона Го-
ражде“, број: 8/98, 10/00 и 5/03) и  чл-
анова 106. и 108.  Пословника Скупшт-
ине Босанско-подрињског кантона Го-
ражде  („Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде“, број: 
10/08 и 1/15), Скупштина Босанско-
подрињског кантона Горажде, на 25. 
редовној сједници, одржаној 20. јуна  
2017. године, д о н о с и: 

 
 

О  Д  Л  У  К  У 
О РАЗРЈЕШЕЊУ ЧЛАНА КОМИСИЈЕ 

ЗА БУЏЕТ, ФИНАНСИЈЕ И 
АДМИНИСТРАТИВНА ПИТАЊА   
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СКУПШТИНЕ  БОСАНСКО-
ПОДРИЊСКОГ КАНТОНА ГОРАЖДЕ 

 
Члан 1. 

 
 Разрјешава се АЛМА МУЛАХ-

МЕТОВИЋ члана Комисије за буџет, 
финансије и административна питања  
Скупштине Босанско-подрињског кан-
тона Горажде. 
 

Члан 2. 
 
 Ова Одлука ступа на снагу дан-
ом објављивања у „Службеним новин-
ама Босанско-подрињског кантона Го-
ражде“. 
 

Број:01-05-567/17        ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋА  
20.06.2017.године            СКУПШТИНЕ 
     Г о р а ж д е                Аида Обућа,с.р. 
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На основу погљавља IV, одјељак 
А, члана 23. Устава Босанско-подрињс-
ког кантона Горажде („Службене нов-
ине Босанско-подрињског кантона Го-
ражде“, број: 8/98, 10/00 и 5/03) и  чл-
анова 106. и 108. Пословника Скупшт-
ине Босанско-подрињског кантона Го-
ражде („Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде“, број: 
10/08 и 1/15), Скупштина Босанско-
подрињског кантона Горажде, на 25. 
редовној сједници, одржаној 20. јуна  
2017. године, д о н о с и: 

 
 

О  Д  Л  У  К  У 
О РАЗРЈЕШЕЊУ ЧЛАНА КОМИСИЈЕ 

ЗА  БЕЗБЈЕДНОСТ, НАДЗОР НАД 
РАДОМ ПОЛИЦИЈЕ, БОРБУ ПРОТИВ 

КОРУПЦИЈЕ И ПИТАЊА ИЗ 
НАДЛЕЖНОСТИ ИНСПЕКЦИЈСКИХ 
ОРГАНА  СКУПШТИНЕ  БОСАНСКО-
ПОДРИЊСКОГ КАНТОНА ГОРАЖДЕ 
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Члан 1. 
 
 Разрјешава се СЕНАД ПУШИ-

ЛО члана Комисије за безбједност, на-
дзор над радом полиције, борбу прот-
ив корупције и питања из  надлежнос-
ти инспекцијских органа Скупштине 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де. 
 

Члан 2. 
 
 Ова Одлука ступа на снагу дан-
ом објављивања у „Службеним нови-
нама Босанско-подрињског кантона 
Горажде“. 
 

Број:01-05-568/17        ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋА  
20.06.2017.године            СКУПШТИНЕ 
     Г о р а ж д е                Аида Обућа,с.р. 
 

443 
 

На основу погљавља IV, одјељак 
А, члана 23. Устава Босанско-подрињс-
ког кантона Горажде („Службене нов-
ине Босанско-подрињског кантона Го-
ражде“, број: 8/98, 10/00 и 5/03) и  чл-
анова 106. и 108. Пословника Скупшт-
ине Босанско-подрињског кантона Го-
ражде („Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде“, број: 
10/08 и 1/15), Скупштина Босанско-
подрињског кантона Горажде, на 25. 
редовној сједници, одржаној  20. јуна  
2017. године, д о н о с и: 

 
 

О  Д  Л  У  К  У 
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА 
ОДЛУКЕ О ИЗБОРУ СТАЛНИХ  

И ПОВРЕМЕНИХ РАДНИХ ТИЈЕЛА 
СКУПШТИНЕ БОСАНСКО-
ПОДРИЊСКОГ КАНТОНА  

ГОРАЖДЕ 

04. јул/српањ 2017. 
 

 
Члан 1. 

 
1. У члану 1. а)  тачка 4. – Уставна и 

законодавно-правна комисија умје-
сто имена Табаковић Селма упису-
је се име Машала Мехо. 

 
2. У члану 1. ц) тачка 5. – Комисија за 

равноправност сполова, умјесто 
имена Сирбубало Аида уписује се 
име Дедовић Сенка. 

 
3. У члану 1. д) тачка 5., Комисија за 

привреду и економску политику,  
умјесто имена Аџем Ирма уписује 
се име Клапух Мирсад. 

 
4. У члану 1. е) тачка 2. – Комисија за 

образовање, културу, информиса-
ње и спорт умјесто имена Ђого Ад-
ијата уписује се име Спаховић Џе-
нита. 

 
5. У члану 1. е) тачка 5. – Комисија за 

образовање, културу, информиса-
ње и спорт умјесто имена Хаџиах-
метовић Един уписује се име Шап-
чанин Гордана. 

 
6. У члану 1. ф) тачка 2.-  Комисија за 

младе, умјесто имена Пјано Недим  
уписује се име  Тихић Лејла.  

 
7. У члану 1. и) тачка 2. – Комисија за 

питања борачко-инвалидске зашт-
ите, избјеглих и расељених лица и 
повратника умјесто имена Габела 
Нихад уписује се име Каркеља Се-
лим. 

 
8. У члану 1. ј) тачка 3., Комисија за 

буџет, финансије и администрати-
вна питања,  умјесто имена Обућа 
Алма уписује се име Пештек Адиса.   



04. јул/српањ 2017. 
 
  
9. У члану 1. к)  тачка 5. Комисија за 

безбједност, надзор над радом по-
лиције, борбу против корупције и 
питања из надлежности инспекци-
јских органа умјесто имена Пуши-
ло Сенад уписује се име Корјенић 
Кемал. 

 
Члан 2. 

 

Ова  Одлука ступа на снагу дан-
ом објављивања у „Службеним нови-
нама Босанско-подрињског кантона 
Горажде“ и  постаје саставни дио одлу-
ка: Одлуке број: 01-05-203/15 од 18.03. 
2015. године, Одлуке број:01-05-192/16 
од 10.03.2016. године, Одлуке број: 01-
05-323/16 од 25.04.2016. године и Одлу-
ке број: 01-05-454/16 од 06.06.2016. год-
ине. 
 

Број:01-05-569/17        ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋА  
20.06.2017.године            СКУПШТИНЕ 

     Г о р а ж д е                Аида Обућа,с.р. 
 

444 
 

На основу чланова 23. и 24. Зак-
она о Влади Босанско–подрињског ка-
нтона Горажде („Службене новине Бо-
санско–подрињског кантона Горажде“, 
број: 8/15), а у складу са Уредбом о Ка-
нтоналном штабу цивилне заштите 
Босанско–подрињског кантона Гораж-
де („Службене новине Босанско–под-
рињског кантона Горажде“, број:7/04),  
Влада Босанско–подрињског кантона Го-
ражде, на 102. редовној сједници, одр-
жаној дана 09.05.2017.год., д о н о с и: 
 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о  измјени  Рјешења о именовању 
команданта, начелника и чланова 

Кантоналног штаба цивилне 
заштите Босанско–подрињског  
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кантона Горажде број: 03-44-263/15  
од 05.03.2015. године (измјена број:     
03-44-746/16 од 20.05.2017. године) 

 

I 
 

Овим се Рјешењем врши измје-
на члана I Рјешења о именовању  ком-
анданта, начелника и чланова Канто-
налног штаба цивилне заштите број: 
03-44-263/15 од 05.03.2015. године (изм-
јена број: 03-44-746/16 од 20.05.2016. го-
дине), на начин да се умјесто двојице 
чланова Меха Машале и Дамира Дуч-
ића,  којима је истекао мандат, именују 
нови чланови – Анес Салман и Сабира 
Бешлија. 
 

II 
 

 Рјешење ступа на снагу даном 
доношења, а накнадно ће да се објави 
у „Службеним новинама Босанско–
подрињског кантона Горажде“. 
 

Број:03–44-747/17                 П Р Е М И Ј Е Р 
09.05.2017.године              Емир Оковић,с.р. 
     Г о р а ж д е 
 

445 
 

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 103. редовној сједн-
ици, одржаној дана 18.05.2017. године, 
д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о  одобравању  новчаних  средстава 

 
Члан 1. 

 
Овом се Одлуком одобравају но- 
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вчана средства у износу од 5.000,00 КМ  
Удружењу за локалне развојне  иници-
јативе АЛДИ Горажде са  сједиштем у 
Горажду, на име суфинансирања Ме-
морандума о сарадњи од 14.12.2016.го-
дине, који се односи на имплемента-
цију  ПИЛОТ СТАРТ – АП програма за  
започињање  бизниса. 
 

Члан 2. 
 

За реализацију ове Одлуке зад-
ужују  се  Министарство  за  привреду  
и Министарство за финансије Босанс-
ко–подрињског кантона Горажде, а ср-
едства обезбиједити из Буџета Мини-
старства за привреду Босанско–подри-
њског кантона Горажде, економски  
код 613 900 – Уговорене  и  друге посе-
бне услуге, а средства уплатити на жи-
рорачун Удружења за локалне развој-
не иницијативе  АЛДИ  Горажде  број: 
161030000120044, отворен код Раифаиз-
ен банке  филијала  Горажде. 
 

Члан 3. 
 

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

Број:03-14-743/17                 П Р Е М И Ј Е Р                                                                        
18.05.2017.године              Емир Оковић,с.р. 
      Г о р а ж д е 
 

446 
 

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 103. редовној сјед- 

04. јул/српањ 2017. 
 

 
ници, одржаној дана 18.05.2017.године,                             
д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о одређивању представника 

Босанско-подрињског кантона 
Горажде за учешће на                                                                                                                          

Сарајево Бизнис Форуму 2017. 
 

Члан 1. 
 

Овом Одлуком испред Босанс-
ко-подрињског кантона Горажде одре-
ђују се сљедећи представници на Са-
рајево Бизнис Форуму 2017, који ће се 
одржати 22. и 23. маја 2017.године: 
 

- Анес Салман, министар за прив-
реду Босанско-подрињског канто-
на Горажде и 

- Емир Ходовић, презентатор. 
 

Члан 2. 
 

За представнике из члана 1.ове 
Одлуке за учешће на Сарајево Бизнис 
Форуму 2017. године одобравају се но-
вчана средства на име уплате котиза-
ције у укупном износу од 850,00 КМ (1 
учесник 450 КМ, други учесник 400 
КМ).                 
 

Члан 3. 
 

За реализацију ове Одлуке зад-
ужује се Министарство за финансије 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де, а средства за ове намјене обезбије-
дити из Буџета Министарства за прив-
реду Босанско-подрињског кантона 
Горажде, са економског кода 613 900 – 
Уговорене услуге и друге посебне усл-
уге, а средства уплатити у корист Бос-
на Банк Интернешнал Сарајево на ра- 
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чун број: 1415253200000155 у сврху уче-
шћа „СБФ 2017 – котизација за учесни-
ке Анеса Салмана – министра за при-
вреду Босанско-подрињског кантона  
Горажде и Емира Ходовића – презен-
татора“. 
 

Члан 4. 
 

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

Број:03–14-691/17                П Р Е М И Ј Е Р 
18.05.2017.године              Емир Оковић,с.р. 
      Г о р а ж д е 
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На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде („Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде“, број: 
8/15), Влада Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде, на 103. редовној сједн-
ици, одржаној дана 18.05.2017. године,                           
д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о давању  сагласности  

на продужење Уговора о закупу 
канцеларијског простора 

 

Члан 1. 
 

 Даје се сагласност министру Ми-
нистарства за привреду Босанско-под-
рињског кантона Горажде да изврши 
продужење Уговора број: 04-14-647/10 
од 29.03.2010. године, а који се односи 
на закуп канцеларијског простора у 
просторијама Привредне банке Сара- 
јево филијала Горажде, на период од  6  
(шест) мјесеци и то почевши од мјесе- 

Број 7 – страна 1451 
 

 
ца јануара текуће године, за потребе 
Кантоналне управе за шумарство Бос-
анско-подрињског кантона Горажде. 
 

Члан 2. 
 

 Овлашћује се министар за при-
вреду Босанско-подрињског кантона 
Горажде да закључи анекс Уговора о 
закупу канцеларијског простора из чл-
ана 1. ове Одлуке, са Привредном бан-
ком Сарајево филијала Горажде. 
 

Члан 3. 
 

Ова Одлука ступа на снагу да-
ном објављивања на службеној огласн-
ој табли Кантона,  а  накнадно  ће да се 
објави у „Службеним новинама Боса-
нско–подрињског кантона  Горажде“. 
      

Број:03-14-712/17                 П Р Е М И Ј Е Р                                                                        
18.05.2017.године              Емир Оковић,с.р. 
     Г о р а ж д е 
 

448 
 

На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде („Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде“, број: 
8/15), а у складу са Уговором о савјето-
вању закљученим између Владе Босан-
ско-подрињског кантона Горажде и 
Међународне финансијске корпорац-
ије из Групације Свјетске банке (Inter-
national Finance Corporation) број: 03-
14-561/17 од 27.04.2017. године, Влада 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де, на 103. редовној сједници, одржаној 
дана 18.05.2017.године,  д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о провођењу Пројекта побољшања 
пословног окружења у Босанско-

подрињском кантону Горажде 
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I - УВОД 

Члан 1. 
 

Овом се Одлуком одређује поч-
етак и утврђују рокови за  проведбу 
Пројекта побољшања пословног окру-
жења у Босанско-подрињском кантону 
Горажде (у даљњем тексту: Пројекат), 
детерминирају основни циљеви Проје-
кта, успостављају радна тијела одгово-
рна за његову имплементацију, дјело-
круг рада, права и обавезе радних тиј-
ела те уређују друга питања од значаја 
за реализацију  Пројекта. 
 

Члан 2. 
 

Влада Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде ће ступањем на снагу 
ове Одлуке, уз подршку особља и кон-
султаната групације Свјетске банке, за-
почети са: 
 

- поједностављењем административ-
них поступака које у оквиру својих 
надлежности проводе органи упра-
ве Босанско-подрињског кантона 
Горажде (министарства, самостал-
не управне организације, остале 
управне организације, јавна преду-
зећа и сл.), а у складу са обавезама 
преузетим Уговором о савјетовању, 
закљученим између Владе Босанс-
ко-подрињског кантона Горажде и 
Међународне финансијске корпо-
рације из Групације Свјетске банке 
(International Finance Corporation) 
(у даљем тексту: групација Свјетске 
банке); 

 

- провести детаљан попис свих пос-
тојећих фискалних и нефискалних 
потицаја, субвенција и гаранција за 
јачање конкурентности за домаће и  

 

04. јул/српањ 2017. 
 

 
стране инвеститоре на кантоналн-
ом нивоу ради њихове анализе, по 
потреби припремања препорука за 
измјене правних аката с циљем ос-
игурања ефикаснијег усмјеравања 
потицаја, субвенција и гаранција у                      
складу са најбољим праксама,  као 
и објављивањем и ажурирањем ли-
сте потицаја на интернет страници 
Владе Кантона;  

 
- провести активности на јачању ка-

пацитета у Кантону за рад с инвес-
титорима, укључујући сервисира-
ње инвеститора и пружање помоћи 
инвеститорима у пост-инвестицио-
ном периоду, припремање инфо-
рмација о улагању и повезивање 
кантоналних институција са инс-
титуцијама Федерације БиХ и држ-
аве БиХ ради стварања претпостав-
ки за боље искориштавање ресурса 
за привлачење улагања, који су до-
ступни у БИХ; 

 
- унаприједити транспарентност у 

раду органа управе Кантона кроз 
успоставу и објављивање  електро-
нског регистра свих администрати-
вних поступака које спроводе орга-
ни управе Кантона. 

 
Члан 3. 

 
Административни поступак, у 

смислу ове Одлуке, представља посту-
пак рјешавања предмета од момента 
подношења захтјева трећег лица до 
момента одлучивања, тј. Одговора 
кан-тоналног органа/службе, а у циљу 
сп-ровођења кантоналног прописа 
или прописа вишег органа власти 
(закона, подзаконског акта). 
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Административни поступак та-
кођер може бити процедура пријављи-
вања за издавање лиценце, дозволе, са-
гласности, одобрења, рјешења, аутор-
изације, овлаштења, цертификације,                           
обавјештења, статистичко истражива-
ње и слично. 

У ширем смислу, администра-
тивни поступак представља процес ко-
ји подразумијева: подношење захтјева 
од стране физичког/правног лица на-
длежном кантоналном органу/служ-
би; спровођење процедуре по подне-
сеном захтјеву и добијање одговора 
кантоналног органа/службе. 
 
 
II – РАДНА ТИЈЕЛА И СЛУЖБЕНИЦИ  
       ОДГОВОРНИ ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈУ  

       ПРОЈЕКТА 
 
II  - 1 Координационо тијело 
 

Члан 4. 
 

Координационо тијело чине 
министри ресорних министарстава 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де, како слиједи: 
 

- Министарство за финансије 
- Министарство за правосуђе, упра-

ву и радне односе 
- Министарство за привреду  
- Министарство за урбанизам, прос-

торно уређење и заштиту околине 
- Министарство за унутрашње пос-

лове 
- Министарство за социјалну поли-

тику, здравство, расељена лица и 
избјеглице  

- Министарство за борачка питања 
- Министарство за образовање, мла-

де, науку, културу и спорт 
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Координационим тијелом рук- 

оводи премијер Босанско-подрињског 
кантона Горажде. 
 

Члан 5. 
 

Координационо тијело је одго-
ворно за успјешну и благовремену пр-
оведбу свих сегмената Пројекта те над-
зор над провођењем свих других оба-
веза преузетих Уговором о савјетовању 
закљученим између Владе Босанско-
подрињског кантона Горажде и група-
ције Свјетске банке. 

Координационо тијело обавља 
стручне,  техничке и друге послове за 
потребе Пројекта, проводи надзор над 
радом Радне групе те одлучује о пита-
њима изван надлежности Радне групе 
или о којима Радна група не може по-
стићи одговарајући консензус.  

Координационо тијело размат-
ра препоруке Радне групе те исте про-
слијеђује Влади Босанско-подрињског 
кантона Горажде на коначно усвајање, 
односно даљње поступање у складу са 
Уставним и законским овлаштењима 
органа Босанско-подрињског кантона                             
Горажде. 

 
Члан 6. 

 
За техничко праћење реализац-

ије Пројекта надлежно је Министарст-
во за  привреду  Босанско–подрињског  
кантона  Горажде. 

Техничку подршку Координа-
ционом тијелу и радној групи те слу-
жбеницима ангажованим на Пројекту 
осигураће два (2) деташирана службе-
ника. 
 Поред ангажмана деташираних 
службеника, за имплементацију Про-
јекта ће бити ангажовани и вањски ст- 
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ручни сарадници у складу са одред-
бама Уговора о савјетовању. 
 
II-2      Радна група 
 

Члан 7. 
 

Радна група за провођење Про-
јекта побољшања пословног окружења 
у Босанско-подрињском кантону Гор-
ажде (у даљњем тексту: Радна група), 
одговорна је за активно учешће у пос-
тупку реформе административних по-
ступака на нивоу Босанско-подрињск-
ог кантона Горажде, ради квалитетниј-
ег пружања услуга грађанима и при-
вредним субјектима, унапређења усло-
ва, смањења ризика и трошкова посло-
вања, те привлачења инвестиција. 
 Радну групу чине секретари ре-
сорних министара на нивоу Босанско-
подрињског кантона Горажде, те пред-
ставници самосталних управа и упра-
вних организација Босанско-подрињс-
ког кантона Горажде. 

Радном групом руководи коор-
динатор Пројекта. 
 

Члан 8. 
 

Радна група ће за потребе Про-
јекта припремати и усаглашавати пре-
поруке за поједностављење админис-
тративних поступака на нивоу Боса-
нско-подрињског кантона Горажде те 
усвојити сет препорука који ће бити 
достављен Координационом тијелу на                         
разматрање.  

Ради извршавања послова и за-
датака из претходног става, Радна гру-
па ће се састајати по потреби, а најма-
ње два (2) пута мјесечно за вријеме тр-
ајања Пројекта.   
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Радна група за провођење регу-

латорне реформе за свој рад одговара 
Координационом тијелу. 

Кворум за одлучивање чини 
натполовична већина именованих чл-
анова Радне групе. 

Радна група одлуке доноси пр-
остом већином присутних чланова.  

Министри ресорних министар-
става незадовољни одлуком Радне гр-
упе о поједностављењу појединих адм-
инистративних поступака могу своје 
издвојено мишљење упутити Коорди-
национом тијелу на разматрање.  
 
II-3     Координатор пројекта 
 

Члан 9. 
 

За координатора пројекта име-
нује се министар за привреду, Анес  
Салман.  

За замјенике координатора Пр-
ојекта именују се министри Нуџеим 
Џиханић и Слободан Јанковић. 

Замјеник координатора Пројек-
та овлаштен је подузимати све стру-
чне, техничке и административне по-
слове из надлежности Координатора 
пројекта.   

Техничку подршку координа-
тору и замјенику координатиора за вр-
ијеме трајања Пројекта пружаће помо-
ћник координатора Пројекта. 
 

Члан 10. 
 

За потребе реализације Пројек-
та, координатор или замјеник коорди-
натора Пројекта ће нарочито: 
 

- руководити и бити одговоран за 
техничку имплементацију Пројек-
та; 
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- активно учествовати у раду Коор-

динационог тијела; 
- координирати односе међу инсти-

туцијама Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде које су укључене у 
имплементацију  Пројекта; 

- усаглашавати планове рада; 
- организовати и одржавати састан-

ке Координационог тијела и Радне 
групе; 

- организовати прикупљање, доста-
ву и анализу података од свих инс-
титуција Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде укључених у Проје-
кат; 

- усагласити и упутити Координа-
ционом тијелу препоруке за појед-
ностављење административних по-
ступака на нивоу Босанско-подри-
њског кантона Горажде; 

- осигурати све административне, 
техничке и друге услове потребне 
за рад Координационог тијела и 
Радне групе. 

 
II-4 Службеници ангажовани  
        на Пројекту 
 

Члан 11. 
 

У складу са овом Одлуком, анг-
ажоваће се службеници одговорни за 
спровођење компоненте Инвестицио-
на политика и привлачење улагања. 

Службеници ће активно учест-
вовати у јачању капацитета у Босан-
ско-подрињском кантону Горажде за 
рад са инвеститорима, активностима 
на привлачењу и сервисирању инвес-
титора и у успостави сарадње између 
државних и локалних институција које 
се баве овим питањима.   

Послови и задаци  службеника 
су: 

Број 7 – страна 1455 
 

 
- организација активности усмјерен-

их на јачање капацитета за привла-
чење инвестиција и припрему ин-
формација о улагању на нивоу Бо-
санско-подрињског кантона Гораж-
де; 

- повезивање кантоналних институ-
ција с институцијама Федерације 
БиХ и државе БиХ ради омогућа-
вања боље искориштености разли-
читих ресурса за привлачење ула-
гања, који су доступни у Босни и 
Херцеговини; 

- организација сервисирања инвес-
титора и пружања услуга инвести-
торима у пост-инвестиционом пе-
риоду с крајњим циљем мотиваци-
је на реинвестирање на нивоу Бо-
санско-подрињског кантона Гораж-
де. 

 
Члан 12. 

 
У складу са овом Одлуком, анг-

ажоваће се службеници који ће актив-
но учествовати у детаљној анализи по-
писаних административних поступака 
и припреми препорука за поједноста-
вљење административних поступака 
на нивоу Босанско-подрињског канто-
на Горажде. Службенике из свих мин-
истарстава и управних организације 
ће именовати министри и/или секре-
тари министарстава, а службенике из 
управних организација ће именовати 
директори. 

Службеници ангажовани на 
Пројекту су дужни прикупити први 
инвентар административних поступа-
ка који подразумијева опис свих еле-
мената пописаних административних 
поступака од значаја за њихово прово-
ђење, најкасније до маја 2018. године. 
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Службеници су одговорни за 
тачност и свеобухватност података пр-
икупљених у складу са одредбама ста-
вова 2. и 3. члана 12. Одлуке. 
 
 
III  ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 13. 
 

Овом Одлуком Влада Босанско-
подрињског кантона Горажде налаже 
свим органима управе Кантона да оси-
гурају сву неопходну стручну и техни-
чку подршку те потребну сарадњу у 
имплементацији Пројекта. 
 

Члан 14. 
 

Након усвајања препорука за 
унапређење административних посту-
пака, Влада Босанско-подрињског кан-
тона Горажђе ће да предложи усваја-
ње, измјену или допуну свих кантона-
лних прописа чије усвајање, измјена 
или допуна буду предуслов за импле-
ментацију усвојених препорука за уна-
пређење административних поступа-
ка, поједностављење система фискалн-
их и других потицаја, јачања конкуре-
нтности те привлачења инвестиција. 
 

Члан 15. 
 

Влада Босанско-подрињског ка-
нтона Горажђе ће у оквиру Пројекта 
побољшања пословног окружења у Бо-
санско-подрињском кантону Горажде 
израдити и успоставити електронски 
регистар административних поступа-
ка који су у надлежности органа упра-
ве Кантона. 
 

Члан 16. 
 

Влада Босанско-подрињског ка- 
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нтона Горажђе ће у року од 7 (седам) 
дана од дана доношења ове Одлуке, 
посебним рјешењима именовати чла-
нове Радне групе, помоћника коорди-
натора, службенике одговорне за про-
вођење компоненте Привлачење инве-
стиција, и деташиране службенике у  
складу са члановима 6, 7. и 11. ове Од-
луке. 
 

Члан 17. 
 

Министри/секретари министа-
рстава и руководиоци кантоналних 
управа и управних организација ће у 
року од 7 (седам) дана од дана доно-
шења ове Одлуке именовати службе-
нике ангажоване на Пројекту у складу 
са чланом  12. Одлуке. 
 

Члан 18. 
 

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“. 
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На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде („Службене новине  Босанско 
–подрињског кантона Горажђе“ број: 
8/15), члана 16. Одлуке Владе Босанс-
ко-подрињског кантона Горажде о пр-
овођењу Пројекта побољшања послов-
ног окружења у Босанско-подрињском 
кантону Горажде број: 03-05-703/17 од 
18.05.2017.године, а у складу са Угово-
ром о савјетовању закљученим између 
Владе Босанско-подрињског кантона  
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Горажде и Међународне финансијске 
коорпорације број: 03-14-561/17 од 27. 
04.2017. године, Влада Босанско-подри-
њског кантона Горажде, на 103. редо-
вној сједници, одржаној дана 18.05. 
2017. године, д о н о с и: 

 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о именовању чланова радних тијела 
за провођење Пројекта побољшања 

пословног окружења у Босанско-
подрињском кантону Горажде 

 
I 

 

Овим се рјешењем врши имено-
вање чланова посебних радних тијела 
у оквиру Пројекта побољшања посло-
вног окружења у Босанско-подрињск-
ом кантону Горажде (у даљем тексту: 
Пројекат) те одређују и други службе-
ници који ће бити активно ангажова-
ни на имплементацији Пројекта. 
 

II 
 

- Службеник одговоаран за прово-
ђење компоненте Унапређење си-
стема за привлачење, одржавање 
и очување прилива инвестиција 
и реинвестиција 

 
За службеника одговорног за 

провођење компоненете “Унапређење 
система за привлачење, одржавање и 
очување прилива инвестиција и реин-
вестиција“ у оквиру Пројекта именује 
се Исмет  Омерагић   из Министарства 
за  привреду  Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде.  

За замјеника службеника одго-
ворног за провођење компоненте из 
претходног става именује се Мелида  
Хаџиомеровић из Министарства за пр- 
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ивреду Босанско-подрињског кантона 
Горажде. 
 

Задатак именованих служебни-
ка јесте активно учешће у јачању капа-
цитета у Кантону за рад са инвестито-
рима, активности на привлачењу и се-
рвисирању инвеститора, успостава са-
радње између државних и локалних 
институција које се баве односним пи-
тањима, као и подузимање других ак-
тивности у складу са Уговором о сав-
јетовању и Одлуком о провођењу Про-
јекта.  
 

III 
 

- Деташирани службеници 
 

Техничку подршку свим  радн-
им тијелима у реализацији Пројекта 
на нивоу Босанско-подрињског канто-
на Горажде осигураће: 
 

1. Ходовић  Емир,  Министарство  за  
привреду Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде 

2. Башић  Минела,  Министарство  за  
привреду Босанско-подрињског ка-
нтона  Горажде 

3. Муратспахић Елведина, Министа-
рство за привреду Босанско-подри-
њског кантона Горажде 

 

Детаташирани службеници за 
свој су рад одговорни координатору, 
замјенику координатора и помоћнику 
координатора Пројекта у складу са 
Одлуком о провођењу Пројекта. 
 

IV 
 
- Службеник одговоран за вођење 

базе података 
 

За вођење базе података и Реги- 
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стра за потребе  реализације пројектн-
их активности у складу са Уговором о 
савјетовању и Одлуком о провођењу 
Пројекта именује се  Бариз  Казагић, из  
Министарства  за  привреду  Босанско-
подрињског кантона Горажде, за инф-
ормационе системе. 
 

V 
 

- Службеник одговоран за односе 
са јавношћу 

 

За односе са јавношћу за потре-
бе Пројекта именује се Адалета Ђозо 
из Службе за односе с јавношћу Боса-
нско-подрињског кантона Горажде. 
 

VI 
 

Рјешење ступа на снагу даном 
доношења, а накнадно ће да се објави 
у „Службеним новинама Босанско-по-
дрињског 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), Влада Босанско-подрињског  ка-
нтона Горажде, на 103. редовној сједн-
ици, одржаној дана 18.05.2017. године, 
д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности  

за плаћање Друге привремене  
ситуације за изведене радове  

на модернизацији улице  
Меха Дрљевића и дијела  

улице Вишеградска 

04. јул/српањ 2017. 
 

 
Члан 1. 

 
Даје се сагласност Министарст-

ву за привреду – Дирекција за цесте 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де, да изврши плаћање Рачуна број: 
11/17 од 24.04.2017. године, по Другој 
привременој ситуацији број: 73/17 од 
13.04.2017.године, у износу од 45.178,02 
КМ, испостављеног од стране прив-
редног друштва „Гораждепутеви“ д.д. 
Горажде по Уговору о извођењу радо-
ва број: 03-14-1147/16 од 19.07.2016.год-
ине, за изведене радове на модерни-
зацији улице Меха Дрљевића и  дијела 
улице Вишеградска. 
 

Члан 2. 
 

За реализацију ове Одлуке  зад-
ужују се Министарство за привреду – 
Дирекција за цесте и Министарство за 
финансије Босанско-подрињског кант-
она Горажде, а средства обезбиједити 
из Буџета и подрачуна Министарства 
за привреду – Дирекција за цесте  Бо-
санско-подрињског кантона Горажде, 
економски код 821600 – Реконструк-
ција и инвестиционо одржавање (це-
ста и мостова).  
 

Члан 3. 
 

Одлука ступа на снагу даном 
објављивања на службеној огласној  та-
бли Кантона, а накнадно ће да се обја-
ви у „Службеним новинама Босанско-
подрињског кантона Горажде“. 
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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) и члана 46. Закона о извршењу 
Буџета Босанско-подрињског кантона 
Горажде за 2017.годину („Службене 
новине Босанско-подрињског кантона 
Горажде“, број: 4/17), Влада Босанско-
подрињског кантона Горажде, на 103. 
редовној сједници, одржаној дана 
18.05.2017.године, д о н о с и: 
 
 

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

„Подстицај развоју привреде  
на подручју Босанско-подрињског 
кантона Горажде“ за 2017. годину  

на економском коду 614 500 – 
Субвенције приватним предузећима 

и подузетницима 
 

Члан 1. 
 

Овом Одлуком Влада Босанско-
подрињског кантона Горажде даје саг-
ласност на Програм о измјенама и до-
пунама програма „Подстицај развоју 
привреде на подручју Босанско-подр-
ињског кантона Горажде“ у Босанско-
подрињском кантону Горажде за  2017. 
годину на економском коду 614500 – 
Субвенције приватним предузећима и                             
подузетницима, у износу од 400.000 
КМ. 
 

Члан 2. 
 

За реализацију ове Одлуке зад-
ужују се Министарство за привреду  и 
Министарство за финансије Босанско-
подрињског кантона Горажде. 
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Члан 3. 

 
Ова Одлука ступа на снагу дан-

ом објављивања на службеној огласној 
табли Кантона, а накнадно ће да се об-
јави у „Службеним новинама Босанс-
ко-подрињског кантона Горажде“. 
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На основу члана 46. Закона о 
извршењу Буџета Босанско-подрињск-
ог кантона Горажде за 2017. годину 
(„Службене новине Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде“, број: 04/17), 
Закона о систему државне помоћи у 
Босни и Херцеговини (“Службени гла-
сник БиХ” број: 10/12) и Стратегије ра-
звоја Босанско-подрињског кантона 
Горажде за период 2016-2020. („Служ-
бене новине Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде“, број: 4/16), Министа-
рство за привреду Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде, д о н о с и: 
 
 

П Р О Г Р А М 
утрошка средстава Министарства  

за привреду Босанско-подрињског 
кантона Горажде са економског кода 

614500 – Субвенције приватним 
предузећима и подузетницима 

 
ТАЧКА 1. 

 
НАЗИВ ПРОГРАМА 

 
Назив Програма је Програм о измје-
нама и допунама програма „Подсти-
цај развоју привреде на подручју Бо- 
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санско-подрињског кантона Гораж-
де“ за 2017. годину (у даљем тексту: 
Програм о измјенама и допунама 
Програма). 
 
 
ПОДАЦИ О ПРОГРАМУ 
 
Период реализације Програма:  
                    01.01.2017 – 31.12.2017.  
Буџетска позиција:                Субвенције  
                          приватним  предузећима  
                          и подузетницима 
 
Економски код:          614 500  
 
Укупна вриједност Програма:  
                                                     400.000 КМ 
 
Одговорно лице:  Министар за привреду 

 
Позиција одговорног лица: Министар 
 
Контакт лице за Програм:           
                                         Исмет  Омерагић 
 
Контакт-телефон:      +387-38-228-640  
 
Контакт е-маил: 
         ismet.omeragic@bpkg.gov.bа  
и      
                                                            

      mevlida.hadziomerovic@bpkg.gov.ba  
 
Интернет:        www.mp.bpkg.gov.ba 
 
 

Сагласност на Програм о измје-
нама и допунама Програма „Подсти-
цај развоју привреде на подручју Бо-
санско-подрињског кантона Гораж-
де“ за 2017. годину, у складу са члан-
ом 46. Закона о извршењу Буџета Бо-
санско-подрињског кантона Горажде  
 

04. јул/српањ 2017. 
 
 
за 2017.годину („Службене новине Бо-
санско-подрињског кантона Горажде“,  
број:04/17), дала је Влада Босанско-по-
дрињског кантона Горажде Одлуком 
број: 03-14-714/17 од18.05.2017. године. 
 

ТАЧКА 2. 
 
(1) Овим се Програмом мијења Прог-

рам број: 04-14-555-2/17 од 28.04. 
2017. године тако што се тачка 5.2 
(Посебни циљеви) допуњује са тач-
кама 2. и 3. које се односе на субве-
нционирање камата за побољшање 
услова пословања и обртника и ст-
артап пројеката.   

 

Све остале тачке и услови  из 
Програма који се мијења, које споми-
њу привреду и привреднике допуњују 
се са обртом и старт-ап пројектима. 

Тачка 6.2 Програма (Максимал-
ни буџет по компонентама) мијења се 
тако што се не уводе висине буџета, по 
компонентама, изузев тачке б. (ИФЦ-
22.000 КМ), јер ће се њихова висина, 
критерији и услови одредити у јавном 
позиву, након одабира комерцијалне 
банке, сходно Закону о јавним набав-
кама.  
 

ТАЧКА 3. 
 

Остале тачке Програма остају 
непромијењене. 
 

Број:04-14-555-5/17      М И Н И С Т А Р 
25.05.2017.године      Анес Салман,с.р. 
     Г о р а ж д е 
 

Сагласност на овај Програм дала је 
Влада Босанско-подрињског кантона 
Горажде, Одлуком број: 03-14-714/17, 
дана 18.05.2017. године. 
 

mailto:ismet.omeragic@bpkg.gov.bа
mailto:mevlida.hadziomerovic@bpkg.gov.ba
http://www.mp.bpkg.gov.ba/
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На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде („Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде“ број: 
8/15) те на основу члана 77. Став 6. За-
кона о средњем образовању и одгоју 
(„Службене новине Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде“ број: 10/11 и 
5/16), Влада Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде, на 103. Редовној сједн-
ици, одржаној дана 18.05.2017. године, 
д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о упису ученика у први разред 

средњих школа за школску 
 2017/2018. годину 

 
I 

 
Овом се Одлуком утврђује број 

одјељења која се планирају уписати у 
школској 2017/2018. Години у јавним 
установама средњег образовања на пр-
остору Босанско–подрињског кантона 
Горажде, како слиједи: 
  
ЈУМСШ „Енвер Поздеровић“ Горажде 

 
1. Општа гимназија, 2 одјељења 
2. Економски техничар  

– смијер банкарство  
и осигурање ЕУ ВЕТ  
програм               1 одјељење 

3. Пољопривредни  
техничар  
– фитофармацеут  
ЕУ ВЕТ програм  1 одјељење 

 
ЈУСТШ „Хасиб Хаџовић“ Горажде 
 
1. Машински техничар  
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за компјутерско  
управљање машинама  
(ЦНЦ-техничар)   1 одјељење 

2. Електротехничар  
енергетике  1 одјељење 

3. Хемијско-технолошки  
техничар    1 одјељење 

4. Грађевински техничар   1 одјељење 
 
ЈУССШ „Џемал Биједић“ Горажде 
 
1. Угоститељско  

– туристичка струка  
(комбиновано одјељење:  
кухар – технолог и  
посластичар-технолог)  
ЕУ ВЕТ програм 
 IV степен                   1 одјељење 

2. Електро струка  
(електроничар механичар) 
 III степен   1 одјељење 

3. Текстилна струка  
(кројач)  ЕУ ВЕТ  
програм III степен 1 одјељење 

4. Саобраћајна струка  
(возач моторних возила)  
III степен   1 одјељење 

   
II 

 
Одлука ступа на снагу даном 

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

Број:03-38-715/17                 П Р Е М И Ј Е Р 
18.05.2017.године              Емир Оковић,с.р. 
     Г о р а ж д е 
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На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско–подрињског кантона 
Горажде (“Службене новине Босанско 
–подрињског кантона Горажде” број:  
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8/15) и Закона о извршењу Буџета 
(“Службене новине Босанско–подрињ-
ског кантона Горажде” број: 04/17), Вл-
ада Босанско–подрињског кантона Го-
ражде, на 103. редовној сједници, одр-
жаној дана 18.05.2017.год., д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о одобравању новчаних средстава 

 
Члан 1. 

  
Овом се Одлуком одобравју но-

вчана средства у износу од 500,00 КМ 
за суфинансирање захтјева за финан-
сијску помоћ Удружењу антифашиста 
и бораца НОР-а општине Горажде ра-
ди обиљежавања “Битке за рањенике”, 
које ће се одржати 06.05.2017.године у  
Јабланици. 
 

Члан 2. 
 

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

Члан 3. 
 

За реализацију ове Одлуке зад-
ужује се Министарство за финансије 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де, а средства уплатити  на жирорачун 
Удружења број: 1610300002190062 Раи-
фаизен банка  д.д. Сарајево филијала 
Горажде. 
 

Члан 4. 
 

Ова Одлука ступа на снагу дан- 

04. јул/српањ 2017. 
 
 
ом објављивања на службеној табли 
Кантона, а накнадно ће да се објави у 
“Службеним новинама Босанско-под-
рињског кантона Горажде”. 
 

Број:03-14-718/17                 П Р Е М И Ј Е Р 
18.05.2017.године              Емир Оковић,с.р. 
     Г о р а ж д е 
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На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско–подрињског кантона 
Горажде  (“Службене новине Босанско 
–подрињског кантона Горажде” број: 
8/15) и Закона о  извршењу Буџета 
(“Службене новине Босанско–подрињ-
ског кантона Горажде” број: 4/17), Вла-
да Босанско–подрињског кантона Гор-
ажде, на 103. редовној сједници, одрж-
аној дана 18.05.2017.године, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о одобравању новчаних средстава  
за Пројекат побољшања статуса 
борачких популација за мјесец 

фебруар 2017. године 
 

Члан 1. 
 

Одобравају се новчана средства 
у износу од 3.500,00 КМ на име суфи-
нансирања трошкова заједничког Пр-
ојекта побољшања статуса борачких 
популација у 2017. години замјесец фе-
бруар 2017.године. 
 

Члан 2. 
 

Одобрена средства обезбиједи-
ти из Буџета Министарства за борачка 
питања Босанско-подрињског кантона 
Горажде, економски код 614300 – Те-
кући трансфери непрофитним орга-
низацијама – Пројекти удружења бо-
рачких популација. 



04. јул/српањ 2017. 
 
 

Члан 3. 
 

За реализацију ове Одлуке зад-
ужује се Министарство за финансије 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де, а средства уплатити носиоцу Про-
јекта – Савезу РВИ “Синови Дрине” 
Горажде, на жирорачун број 199054000 
5249733, отворен копд ШПАРКАСЕ ба-
нке Горажде. 
 

Члан 4. 
 

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

Број:03-14-719/17                 П Р Е М И Ј Е Р 
18.05.2017.године              Емир Оковић,с.р. 
     Г о р а ж д е 
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На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско–подрињског кантона 
Горажде (“Службене новине Босанско 
–подрињског кантона Горажде” број: 
8/15) и Закона о извршењу Буџета 
(“Службене новине Босанско–подрињ-
ског кантона Горажде” број: 04/17), а у 
складу са Програмом утрошка средст-
ава Министарства за борачка питања 
са економског кода 614300 – Текући 
трансфери непрофитним организаци-
јама, Влада Босанско–подрињског ка-
нтона Горажде, на 103. редовној сједн-
ици, одржаној дана 18.05.2017.године,   
д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о одобравању новчаних средстава 
Спортском савезу РВИ за одлазак  
на КУП првенство у шаху – Бреза 

Број 7 – страна 1463 
 
 

Члан 1. 
 

Одобравају се новчана средства 
у износу од 400,00 КМ на име суфина-
нсирања организовања одласка РВИ 
на КУП првенство у шаху,  које ће се 
одржати у Брези дана 09.04.2017.год-
ине. 
 

Члан 2. 
 

Одобрена средства обезбиједи-
ти из Буџета Министарства за борачка 
питања Босанско-подрињског кантона 
Горажде, економски код 614300 – Теку-
ћи трансферии непрофитним орга-
низацијама – Спортске манифестац-
ије РВИ. 
 

Члан 3. 
 

За реализацију ове Одлуке зад-
ужује се Министарство за финансије 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де, а средства уплатити на жирорачун 
Савеза за спорт и рекреацију инвалида 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де број: 1990540006144655, отворен код 
ШПАРКАСЕ банке Горажде. 
 

Члан 4. 
 

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

Број:03–14-720/17                П Р Е М И Ј Е Р 
18.05.2017.године              Емир Оковић,с.р. 
     Г о р а ж д е 
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На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско–подрињског кантона  
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Горажде (“Службене новине Босанско 
–подрињског кантона Горажде” број: 
8/15) и Закона о извршењу Буџета 
(“Службене новине Босанско–подрињ-
ског кантона Горажде” број: 04/17), а у 
складу са Програмом утрошка сред-
става Министарства за борачка пита-
ња са економског кода 614300 – Текући 
трансфери непрофитним организаци-
јама, Влада Босанско–подрињског кан-
тона Горажде, на 103. редовној сједни-
ци, одржаној дана 18.05.2017. године,  
д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о одобравању новчаних средстава  
за одлазак РВИ на КУП  првенство  

у малом ногомету у Маглају 
 

Члан 1. 
 

Одобравају се новчана средства 
у износу од 700,00 КМ на име суфи-
нансирања трошкова за учешће  екипе  
РВИ са простора Босанско–подрињск-
ог кантона Горажде на КУП првенству 
у малом ногомету,  које ће се одржати 
у Маглају  дана 29.04.2017.године. 
 

Члан 2. 
 

Одобрена средства обезбиједи-
ти из Буџета Министарства за борачка 
питања Босанско-подрињског кантона 
Горажде, економски код 614300 – Теку-
ћи трансферии непрофитним орга-
низацијама – Спортске манифеста-
ције РВИ. 
 

Члан 3. 
 

За реализацију ове Одлуке зад-
ужује се Министарство за финансије  

04. јул/српањ 2017. 
 

 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де, а средства уплатити на жирорачун 
Савеза за спорт и рекреацију инвалида 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де број: 1990540006144655, отворен код 
ШПАРКАСЕ банке Горажде. 
 

Члан 4. 
 

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

Број:03-14-721/17                 П Р Е М И Ј Е Р 
18.05.2017.године              Емир Оковић,с.р. 
     Г о р а ж д е 
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На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско–подрињског кантона 
Горажде (“Службене новине Босанско 
–подрињског кантона Горажде” број: 
8/15) и Закона о извршењу Буџета 
(“Службене новине Босанско–подри-
њског кантона Горажде” број: 4/17), 
Влада Босанско–подрињског кантона 
Горажде, на 103. редовној сједници, од-
ржаној дана 18.05.2017.год., д о н о с и: 
 
 

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

фебруар 2017. године 
 

Члан 1. 
 

Одобравају се новчана средства 
у износу од 8.880,00 КМ на име пом-
оћи за рад удружења борачких попу-
лација за мјесец фебруар 2017.године, 
и то: 



04. јул/српањ 2017. 
 
 
- Савез РВИ  

Босанско-подрињског  
кантона “Синови Дрине”  
Горажде          2.000,00 

- Организација ПШиПБ  
Босанско-подрињског  
кантона Горажде          2.000,00 

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

- Удружења грађана  
демобилисаних бораца  
АРБиХ Горажде                     2.000,00 

- Удружење  
“Свјетлост Дрине”               840,00 

- Удружење Ветерана рата,  
ЗБ, ПЛ                                840,00 

 
Одобрена средства обезбиједи-

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

Члан 2. 
 

Средства из члана 1. ове Одлуке 
исплаћују се у складу са утврђеним мј-
есечним  ануитетима. 

За реализацију ове Одлуке зад-
ужује се Министарство за финансије 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де, а средства уплатити на жиро-ра-
чуне организација: 

 

- СРВИ “Синови Дрине” Горажде:   
      1990540005249733 – ШПАРКАСЕ 

- Организација ПШиПБ Босанско-
подрињског кантона Горажде:  
      1990540005249539  - ШПАРКАСЕ 

- Савез ДНРП “Златни љиљани”:  
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      1990540005884792  - ШПАРКАСЕ             

- Удружење грађана демобилисаних 
бораца АБИХ: 
         1610300004930021  - Раифаизен               

- Удружење “Свјетлост Дрине”  
      1990540006546332  - ШПАРКАСЕ 

- Удружење Ветрана рата, ЗБ, ПЛ  
                      1011400055939189  - ПБС  

 

Члан 3. 
 

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

Број:03–14-722/17                П Р Е М И Ј Е Р 
18.05.2017.године              Емир Оковић,с.р. 
     Г о р а ж д е 
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На  основу члана   23.  Закона  о  
Влади   Босанско-подрињског  кантона   
Горажде (“Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде”, број: 
8/15), а у вези са чланом 28. Уредбе о 
продаји средстава (“Службене новине 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де”, број: 9/16), Влада Босанско-подри-
њског кантона Горажде, на 103. редов-
ној сједници, одржаној дана 18.05.2017. 
године, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о стављању ван снаге  

Одлуке о давању сагласности  
за потписивање уговора 

 

Члан 1. 
 

Овом се Одлуком ставља ван 
снаге Одлука о давању сагласности 
министру Министарства за унутраш- 
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ње послове Босанско-подрињског кан-
тона Горажде да потпише Уговор о ку-
попродаји путничког моторног вози-
ла, број:03-14-406/17 од 13.04.2017.год. 
 

Члан 2. 
 

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

Члан 3. 
 

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

Број:03-14-724/17                 П Р Е М И Ј Е Р 
18.05.2017.године              Емир Оковић,с.р. 
      Г о р а ж д е 
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На  основу члана   23.  Закона  о  
Влади   Босанско-подрињског  кантона   
Горажде (“Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде”, број: 
8/15), а у вези са чланом 28. Уредбе о 
продаји средстава (“Службене новине 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де”, број: 9/16), Влада Босанско-подри-
њског кантона Горажде, на 103. редов-
ној сједници, одржаној дана 18.05.2017. 
године, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о стављању ван снаге  

Одлуке о давању сагласности  
за потписивање уговора 

 

Члан 1. 
 

Овом се Одлуком ставља ван сн- 

04. јул/српањ 2017. 
 
 
аге Одлука о давању сагласности мин-
истру Министарства за унутрашње по-
слове Босанско-подрињског кантона 
Горажде да потпише уговор о купоп-
родаји путничког моторног возила, 
број: 03-14-407/17 од 13.04.2017.године. 
 

Члан 2. 
 

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

Члан 3. 
 

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

Број:03-14-725/17                 П Р Е М И Ј Е Р 
18.05.2017.године              Емир Оковић,с.р. 
      Г о р а ж д е 
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На  основу члана   23.  Закона  о  
Влади   Босанско-подрињског  кантона   
Горажде (“Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде”, број: 
8/15), а у вези са чланом 28. Уредбе о 
продаји средстава (“Службене новине 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де”, број: 9/16), Влада Босанско-подри-
њског кантона Горажде, на 103. редов-
ној сједници, одржаној дана 18.05.2017. 
године, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о стављању ван снаге  

Одлуке о давању сагласности  
за потписивање уговора 



04. јул/српањ 2017. 
 
 

Члан 1. 
  

Овом се Одлуком ставља ван 
снаге Одлука о давању сагласности 
министру Министарства за унутраш-
ње послове Босанско-подрињског кан-
тона Горажде да потпише уговор о ку-
попродаји путничког моторног вози-
ла, број: 03-14-408/17 од 13.04.2017.год-
ине. 
 

Члан 2. 
 

За реализацију  ове Одлуке зад-
ужује се Министарство за унутрашње 
послове 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 Босан-
ско-подрињског кантона Горажде”. 
 

Број:03-14-726/17                 П Р Е М И Ј Е Р 
18.05.2017.године              Емир Оковић,с.р. 
     Г о р а ж д е 
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На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско–подрињског кантона 
Горажде (“Службене новине Босанско 
–подрињског кантона Горажде”, број: 
8 /15) и члана 14. Одлуке о оснивању 
ЈУ Служба за запошљавање Босанско–
подрињског кантона Горажде („Слу-
жбене новине Босанско–подрињског 
кантона Горажде”, број: 20/01 и 7/13), 
Влада Босанско–подрињског кантона 
Горажде, на наставку 103. редовне сјед-
нице, одржаном дана 22.05.2017.годи-
не, д о н о с и: 
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Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о разрјешењу  предсједника  
и чланова Надзорног одбора  
ЈУ Служба за запошљавање                

Босанско–подрињског кантона 
Горажде 

 
Члан 1. 

 
 Због истека мандата разрјеша-
вају се чланства  предсједник  и  члан-
ови Надзорног  одбора  ЈУ „Служба за 
запошљавање Босанско – подрињског 
кантона Горажде”, како слиједи: 
 
1. Ризвановић Индира, предсједник 
2. Турковић Менсуд, члан 
3. Муратспахић Недим, члан 
 

Члан 2. 
 
 Рјешење ступа на снагу  истек-
ом мандата и исто ће да се објави у 
„Службеним новинама Босанско–под-
рињског кантона Горажде”.  
 

Број:03-05-749/17                 П Р Е М И Ј Е Р 
22.05.2017.године              Емир Оковић,с.р. 
     Г о р а ж д е 
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На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско–подрињског кантона 
Горажде (“Службене новине Босанско 
–подрињског кантона Горажде”, број: 
8/15)  и  члана 4. Закона о министарск-
им и владиним и другим именовањи-
ма Федерације Босне и Херцеговине 
(“Службене новине Федерације  БиХ”, 
број: 34/03 и 65/13) и члана 14. Одлуке 
о оснивању ЈУ Служба за запошљава-
ње Босанско–подрињског кантона Го-
ражде („Службене новине Босанско–
подрињског кантона Горажде”, број:  
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20/01 и 07/13), Влада Босанско–подри-
њског кантона Горажде, на наставку 
103. редовне сједнице, одржаном дана 
22.05.2017.године, д о н о с и: 
 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о именовању  предсједника  

и чланова привременог  Надзорног 
одбора ЈУ Служба за запошљавање 

Босанско – подрињског кантона 
Горажде 

 

Члан 1. 
 

 За предсједника и чланове Над-
зорног одбора ЈУ „Служба за запошља-
вање Босанско – подрињског кантона 
Горажде” именује се: 
 

1. Нирзама Џемиџић, предсједник 
2. Менсуд  Турковић, члан 
3. Рифет Крнџија, члан 
 

Члан 2. 
 

Мандат чланова привременог  
Управног одбора ЈУ Служба за запош-
љавање Босанско–подрињског кантона 
Горажде траје до коначног именовања.   
 

Члан 3. 
 

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

Број:03–05–749-1/17            П Р Е М И Ј Е Р 
22.05.2017.године              Емир Оковић,с.р. 
      Г о р а ж д е 
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На основу чланова 23. и 24. Зак-
она о Влади Босанско-подрињског ка- 
нтона Горажде („Службене новине Бо- 

04. јул/српањ 2017. 
 
 
санско-подрињског кантона Горажде”, 
број: 8/15) и члана 12. Закона о осни-
вању Јавне установе Кантонални Цен-
тар за социјални рад Горажде („Слу-
жбене новине Босанско-подрињског 
кантона Горажде”, број: 5/00), Влада 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де, на наставку 103. редовне сједнице, 
одржаном дана 22.05.2017.г., д о н о с и: 
 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о разрјешењу предсједника  
и чланова Управног одбора  
ЈУ Центар за социјални рад 

Босанско-подрињског кантона 
Горажде 

 

Члан 1. 
 

 Разрјешавају се дужности пред-
сједник и чланови Управног одбора ЈУ 
Центар за социјални рад Босанско-по-
дрињског кантона Горажде, како сли-
једи: 
 

1. Сабира Бешлија      - предсједник, 
2. Алема Бајровић     - члан, 
3. Хамдо Сијерчић      - члан, 
4. Санела Зец               - члан и 
5. Амела Џаферовић – члан. 
 

Члан 2. 
 

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

Број:03-05-730/17                 П Р Е М И Ј Е Р                                                             
22.05.2017.године              Емир Оковић,с.р. 
     Г о р а ж д е 
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На основу чланова 23. и 24. Зак- 
она о Влади Босанско-подрињског ка- 



04. јул/српањ 2017. 
 
 
нтона Горажде („Службене новине Бо-
санско-подрињског кантона Горажде”, 
број: 8/15), а у складу са чланом 12. За-
кона о оснивању Јавне установе Канто-
нални Центар за социјални рад Гора-
жде („Службене новине Босанско-под-
рињског кантона Горажде”, број: 5/00) 
те чланом 4. Закона о министарским, 
владиним и другим именовањима 
ФБиХ („Службене новине ФБиХ”, број: 
34/03 и 65/13), Влада Босанско-подри-
њског кантона Горажде, на наставку 
103. редовне сједнице, одржаном дана 
22.05.2017.године, д о н о с и : 
 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о именовању предсједника  
и чланова Управног одбора  
ЈУ Центар за социјални рад 

Босанско-подрињског кантона 
Горажде 

 
Члан 1. 

 

Именују се предсједник и чла-
нови Управног одбора ЈУ Центар за 
социјални рад Босанско-подрињског 
кантона Горажде, у саставу: 
 

1. Семир Хоџић         - предсједник, 
2. Недим Тиро         - члан, 
3. Михајло Чарапић      - члан, 
4. Санела Зец         - члан и 
5. Амела Џаферовић     - члан. 
 

Члан 2. 
 

Именовани предсједник и чла-
нови Управног одбора из члана 1. Рје-
шења за свој рад и ангажовање у раду 
Управног одбора имају право на нак-
наду која ће се исплаћивати из сред-
става  Установе и иста ће се утврдити 
посебним актом Установе. 
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Члан 3. 
 

Именовање из члана 1. Рјешења 
је привременог карактера и врши се 
на период до 90 (деведесет) дана, одно-
сно до коначног именовања у складу 
са Законом. 
 

Члан 4. 
 

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

Број:03–05–730-1/17            П Р Е М И Ј Е Р 
22.05.2017.године    Емир Оковић,с.р. 
     Г о р а ж д е 
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На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде (“Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде”, број: 
8/15) и члана 47. Закона о извршењу 
Буџета Босанско-подрињског кантона 
Горажде за 2017. годину („Службене 
новине Босанско-подрињског кантона 
Горажде”, број: 4/17), Влада Босанско-
подрињског кантона Горажде, на нас-
тавку 103. редовне сједнице, одржаном 
дана 22.05.2017. године, д о н о с и: 

 
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности на Програм 
утрошка средстава Министарства  
за социјалну политику, здравство, 

расељена лица и избјеглице  
са економског кода 614100 (ЈАО 002)  

– Текући трансфери другим нивоима 
власти (Дом за стара и изнемогла 

лица) за 2017. годину 
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Члан 1. 

 
Овом Одлуком Влада Босанско-

подрињског кантона Горажде даје саг-
ласност на Програм утрошка средста-
ва из Буџета Министарства за социјал-
ну политику, здравство, расељена ли-
ца и  избјеглице за 2017. годину, са ек-
ономског кода 614100 (ЈАО 002) – Тек-
ући трансфери другим нивоима вла-
сти (Дом за стара и изнемогла лица) у 
износу од 250.000,00 КМ. 
 

Члан 2. 
 

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

Члан 3. 
 

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

Члан 4. 
 

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

Број:03-14-731/17                 П Р Е М И Ј Е Р 
22.05.2017.године              Емир Оковић,с.р. 
     Г о р а ж д е 

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

465а) 
 

На основу члана 47. Закона о 
извршењу Буџета Босанско-подрињск-
ог кантона Горажде за 2017. годину 
(„Службене новине Босанско-подрињ- 

04. јул/српањ 2017. 
 

 
ског кантона Горажде”, број: 4/17), 
Министарство за социјалну политику, 
здравство, расељена лица и избјеглице 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де, у т в р ђ у ј е: 
 
 

П Р О Г Р А М 
утрошка средстава Министарства  
за социјалну политику, здравство, 

расељена лица и избјеглице,  
са економског кода 614 100 (ЈАО 002)  

– Текући трансфери другим нивоима 
власти (Дом за стара и изнемогла 

лица) за 2017. годину 
 
 

1. НАЗИВ ПРОГРАМА 
 

Назив Програма је „Програм 
утрошка средстава Министарства за 
социјалну политику, здравство, расељ-
ена лица и избјеглице, са економског 
кода 614 100 (ЈАО 002) – Текући транс-
фери другим нивоима власти (Дом за 
стара и изнемогла лица) за 2017. год-
ину. 
 
 

ПОДАЦИ О ПРОГРАМУ 
 

Период реализације Програма:  
      01.01.2017 – 31.12.2017. године 
 

Буџетска позиција:  Текући трансфер  
                            другим нивоима власти 
             (Дом за стара и изнемогла лица) 
 

Економски код:          614 100 
 

Аналитички код:        ЈАО 002 
 

Буџетски раздјел:       19 
 

Укупна вриједност Програма:  
                                          250.000 КМ 



04. јул/српањ 2017. 
 
 
Одговорно лице:    Сабира Бешлија 
 
Позиција одговорног лица:Министар 
 
Контакт лице за Програм:  
                 мр.сци.Мухамед Хаџић  
 
Контакт-телефон:                038228 439  
                                                      локал  205 
Контакт е-маил: 
                            m.hadzic68@hotmail.com 
 
   Интернет:                 www.bpkg.gov.ba 
 
 
САГЛАСНОСТ НА ПРОГРАМ 
 

Сагласност на овај Програм, у 
складу са чланом 47. Закона о изврше-
њу Буџета Босанско-подрињског кант-
она за 2017. годину, дала је Влада Боса-
нско-подрињског кантона Горажде, 
Одлуком број: 03-14-731/17 од 22.05. 
2017. године. 
 
 
2. СВРХА И ОПИС ПРОГРАМА 
 
2.1. Сврха Програма 
 

Сврха Програма је подршка ус-
тановама социјалне заштите чији је ос-
нивач Босанско-подрињски кантон Го-
ражде, односно јачање капацитета за 
дугорочну одрживост и развој Јавне 
установе Дом за стара и изнемогла ли-
ца Горажде, кроз побољшање институ-
ционалних услова за функционисање 
Установе и побољшање квалитете ус-
луга које Установа пружа корисници-
ма.  
 

Сврха Програма је, такођер, да 
се, у складу са Законом о извршењу  
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Буџета за 2017. годину („Службене но-
вине Босанско-подрињског кантона 
Горажде”, број: 4/17), осигура плански 
и транспарентан утрошак средстава 
одобрених на економском коду 614 100 
(ЈАО 002) – Текући трансфери другим 
нивоима власти – (Дом за стара и из-
немогла лица). 
 
2.2. Опис Програма 
 

Програм утрошка средстава са 
економског кода 614 100 (ЈАО 002) Бу-
џета Министарства за социјалну поли-
тику, здравство, расељена лица и изб-
јеглице за 2017. годину, дефинише све 
битне елементе Програма: назив Прог-
рама, опис Програма, опште и посебне 
циљеве Програма, потребна средства 
за провођење Програма, начин утрош-
ка средстава, кориснике средстава из 
Програма, процјену резултата, те про-
цјену непредвиђених расхода и изда-
така у оквиру Програма. 
 
 
3. ОПШТИ И ПОСЕБНИ ЦИЉЕВИ  
       ПРОГРАМА 
 
3.1. Општи/основни циљ Програма 
 

Општи, односно основни циљ 
Програма је јачање финансијских, орг-
анизационих и институционалних ка-
пацитета Установе, односно осигура-
ње неопходних средстава за покриће 
трошкова пружања услуга у оквиру 
редовног пословања Установе, како би 
се обезбиједила дугорочна самоодржи-
вост Установе. Такођер, општи циљ 
Програма је и осигурање набавке нео-
пходних прехрамбених и непрехрамб-
ених производа у случајевима када Ус-
танова усљед финансијских, економс- 
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ких или неких других непредвиђених 
околности није у могућности сама ос-
игурати потребне производе. 
 
3.2. Посебни/специфични циљеви  
       Програма  
 
 У складу са општим циљем Пр-
ограма, те на основу активности које 
произилазе из Програма рада Минис-
тарства за социјалну политику, здрав-
ство, расељена лица и избјеглице  и 
Владе Босанско-подрињског кантона 
Горажде за 2017. годину, дефинисана 
су два специфична циља: 
 

1. Реализација обавеза које прои-
зилазе по Споразуму о регули-
сању потраживања упосленика 
ЈУ „Дом за стара и изнемогла 
лица” Горажде број: 03-14-868-
3/15 од 26.06.2015. године 

2. Учешће у реализацији активно-
сти на евентуалном успоставља-
њу јавне кухиње на подручју 
Босанско-подрињског кантона 
Горажде 

 
 
4. ПОТРЕБНА СРЕДСТВА  
     ЗА ПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА 
 

Потребна средства за провође-
ње Програма утрошка средстава Мин-
истарства за социјалну политику, здра-
вство, расељена лица и избјеглице са 
економског кода 614 100 (ЈАО 002) – 
Текући трансфери другим нивоима 
власти (Дом за стара и изнемогла ли-
ца) износе укупно 250.000 КМ.  
 

Утрошак средстава одобрених 
Буџетом Босанско-подрињског канто-
на Горажде за 2017. годину, са економ- 

04. јул/српањ 2017. 
 

 
ског кода 614 100 (ЈАО 002) – Текући 
трансфери другим нивоима власти 
(Дом за стара и изнемогла лица), у ук-
упном износу 250.000 КМ, дозначаваће 
се на основу захтјева ЈУ Дом за стара и 
изнемогла лица Горажде. 
 
 
5. КРИТЕРИЈИ ЗА РАСПОДЈЕЛУ  
      СРЕДСТАВА 
 

Чланом 11. Закона о оснивању 
ЈУ Дом за стара и изнемогла лица Го-
ражде („Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде”, број 
19/97 и 2/12), прописано је да Дом, по-
ред осталих извора, послује и своју дје-
латност обавља и средствима која обе-
збјеђује од стране оснивача. Такођер, 
чланом 8. истог Закона одређено је да 
је ова Јавна установа од посебног инте-
реса за Босанско-подрињски кантон 
Горажде, која пружа услуге социјалног 
збрињавања, односно организованог 
смјештаја, прехране, социјалног рада, 
здравствене заштите, помоћи и његе, 
одмора и рекреације старих и других 
одраслих лица којима је потребна ста-
лна брига и помоћ у задовољавању 
њихових животних потреба, а не могу 
их остварити у властитој и другој по-
родици, односно на други начин. 
 
 
6. КОРИСНИЦИ СРЕДСТАВА 
 

Министарство за социјалну по-
литику, здравство, расељена лица и из-
бјеглице, као кориснике средстава са 
економског кода 614 100 (ЈАО 002), де-
финисало је ЈУ Дом за стара и изне-
могла лица Горажде. 
 
 



04. јул/српањ 2017. 
 
 
7. ПОТРЕБАН БРОЈ РАДНИКА  

ЗА ПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА  
       И МОНИТОРИНГ 
 

За провођење Програма су над-
лежни запослени у Министарству за 
социјалну политику, здравство, расељ-
ена лица и избјеглице и Програм не 
захтијева ангажовање додатних радни-
ка на провођењу Програма. 
 
 
8. ПРОЦЈЕНА РЕЗУЛТАТА 
 

Реализацијом Програма се оче-
кује обезбјеђење директне подршке ЈУ 
Дом за стара и изнемогла лица Гораж-
де с циљем унапређења квалитета пр-
ужених услуга корисницима, повећа-
ња смјештајних капацитета те смање-
ња оперативних трошкова и повећања 
властититих прихода Установе.  
 

Процјену остваривања резулта-
та Програма ће обављати Министарст-
во за социјалну политику, здравство, 
расељена лица и избјеглице у складу 
са динамиком реализације Програма. 
У циљу осигурања процјене резултата 
Програма, корисник Програма је ду-
жан да прије одобравања средстава, 
Министарству за социјалну политику, 
здравство, расељена лица и избјеглице 
достави захтјев за додјелу средстава. 
Након утрошка одобрених средстава, 
корисник средстава је дужан Минис-
тарству за социјалну политику, здрав-
ство, расељена лица и избјеглице у ро-
ку од 15 дана доставити наративни из-
вјештај о утрошку средстава са потре-
бном документацијом.  
 

Надзор над реализацијом Прог-
рама утрошка средстава са економског 
кода 614 100 (ЈАО 002) – Текући транс- 
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фери другим нивоима власти (Дом за 
стара и изнемогла лица) вршиће Мин-
истарство за финансије, Уред за реви-
зију Буџета Босанско-подрињског кан-
тона Горажде и Министарство за соци-
јалну политику, здравство, расељена 
лица и избјеглице Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде. 
 
 

9. ПРОЦЈЕНА НЕПРЕДВИЂЕНИХ 
       РАСХОДА И РИЗИКА 
 

Ризици који могу утјецати на 
остваривање циљева и задатака овог 
Програма је евентуална немогућност 
обезбјеђења прихода, због недовољног 
прилива средстава у Буџету Кантона.  
 

Број:08-14-807-2/17     М И Н И С Т Р И Ц А 
26.05.2017.године        Сабира Бешлија,с.р. 
     Г о р а ж д е  
    

466 
 

На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде („Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде”, број: 
8/15) и члана 47. Закона о извршењу 
Буџета Босанско-подрињског кантона 
Горажде („Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде”', број: 
4/17), Влада Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде, на наставку 103. редов-
не сједнице, одржаном дана 22.05.2017. 
године,  д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности на Програм 
утрошка средстава Министарства  
за социјалну политику, здравство, 

расељена лица и избјеглице Босанско-
подрињског кантона Горажде са 
економског кода 614200 – Текући 

трансфери појединцима (ЈАМ 003 – 
Здравствено осигурање)за 2017.годину 
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Члан 1. 
 
 Овом Одлуком Влада Босанско-
подрињског кантона Горажде даје саг-
ласност на Програм утрошка средста-
ва из Буџета Министарства за соција-
лну политику, здравство, расељена ли-
ца и избјеглице Босанско-подрињског 
кантона Горажде за 2017. годину, са 
економског кода 614200 – Текући тр-
ансфери појединцима (ЈАМ 003 – Зд-
равствено осгурање), у износу од 
23.000,00 КМ. 
 

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

Члан 3. 
 
 За реализацију ове Одлуке зад-
ужују се Министарство за социјалну 
политику, здравство, расељена лица и 
избјеглице и Министарство за финан-
сије Босанско-подрињског кантона Го-
ражде. 
 

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

Број:03-14-732/17                П Р Е М И Ј Е Р                                                            
22.05.2017.године              Емир Оковић,с.р. 
      Г о р а ж д е 

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

466a) 
 

На основу члана 47. Закона о 
извршењу Буџета Босанско-подрињск-
ог кантона Горажде за 2017. годину  

04. јул/српањ 2017. 
 

 
(“Службене новине Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде”, број: 4/17), 
Министарство за социјалну политику, 
здравство, расељена лица и избјеглице 
утврђује: 
 
 

П Р О Г Р А М 
утрошка средстава Министарства  
за социјалну политику, здравство, 

расељена лица и избјеглице  
са економског кода 614200 – Текући 
трансфери појединцима (ЈАМ 003  

– Здравствено осигурање)  
за 2017.годину 

 
 
1. НАЗИВ ПРОГРАМА 
 

Назив Програма је “Програм 
утрошка средстава Министарства за 
социјалну политику, здравство, расељ-
ена лица и избјеглице са економског 
кода 614200 – Текући трансфери поје-
динцима (ЈАМ 003 – Здравствено оси-
гурање) за 2017.годину. 
 
 
ПОДАЦИ О ПРОГРАМУ 
 
Период реализације Програма: 
      01.01.2017 – 31.12.2017.године 
 

Буџетска позиција:   
         Текући трансфери појединцима 
 
Економски код:           614200 
 
Укупна вриједност Програма: 
                                          23.000,00 КМ 
 
Одговорно лице:   Сабира Бешлија 
 

Позиција одговорног лица:  
                                                     Министар 



04. јул/српањ 2017. 
 
 
Контакт лице за Програм:  
                                       Сафет Стархонић 
 
Контакт-телефон:  038 228 439 
 
Контакт е-маил:   minsoc@bpkg.gov.ba 
 
Интернет:   www.bpkg.gov.ba 
 
 
САГЛАСНОСТ НА ПРОГРАМ 
 

Сагласност на овај Програм, у 
складу са чланом 47. Закона о изврше-
њу Буџета Босанско-подрињског кант-
она Горажде за 2017. годину („Службе-
не новине Босанско-подрињског кант-
она Горажде”, број: 4/17), дала је Влада 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де Одлуком број: 03-14-732/17 од 22.05. 
2017.године.  
 
 
2. СВРХА И ОПИС ПРОГРАМА 
 
2.1. Сврха Програма 
 

Сврха Програма утрошка сред-
става Министарства за социјалну пол-
итику, здравство, расељена лица и из-
бјеглице са буџетског кода 614200 јесте 
обезбјеђивање здравственог осигурања 
сљедећим категоријама становништва: 
 

- дјеци предшколског узраста и ста-
ријим лицима преко 65 година жи-
вота, а у складу са Законом о здрав-
ствном осигурању (измјене и допу-
не Закона – „Службене новине Ф                
БиХ”, број: 70/08),  

- расељеним лицима и повратници-
ма у складу са Законом о расељен-
им лицима и повратницима у Ф 
БиХ и избјеглицама из БиХ („Слу-
жбене новине ФБиХ”, број: 15/05)  
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и 

- лицима предвиђеним Законом о 
правима лица која се из Босанско-
подрињског кантона Горажде вра-
ћају у мјеста пријератног пребива-
лишта („Службене новине Босанс-
ко-подрињског кантона  Горажде”, 
број: 13/15).  

 
2.2. Опис Програма 
  

Овим се Програмом дефинишу 
сви кључни елементи реализације буџ-
етских средстава са еконосмког кода 
614 200 – Текући трансфери појединц-
има (ЈАМ 003 – Здравствено осигура-
ње) за 2017.годину, као што су општи 
и посебни циљеви Програма, критери-
ји за расподјелу средстава, потребна 
средства за имплементацију појединих 
компоненти Програма, корисници ср-
едстава из Програма, број радника ко-
ји ће бити ангажовани на његовој им-
плементацији, процјену резултата који 
ће се остварити Програмом те процје-
ну непредвиђених расхода и издатака 
у оквиру Програма. 
 
 
3. ОПШТИ  И  ПОСЕБНИ  
      ЦИЉЕВИ  ПРОГРАМА 
 
3.1.  Општи/основни циљ Програма 
 

У Програму рада Министарст-
ва за 2017. годину дефинисан је прио-
ритетни циљ у области обезбјеђења зд-
равственог осигурања дјеци предшко-
лског узраста и старијим лицима пре-
ко 65 година живота, расељеним лици-
ма и повратницима у Босанско-под-
рињски кантон, као и повратницима у 
сусједне општине Републике Српске. 
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4. ПОТРЕБНА СРЕДСТВА ЗА 

ПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА 
 

Средства потребна за провође-
ње Програма утрошка средстава Ми-
нистарства за социјалну политику, зд-
равство, расељена лица и избјеглице, 
са економског кода 614 200 – Текући 
трансфери појединцима (ЈАМ 003 – 
Зд-равствено осигурање), износе укуп-
но 23.000 КМ.  
 
Укупно планирани износ  
средстава по Програму:     23.000 КМ 
 
 
5. КРИТЕРИЈИ ЗА РАСПОДЈЕЛУ  

СРЕДСТАВА 
 
 Дјеца од рођења до поласка у 
основну школу, те лица након наврш-
ених 65 година живота, а у складу са 
чланом 2. Закона о измјенама и допу-
нама Закона о здравствном осигурању 
(„Службене новине ФБиХ”, број:70/08) 
могу остварити право на здравствену 
заштиту путем Министарства за соци-
јалну политику, здравство, расељена 
лица и избјеглице Босанско-подрињс-
ког кантона Горажде. 
  

Сходно Закону о правима лица 
која се враћају из Босанско-подрињск-
ог кантона Горажде у мјеста пријерат-
ног пребивалишта (члан 2. став 1, чла-
нови 6. и 7.) („Службене новине Босан-
ско-подрињског кантона Горажде”, бр-
ој: 13/15), лица која се враћају из Боса-
нско-подрињског кантона Горажде у 
мјеста пријератног пребивалишта има-
ју право на здравствену заштиту обух-
ваћену обавезним здравственим осигу-
рањем, које подразумијева: 
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- осигурање здравственог станда-

рда под једнаким условима за 
осигурана лица у задовољавању 
потреба у примарној, специја-
листичко-консултативној здра-
вственој заштити с одговарајућ-
ом медицинском документаци-
јом. 

 
A. Критерији за остваривање пра-

ва на здравствену заштиту дје-
ци од рођења до поласка у ос-
новну школу: 

 

- доказ о датуму рођења дјетета; 
- да се осигураник води на евиде-

нцији незапослених или 
- доказ да није активни осигура-

ник ПИО; 
- доказ да није корисник здравст-

веног осигурања по било ком 
основу (Центар за социјални 
рад). 

 
Б.   Критерији за остваривање пра-  

ва на здравствену заштиту лица 
након навршених 65 година 
живота, а која нису осигурана 
по другом основу: 

 

- доказ да није пензионер и да се 
не налази на евиденцији акти-
вних осигураника; 

- доказ да није остварио право на 
здравствену заштиту по основу 
БИЗ-а; 

- доказ о мјесту пребивалишта за 
чланове породице ако их осигу-
раник издржава; 

- доказ о закљученом браку, а за 
дјецу доказ о датуму рођења; 

- доказ за дјецу старију од 15 год-
ина да су на редовном школо-
вању; 
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- доказ да супружник није на ев-
иденцији активних одигурани-
ка у ПИО-у; 

- доказ да је супружник незапос-
лено лице; 

- доказ да супружник не оствару-
је права по закону социјалне за-
штите; 

- доказ о супружниковом мјесту 
пребивалишта. 

 
Ц.  Критерији за остваривање пра- 

ва на здравствену заштиту лица 
која су се вратила из Босанско-
подрињског кантона у мјеста 
пријератног пребивалишта, а 
нису осигурани по другом осн-
ову: 

 

- доказ о пребивалишту; 
- доказ да није у мјесту пребива-

лишта остварио право на здрав-
ствену заштиту; 

- доказ о датуму рођења (за дје-
цу); 

- доказ да супружник има прија-
вљено мјесто пребивалишта у 
мјесту повратка; 

- доказ да супружник није оства-
рио право на здравствену зашт-
иту у мјесту повратка. 

 
 
6. КОРИСНИЦИ СРЕДСТАВА 
 

Корисник средстава буџетског 
кода 614200 – Текући трансфери поје-
динцима (ЈАМ 003 – Здравствено осиг-
урање), Министарство за социјалну 
политику, здравство, расељена лица и 
избјеглице, дефинисало је сљедеће ка-
тегорије директних корисника Прог-
рама: 
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 лица која имају статус расељен-
их лица и повратника 

 дјеца од рођења до поласка у 
основну школу,  

 лица након навршених 65.годи-
на живота, 

 лица на која се односи Закон о 
правима лица које се из Босанс-
ко-подрињског кантона Гораж-
де враћају у мјеста пријератног 
пребивалишта, а која нису оси-
гурана по другом основу. 

 
Директни корисници средстава 

ће бити одређени током процеса имп-
лементације Програма, у складу са кр-
итеријима предвиђеним у Програму и 
јавном позиву.  
 
 
7. ПОТРЕБАН БРОЈ РАДНИКА  

ЗА ПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА  
И МОНИТОРИНГ 

 
За провођење Програма су над-

лежни запослени у Министарству за 
социјалну политику, здравство, расе-
љена лица и избјеглице и Програм не 
захтијева ангажовање додатних радни-
ка на провођењу Програма. 
 
 
8. ПРОЦЈЕНА РЕЗУЛТАТА 
 

Реализацијом Програма очекује 
се обезбјеђење директне подршке за 
око 150 породица Босанско-подрињс-
ког кантона и сусједних општина РС-а, 
углавном породица које немају обез-
бијеђено здравствено осигурање ни по 
ком основу или због регистрације у мј-
есту повратка нису у могућности да 
обезбиједе здравствену заштиту на пр- 
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остору Босанско-подрињског кантона 
Горажде.  
 

Мјерење резултата активности, 
које ће се током 2017. године финанси-
рати из Програма утрошка средстава, 
ће се вршити на основу резултата мо-
ниторинга процеса имплементације и 
остваривања планираних резултата. 
 

Процјену остваривања резулта-
та Програма периодично ће обављати 
Министарство за социјалну политику, 
здравство, расељена лица и избјеглице 
у складу са динамиком реализације 
Програма.  
 

Надзор реализације Програма 
утрошка средстава са економског кода 
614200 – Текући трансфери појединци-
ма (ЈАМ 003 – Здравствено осигурање), 
вршиће Министарство за финансије, 
Уред за ревизију Буџета Босанско-под-
рињског кантона Горажде и Министа-
рство за социјалну политику, здравст-
во, расељена лица и избјеглице Босанс-
ко-подрињског кантона Горажде. 
 
 
9. ПРОЦЈЕНА НЕПРЕДВИЂЕНИХ  
      РАСХОДА И РИЗИКА 
 

Ризици који могу утицати на 
остваривање циљева и задатака овог 
Програма је евентуална немогућност 
обезбјеђења прихода због недовољног 
прилива средстава у Буџету Кантона 
те непредвиђено повећање потреба ко-
рисника због лошег социјалног статуса 
корисника. 
    

Број:08-14-836-2/17     М И Н И С Т Р И Ц А 
23.05.2017.године        Сабира Бешлија,с.р. 
     Г о р а ж д е 
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 На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде („Службене новине Босанско 
–подрињског кантона Горажде”, број 
8/15), Влада Босанско-подрињског  ка-
нтона Горажде, на наставку 103. редо-
вне сједнице, одржаном дана 22.05. 
2017. године,  д о н о с и: 

 
 

О Д Л У К У 
о измјени и допуни Одлуке  
о именовању представника 

Босанско-подрињског кантона                     
Горажде у преговарачки тим ради 

преговарања и закључивања 
колективног уговора  

о правима и обавезама послодаваца  
и запосленика – доктора медицине  
и доктора стоматологије  у области 

здравства на територији Федерације 
Босне и Херцеговине 

 
Члан 1. 

  
             Овом се одлуком врши измјена 
и допуна Одлуке број: 03-34-316-1/17 
од 24.03.2017. године, о именовању пр-
едставника Босанско-подрињског кан-
тона Горажде у преговарачки тим ра-
ди преговарања и закључивања колек-
тивног уговора о правима и обавезама 
послодаваца и запосленика – доктора 
медицине и доктора стоматологије у 
области здравства на територији Феде-
рације Босне и Херцеговине, тако што 
се члан 1. став 1. у тачки 1. мијења на 
начин да умјесто имена „Дамир Дуч-

ић” стоји име „Сабира Бешлија”. 
 

Члан 2. 
 

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

Број:03–34-698/17                П Р Е М И Ј Е Р 
22.05.2017.године              Емир Оковић,с.р. 
     Г о р а ж д е 
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 На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде („Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде”, број: 
8/15) и члана 88. Закона о заштити ок-
олине Босанско-подрињског кантона 
Горажде („Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде”, број: 
5/05, 11/10 и 8/11), а у складу са Зако-
ном о извршењу Буџета Босанско-под-
рињског кантона Горажде за 2017. го-
дину („Службене новине Босанско-по-
дрињског кантона Горажде”, број: 
4/17), Влада Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде, на наставку 103. редов-
не сједнице, одржаном дана 22.05.2017. 
године, д о н о с и : 

 
  

О Д Л У К У 
о давању сагласности на План 

утрошка средстава  Министарства  
за урбанизам, просторно  уређење  

и заштиту околине  Босанско-
подрињског кантона Горажде  
за 2017. годину са Подрачуна  

за заштиту околине  у Босанско-
подрињскомкантону Горажде 

 
Члан 1. 

 
Овом се Одлуком даје сагласно-

ст на План утрошка средстава Минис-
тарства за урбанизам, просторно уре-
ђење и заштиту околине Босанско-по- 
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дрињског кантона Горажде за 2017. го-
дину са Подрачуна за заштиту околи-
не у Босанско-подрињском кантону 
Горажде са планираним износом од 
149.000,00 КМ, који ће се у 2017. години 
утрошити за израду стратешких доку-
мената и суфинансирање пројеката из 
области повећања енергетске ефикас-
ности и заштите околине. 
 

Члан 2. 
 

План утрошка из члана 1. Од-
луке саставни је дио ове Одлуке. 
 

Члан 3. 
 

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

Члан 4. 
 

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

Број:03–14-733/17                П Р Е М И Ј Е Р 
22.05.2017.године              Емир Оковић,с.р. 
     Г о р а ж д е 

................................ 
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П  Л  А  Н 
утрошка средстава Министарства  
за урбанизам, просторно уређење  

и заштиту околине Босанско-
подрињског кантона Горажде  
за 2017. годину  са “Подрачуна  

за заштиту околине  у Босанско-
подрињском кантону Горажде” 
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1. НАЗИВ ПЛАНА: План утрошка 

средстава Министарства за урба-
низам, просторно уређење и заш-
титу околине Босанско-подрињс-
ког кантона Горажде за 2017. год-
ину са “Подрачуна за заштиту ок-
олине у Босанско-подрињском ка-
нтону Горажде” 

 
 
2. ПРАВНИ ОСНОВ: Буџет Босанско-

подрињског кантона Горажде за 
2017.годину, Закон о извршењу Бу-
џета Босанско-подрињског кантона 
Горажде за 2017.годину („Службе-
не новине Босанско-подрињског 
кантона Горажде”, број:4/17) и Зак-
он о заштити околине Босанско-по-
дрињског кантона Горажде („Слу-
жбене новине Босанско-подрињск-
ог кантона Горажде”, број: 5/05, 
11/10 и 8/11). 

 
 
3. ТРАЈАЊЕ ПЛАНА: До краја 2017. 

године. 
 

 
4. ПЛАНИРАНИ ИЗНОС:149.000,00 КМ 

 
 
5. ОДГОВОРНО ЛИЦЕ:  

 
Слободан Јанковић, дипл.инг.грађ.   
Министар за урбанизам, просторно 
уређење и заштиту околине Боса-
нско-подрињског кантона Горажде  

 
 
ЗАКОНСКИ ОСНОВ 
 

Доношење Плана утрошка средстава 
са Подрачуна за заштиту околине у 
Босанско-подрињском кантону Гораж-
де прописано је чланом 88. Закона о  
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заштити околине Босанско-подрињск-
ог кантона Горажде („Службене нови-
не Босанско-подрињског кантона Гор-
ажде”, број: 5/05, 11/10 и 8/11). 
 
 
ИЗВОР СРЕДСТАВА  
 

Средства на Подрачуну за заштиту ок-
олине у Босанско-подрињском канто-
ну Горажде прикупљају се у складу са 
чланом 85. Закона о заштити околине 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де, а њихова расподјела се врши са ра-
чуна Федералног фонда за заштиту 
околине у односима одређеним про-
писима који регулишу ту област. 
 
 
УТРОШАК СРЕДСТАВА 
 

У складу са Буџетом Министарства за 
урбанизам, просторно уређење и заш-
титу околине Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде за 2017. годину, Закон-
ом о извршењу Буџета Босанско-под-
рињског кантона Горажде, Законом о 
заштити околине Босанско-подрињск-
ог кантона Горажде и Програмом рада 
Министарства за 2017. годину, средст-
ва прикупљена на Подрачуну за заш-
титу околине у Босанско-подрињском 
кантону Горажде биће утрошена за ре-
ализацију пројеката из области зашти-
те околине на сљедећи начин:  
 

1. Еконо-
мски 
код 

Назив 
економског  

кода 

Планирани 
износ 

средстава 

 
821500 

Набавка сталних 
средстава у 

облику права 
30.000,00 КМ 

 
Започета је процедура израде 

стратешких докумената – Студије са  
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програмом развоја информационог 
си-стема о отпаду на подручју Босан-
ско-подрињског кантона Горажде и 
Студије енергетског потенцијала у 
Босанско-подрињском кантону Гораж-
де. У овој години се очекује завршетак 
израде ових докумената и за те намје-
не су планирана средства у наведеном 
износу.  
 

2. Еконо-
мски 
код 

Назив 
економског  

кода 

Планирани 
износ 

средстава 

 

614300 

Текући 
трансфери 

непрофитним 
организацијама 

24.000,00 КМ 

 
Програмом рада Министарства 

за 2017. годину планирана је подршка 
и суфинансирање пројеката из обла-
сти заштите околине, које ће на основу 
Програма утрошка средстава на адре-
су Министарства доставити непрофи-
тне организације и удружења грађана 
са подручја Босанско-подрињског кан-
тона Горажде.  

 

3. Еконо-
мски 
код 

Назив 
економског  

кода 

Планирани 
износ 

средстава 

 

615700 

Капитални 
трансфери 

међународним 
организацијама 

50.000,00 КМ 

 
Програмом рада Министарства 

за 2017. годину планирана је подршка 
и суфинансирање пројеката из облас-
ти енергетске ефикасности. Влада Бо-
санско-подрињског кантона Горажде 
је са УНДП-ем потписала Споразум о 
подјели трошкова за пројекат „Зелени 
економски развој”, а планирано је и за-
једничко суфинансирање приоритет- 
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них пројеката повећања енергетске 
ефикасности на јавним објектима.  

 

4. Еконо-
мски 
код 

Назив 
економског  

кода 

Планирани 
износ 

средстава 

 
651200 

Капитални 
трансфери 

појединцима 
20.000,00 КМ 

 
Средства ће се користити за по-

већање енергетске ефикасности на обј-
ектима колективног становања. Начин 
додјеле средстава ће се дефинисати 
програмом утрошка средстава. 

 

5. Еконо-
мски 
код 

Назив 
економског  

кода 

Планирани 
износ 

средстава 

 
614400 

Субвенције јавним 
предузећима 

25.000,00 КМ 

 
Дио средстава са Подрачуна за 

заштиту околине у Босанско-подрињс-
ком кантону Горажде, по критеријима 
који ће бити дефинисани програмом 
утрошка средстава, утрошиће се за су-
финансирање пројеката који ће доп-
ринијети очувању, заштити и унапре-
ђивању стања у области заштите окол-
ине, као и стварању бољих услова жи-
вота. 
 
За ставке 2, 3, 4. и 5. из овог Плана до-
нијеће се програми утрошка средстава 
у складу са Законом о извршењу Буџе-
та Босанско-подрињског кантона Гор-
ажде за 2017.годину, којима ће се пре-
цизније дефинисати начин утрошка 
ових средстава. 
 
МОНИТОРИНГ 
 

Праћење и контролу реализације Пла-
на проводиће стручна лица Министа- 
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рства за урбанизам, просторно уређе-
ње и заштиту околине Босанско-под-
рињског кантона Горажде. 
 
 
ИЗВЈЕШТАВАЊЕ 
 

По окончању пројектних активности, 
корисници финансијских средстава су 
обавезни Министарству за урбанизам, 
просторно уређење и заштиту околи-
не Босанско-подрињског кантона Гор-
ажде доставити извјештај о утрошку 
додијељених средстава. Министарство 
ће на основу извјештаја корисника са-
чинити и доставити Влади Кантона 
извјештај о утрошку додијељених сре-
дстава и реализацији предметног Пла-
на утрошка средстава са Подрачуна за 
заштиту околине у Босанско-подрињ-
ском кантону Горажде.  
 

Број:09-14-253-2/17       М И Н И С Т А Р 
01.06.2017.године  Слободан Јанковић,с.р. 
     Г о р а ж д е 
 

Сагласност на овај План дала је Влада 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де, Одлуком број:03-14-733/17 од 22.05. 
2017. године.  
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На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде („Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде” број: 
8/15), а у складу са Одлуком министра 
за урбанизам, просторно уређење и 
заштиту околине Босанско-подрињск-
ог кантона Горажде број:09-14-211-6/17 
од 10.05.2017.године, Влада Босанско-
подрињског кантона Горажде, на наст-
авку 103. редовне сједнице, одржаном 
дана 22.05.2017. године, д о н о с и: 
 

04. јул/српањ 2017. 
 

 
О Д Л У К У 

о давању сагласности за потписивање 
уговора за пружање услуга  

за извођење радова на санацији 
поткровног стана који се налази  

у улици Мевсуда Бајића Баје  
број 37/6 у Витковићима 

 
Члан 1. 

 

Овом се Одлуком министру за 
урбанизам, простоно уређење и зашт-
иту околине  Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде, Слободану Јанковићу, 
даје сагласност да на основу Одлуке о 
избору најповољнијег понуђача број: 
09-14-211-6/17 од 10.05.2017.године, са 
фирмом “ГОРАЖДЕСТАН” д.о.о. Гор-
ажде закључи уговор о пружању услу-
га за извођење радова на санацији пот-
кровног стана који се налази у улици 
Мевсуда Бајића Баје број 37/6 у Витко-
вићима, укупне вриједности 4.004,53  
КМ. 
 

Члан 2. 
 

Средства за реализацију ове Од-
луке обезбједиће се из Буџета Мини-
старства за урбанизам, просторно уре-
ђење и заштиту околине Босанско-по-
дрињског кантона Горажде за 2017.го-
дину са економског кода 613700 – Изд-
атци за текуће одржавање. 
 

Члан 3. 
 

Ова Одлука ступа на снагу дан-
ом објављивања на службеној огласној 
табли Кантона, а накнадно ће бити об-
јављена у “Служненим новинама Бо-
санско-подрињског кантона Горажде”. 
      

Број:03–14-734/17                П Р Е М И Ј Е Р 
22.05.2017.године              Емир Оковић,с.р. 
     Г о р а ж д е 



04. јул/српањ 2017. 
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У складу са чланом 23. Закона о 
Агенцији за превенцију корупције и 
координацији борбе против корупције 
(“Службени гласник БиХ”, број: 103/09 
и 58/13”) и члана 23. Закона о Влади 
Босанско–подрињског кантона Гораж-
де (“Службене новине Босанско–под-
рињског кантона Горажде”, број:8/15), 
Влада Босанско–подрињског кантона 
Горажде, на наставку 103. редовне сјед-
нице, одржаном дана 22.05.2017. годи-
не,  д о н о с и: 

 
 

О Д Л У К У 
о измјени Одлуке о формирању 

Тијела за спречавање и борбу против 
корупције у Босанско-подрињском 

кантону Горажде 
 

Члан 1. 
  
 Овом се Одлуком врши измјена 
Одлуке о формирању Тијела за спре-
чавање и борбу против корупције у 
Босанско-подрињском кантону Гораж-
де, на начин да се члан 1. став 1. мије-
ња, на начин: 
 

„Под редним бројем 1. умјесто  Емир 
Сијерчић, координатор – Влада Босан-
ско-подрињског кантона Горажде, тре-
ба да стоји Елмир Пилав, координатор 
– Министарство за финансије Босан-
ско-подрињског кантона Горажде. 
 

Члан 2. 
 

 Остали дијелови Одлуке остају 
непромијењени. 
 

Члан 3. 
 

Ова Одлука ступа на снагу дан- 

Број 7 – страна 1483 
 
 
ом објављивања на службеној огласној 
табли Кантона, а накнадно ће бити 
објављена у “Служненим новинама 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де”. 
 

Број:03-05-744/17                П Р Е М И Ј Е Р 
22.05.2017.године              Емир Оковић,с.р. 
     Г о р а ж д е 
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На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде (“Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде”, број: 
8/15) и чланова 26. и 27. Закона о изв-
ршењу Буџета Босанско-подрињског 
кантона Горажде за 2017.годину, (“Сл-
ужбене новине Босанско-подрињског 
кантона Горажде, број: 4/17), Влада Бо-
санско-подрињског кантона Горажде, 
на 103. редовној сједници, одржаној 
дана 18.05.2017. године, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о одобравању једнократне  

новчане помоћи 
 

Члан 1. 
 
 Овом се Одлуком одобравају је-
днократне новчане помоћи, како сли-
једи: 
 

- Удружење демобилисаних бораца 
општине Пале у износу од 800,00 

КМ, као финансијска помоћ при 
организацији турнира у фудбалу 
поводом Дана општине Пале у 
ФБиХ. 
Средства уплатити на рачун број: 
1610300002520056, отворен код Ра-
ифаизен банке Горажде. 

 

- Удружење пчелара Босанско-под- 
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рињског кантона “Бехар” Горажде, 
у износу од  2.000,00 КМ, као помоћ 
за набавку ројева пчела. 
Средства уплатити на рачун број: 
1020070000024221, отворен код УН-
ИОН банке д.д. Сарајево филија-
ла Горажде. 

 
Члан 2. 

 
 За реализацију Одлуке задужује 
се Министарство за финансије, а сред-
ства су планирана у Буџету Владе Бо-
санско–подрињског кантона Горажде, 
економски код 600 000 – Текућа буџет-
ска резерва, а теретиће се економски 
код 614 300 – Текући трансфери неп-
рофитним организацијама. 
 

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:03–14-781/17                П Р Е М И Ј Е Р 
18.05.2017.године              Емир Оковић,с.р. 
     Г о р а ж д е 
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На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде (“Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде”, број: 
8/15) и чланова 26. и 27. Закона о изв-
ршењу Буџета Босанско-подрињског 
кантона Горажде за 2017.годину, (“Сл-
ужбене новине Босанско-подрињског 
кантона Горажде, број: 4/17), Влада Бо-
санско-подрињског кантона Горажде, 
на 103. редовној сједници, одржаној 
дана 18.05.2017. године, д о н о с и: 

04. јул/српањ 2017. 
 

 
О Д Л У К У 

о одобравању једнократне  
новчане помоћи 

 
Члан 1. 

 

 Овом се Одлуком одобравају је-
днократне новчане помоћи, како сли-
једи: 
  
- Гушо Есад, у износу од 500,00 КМ, 

као финансијска помоћ при лијечењу 

- Буква Џевад, у износу од 500,00 КМ, 
као финансијска помоћ при лијечењу 

- Асим Вилић, у износу од 500,00 КМ, 
као финансијска помоћ при лијечењу

  
Члан 2. 

 

 За реализацију Одлуке задужује 
се Министарство за финансије, а сред-
ства су планирана у Буџету Владе Бос-
анско–подрињског кантона Горажде, 
економски код 600 000 – Текућа буџет-
ска резерва, а теретиће се економски 
код 614200 – Текући трансфери поје-
динцима. 
 

Члан 3. 
 

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

Број:03–14-780/17                П Р Е М И Ј Е Р 
18.05.2017.године              Емир Оковић,с.р. 
     Г о р а ж д е 
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На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде („Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде”, број: 
8/15), члана 31. Уредбе о продаји сред- 
 



04. јул/српањ 2017. 
 
 
става („Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде, број: 
9/16), Влада Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде, на наставку 103. редов-
не сједнице, одржаном дана 22.05.2017. 
године, д о н о с и: 

 
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности Служби  

за заједничке послове кантоналних 
органа Босанско-подрињског 

кантона Горажде за објављивање 
поновног јавног огласа за продају 

службеног моторног возила 
 

Члан 1. 
  

Овом се Одлуком даје сагласно-
ст Служби за заједничке послове кан-
тоналних органа Босанско-подрињск-
ог кантона Горажде да у име и за ра-
чун Владе Босанско-подрињског кант-
она Горажде може извршити објављи-
вање поновног јавног огласа за продају 
службеног моторног возила, утврђеног 
у Одлуци о давању сагласности за про-
дају службеног моторног возила, број: 
03-14-461/17 од 13.04.2017.године, а уз 
смањење продајне цијене у висини од 
20% од утврђене почетне цијене, тако 
да почетна продајна цијена предме-
тног возила у овом кругу продаје из-
носи 10.400,00 КМ. 
 

Члан 2. 
 

Служба за заједничке послове 
кантоналних органа Босанско-подри-
њског кантона Горажде ће у Поновље-
ном јавном огласу примијенити иста  
правила као и у поступку по првом ја-
вном огласу. 
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Члан 3. 
 

Службено моторно возило које 
је предмет продаје не може се продати 
испод почетне цијене утврђене у чла-
ну 1. ове Одлуке. 
 

Члан 4. 
 

За реализацију ове Одлуке зад-
ужује се Служба за заједничке послове 
кантоналних органа Босанско-подри-
њског кантона Горажде. 
 

Члан 5. 
 

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

Број:03–14–461–2/17            П Р Е М И Ј Е Р 
22.05.2017.године              Емир Оковић,с.р. 
     Г о р а ж д е 

474 
На основу члана 23. Закона о 

Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде („Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде”, број: 
8/15) и члана 47. Закона о извршењу                 
Буџета Босанско-подрињског кантона 
Горажде за 2017. годину („Службене 
новине  Босанско-подрињског кантона 
Горажде”, број: 4/17), Влада Босанско-
подрињског кантона Горажде, на нас-
тавку 104. редовне сједнице, одржаном 
дана 29.05.2017. године, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности на Програм 
утрошка средстава Министарства  
за социјалну политику, здравство, 

расељена лица и избјеглице  
са економског кода 614100 (ЈАО 003)   

– Текући трансфери за здравство  
(од значаја за Кантон) за 2017. годину 
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Члан 1. 
 

Овом Одлуком Влада Босанско-
подрињског кантона Горажде даје саг-
ласност на Програм утрошка средста-
ва из Буџета Министарства за социјал-
ну политику, здравство, расељена ли-
ца и избјеглице за 2017. годину, са ек-
ономског кода 614100 (ЈАО 003) – Те-
кући трансфери за  здравство (од зна-
чаја за Кантон) у износу 50.000 КМ. 

 
Члан 2. 

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

Члан 3. 
 

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

Члан 4. 
 

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

Број:03-14-794/17                 П Р Е М И Ј Е Р 
29.05.2017.године              Емир Оковић,с.р. 
    Г о р а ж д е 

................................. 
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На основу члана 47. Закона о 
извршењу Буџета Босанско-подрињск-
ог кантона Горажде за 2017. годину 
(“Службене новине Босанско-подри-
њског кантона Горажде”, број: 4/17), а  
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у складу са одредбама Закона о здрав-
ственој заштити („Службене новине 
Федерације Босне и Херцеговине”, бр-
ој: 46/10 и 75/13), Министарство за со-
цијалну политику, здравство, расеље-
на лица и избјеглице Босанско-подри-
њског кантона Горажде, у т в р ђ у ј е: 
 
 

П Р О Г Р А М 
утрошка средстава  Министарства  
за социјалну политику, здравство, 

расељена лица и избјеглице,  
са економског кода 614100 (ЈАО 003)  

– Текући трансфери за здравство  
(од значаја за Кантон) 

 
 
1. НАЗИВ ПРОГРАМА 
 
Назив Програма је “Програм утрошка 
средстава Министарства за социјалну 
политику, здравство, расељена лица и 
избјеглице, са економског кода 614100 
(ЈАО 003) – Текући трансфери за 
здравство (од значаја за Кантон). 
 
 
ПОДАЦИ О ПРОГРАМУ 
 
 

Период реализације Програма:  
                            01.01.– 31.12.2017.године 
 
Буџетска позиција:  
              Текући трансфери за здравство 
 
Економски код:           614100 
 
Аналитички код:        ЈАО 003 
 
Буџетски раздјел:       19 
 
Укупна вриједност Програма:  
                                          50.000 КМ 
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Одговорно лице:    Сабира Бешлија 
 
Позиција одговорног лица:Министар 
 
Контакт лице за Програм:   
                                 Ален Пашовић 
 
Контакт-телефон:    038 228 439   
                                                       локал 247 
 
Контакт е-маил:    
              alen.pasovic@bpkg.gov.ba 

 
 
САГЛАСНОСТ НА ПРОГРАМ 
 
 Сагласност на овај Програм, у 
складу са чланом 47. Закона о изврше-
њу Буџета Босанско-подрињског кант-
она Горажде за 2017. годину (“Службе-
не новине Босанско-подрињског кант-
она Горажде”, број: 4/17), дала је Влада 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де, Одлуком број: 03-14-794/17 од 29.05. 
2017.године. 
 
 
2. СВРХА И ОПИС ПРОГРАМА 
 
2.1. Сврха Програма 
 
 Сврха овог Програма утрошка 
средстава је подршка здравственом се-
ктору,  односно осигурање финансијс-
ке подршке за имплементацију прио-
ритетних циљева и програмских зада-
така Министарства који се односе на 
развој и јачање здравственог сектора и 
управљања у здравству у сврху осигу-
рања праведног система социјалне и 
здравствене заштите становништва Бо-
санско-подрињског кантона Горажде, 
базираних на потребама Кантона. 
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 Такођер, сврха Програма је да 
се, у складу са чланом 47. Закона о из-
вршењу Буџета Босанско-подрињског 
кантона Горажде за 2017.годину („Слу-
жбене новине Босанско-подрињског 
кантона Горажде”, број: 4/17), осигура 
плански и транспарентан утрошак ср-
едстава одобрених на економском ко-
ду 614100 (ЈАО 003) – Текући трансфе-
ри за здравство (од значаја за Кантон), 
у складу са важећим законским пропи-
сима. 
 
2.2. Опис Програма 
 

 Програм утрошка средстава са 
економског кода 614100 (ЈАО 003) деф-
инише све кључне елементе имплеме-
нтације планираних буџетских сред-
става како је то усвојено Програмом 
рада Владе Босанско-подрињског кан-
тона Горажде за 2017.годину, као што 
су: износ средстава, општи и посебни 
циљеви Програма, корисници средста-
ва, критерији за расподјелу средстава, 
процјена резултата имплементације 
Програма као и процјена непредвиђе-
них расхода и ризика. 
 
 

3. ОПШТИ И ПОСЕБНИ  
      ЦИЉЕВИ ПРОГРАМА 
 
3.1. Општи/основни циљ Програма 
 

 Општи циљ Програма је: 
 

Унапређење рада примарне зд-
равствене заштите кроз унапређење 
доступности квалитетних и сигурних 
здравствених услуга и 

Јачање улоге јавно-здравствене 
дјелатности кроз осигурање и јачање 
основних јавно-здравствених функци- 
 

mailto:alen.pasovic@bpkg.gov.ba
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ја које омогућавају промоцију здравља 
и превенцију болести. 
 
3.2. Посебни/специфични циљеви  
       Програма 
 
 Посебни циљеви овог Програ-
ма, дефинисани Програмом рада Вла-
де и Министарства за 2016.годину су: 
 

- Обезбјеђење финансијске одрж-
ивости система здравства; 

 
- Подршка развоју и јачању здра-

вственог сектора  кроз финанс-
ирање и суфинансирање про-
јеката здравствених установа од 
интереса за Кантон; 

 
- Побољшање доступности стан-

овништву услуга породичне 
медицине у свим дијеловима 
Босанско-подрињског кантона 
Горажде; 

 
- Квалитетније пружање услуга 

примарне здравствене заштите, 
као и проширивање обима и 
врсте здравствених услуга бази-
раних на савременим медици-
нским достигнућима и новим 
здравственим технологијама. 
 

 
4. ПОТРЕБНА СРЕДСТВА ЗА  
      ПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА 
 
 Средства планирана Буџетом 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де за 2017.годину за имплементацију 
циљева из овог Програма, износе уку-
пно 50.000 КМ.  
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5. КРИТЕРИЈИ ЗА РАСПОДЈЕЛУ 
      СРЕДСТАВА 
 
5.1. Општи услови и посебни услови 
 
 Уважавајући чињеницу да су 
планирана средства минимална у одн-
осу на стварне потребе здравствених 
установа, није могуће расписивати јав-
ни позив за додјелу средстава. Иста се 
распоређују на основу процјене Мини-
старства, уважавајући циљеве Програ-
ма рада Министарства у 2017. години 
и процијењене ефекте имплементаци-
је. 
 Расподјела средстава ће се врш-
ити у складу са одредбама Закона о зд-
равственој заштити („Службене нови-
не Федерације БиХ”, број: 46/10 и 
75/13) и оснивачким актима здравстве-
них установа, а на основу одлука Вла-
де Босанско-подрињског кантона Гор-
ажде, за пројекте и захтјеве корисника 
за које Министарство процијени да су 
усклађени са општим и посебним 
циљевима Програма и планираним 
средствима. Корисник средстава може 
аплицирати са захтјевом на износ до 
5.000 КМ и пројектом на износ преко 
5.000 КМ до укупног износа средстава 
планираних за тог корисника у погла-
вљу 6. Програма. 
 

Апликације пројектом подносе 
се у форми дефинисаној од стране 
Министарства. 
 

Апликације захтјевом морају са-
државати: 
 

- износ тражених средстава, као 
и износе укупно потребних сре-
дстава и средстава обезбијеђен- 
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их из властитих или других из-
вора, 

 

- разлог због којег корисник пут-
ем захтјева тражи одобравање 
буџетских средстава, 
 

- усклађеност захтјева са општим 
и посебним циљевима Програ-
ма, 
 

- преглед активности које се пла-
нирају реализовати у случају 
одобравања средстава по захтје-
ву, 
 

- планиране резултате имплеме-
нтације тражених средстава. 
 

 
6. КОРИСНИЦИ СРЕДСТАВА 
 

 Укупна Програмом планирана 
средства Министарство ће распоређи-
вати за пројекте и захтјеве усклађене са 
општим и посебним циљевима те кри-
теријима за расподјелу средстава, кор-
исницима и у износима како слиједи: 
 

- 20.000 КМ за ЈУ Завод за јавно здра- 
вство БПК Горажде, 

- 12.000 КМ за ЈУ Дом здравља „Др. 
Исак Самоковлија” Горажде, 

- 7.000 КМ за ЈУ Дом здравља Усти-
колина, 

- 7.000 КМ за ЈУ Дом здравља Прача 
и 

- 4.000 КМ за непредвиђене потребе 
у оквиру општих и посебних циљева. 

 
 
7. ПОТРЕБАН БРОЈ РАДНИКА  

ЗА ПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА  
      И МОНИТОРИНГ 
 

 За провођење овог Програма  
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утрошка средстава и имплементацију 
планираних средстава надлежни су за-
послени у Министарству за социјалну 
политику, здравство, расељена лица и 
избјеглице и исти не захтијева анга-
жман додатног броја радника. 
 Мониторинг провођења Прогр-
ама вршиће се на основу извјештаја ко-
рисника о намјенском утрошку сред-
става. 
 
 
8. ПРОЦЈЕНА РЕЗУЛТАТА 
 
 Имплементација Програма утр-
ошка средстава Министарства за соци-
јалну политику, здравство, расељена 
лица и избјеглице има за циљ плански 
и транспарентно, путем финансирања 
и суфинансирања пројеката и захтјева 
корисника, обезбиједити подршку ра-
звоју и јачању примарне, специјалис-
тичко-консултативне и болничке здра-
вствене заштите становништва Босанс-
ко-подрињског кантона Горажде. 
 Процјену резултата имплемен-
тације овог Програма, Министарство 
за социјалну политику, здравство, рас-
ељена лица и избјеглице ће да врши 
на бази извјештаја корисника о намје-
нском утрошку одобрених средстава 
за захтјеве и пројекте. 
 

У циљу осигурања процјене ре-
зултата Програма, одабрани корисни-
ци су дужни: 
 

- Прије одобравања средстава, за 
непројектно финансирање, Ми-
нистарству за социјалну поли-
тику, здравство, расељена лица 
и избјеглице доставити захтјев 
за додјелу средстава у којем ће 
образложити планирану намје-
ну кориштења средстава, план- 
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ирани период утрошка и начин 
утрошка средстава и планиране 
резултате које јавна установа 
планира остварити траженим 
средствима; 

 

- У случају пројектног финанси-
рања, корисник је дужан доста-
вити комплетан приједлог про-
јекта на одобравање. Приједлог 
пројекта корисник доставља уз 
захтјев у којем наводи све инф-
ормације као и у случају непро-
јектног финансирања; 
 

- Након утрошка одобрених сре-
дстава, корисник је дужан Мин-
истарству за социјалну полити-
ку, здравство, расељена лица и 
избјеглице, у року од 15 дана, 
доставити документован извје-
штај о проведеним активности-
ма и намјенском утрошку сред-
става. 
 

 
Надзор над реализацијом Прог-

рама утрошка средстава са економског 
кода 614100(ЈАО003) – Текући трансфе-
ри за здравство (од значаја за Кантон), 
вршиће Министарство за социјалну 
политику, здравство, расељена лица и 
избјеглице и Министарство за финан-
сије Босанско-подрињског кантона Го-
ражде. 
 
 
9. ПРОЦЈЕНА НЕПРЕДВИЂЕНИХ 
      РАСХОДА И РИЗИКА 
 
 Непредвиђени расходи и ризи-
ци који могу настати у току имплеме-
нтације Програма везани су за стање и 
реформске процесе у здравственом 
сектору, као и непредвиђене појаве бо- 
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лести и епидемија које захтијевају по-
јачану активност јавног здравства. 
 

Број:08-37-777-2/17     М И Н И С Т Р И Ц А 
01.06.2017.године    Сабира Бешлија,с.р. 
     Г о р а ж д е 
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На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско–подрињског кантона 
Горажде (“Службене новине Босанско 
–подрињског кантона Горажде” број: 
8/15), а у складу са члановима 1. и 3. 
Одлуке о утврђивању Календара оби-
љежавања значајних догађаја, датума 
и личности из одбрамбено-ослободи-
лачког рата 1992-1995.година у Босанс-
ко-подрињском кантону Горажде (“Сл-

ужбене новине Босанско–подрињског 
кантона Горажде” број: 1/13 и 11/15),  
Влада Босанско–подрињског кантона 
Горажде, на наставку 104. редовне сјед-
нице, одржаном дана 29.05.2017.годи-
не,  д о н о с и:    

 
 

О Д Л У К У 
о усвајању Програма обиљежавања 

„Дана сјећања на цивилне жртве 
агресије / Дан логораша / Дан жена  

у ослободилачком рату” у Босанско-
подрињском кантону Горажде  

за 2017.годину 
 

Члан 1. 
 

Овом се Одлуком усваја Прогр-
ам обиљежавања „Дана сјећања на ци-
вилне жртве агресије /Дан логораша/ 
Дан жена у ослободилачком рату” у 
Босанско-подрињском кантону Гораж-
де за 2017. годину, а исти је саставни 
дио ове Одлуке. 

Одобравају се трошкови за реа-
лизацију Програма у износу 1.200,00  
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КМ, према Финансијском плану који је 
саставни дио Програма. 
 

Члан 2. 
 

Одобрена средства обезбиједи-
ти из Буџета Министарства за социјал-
ну политику, здравство, расељена ли-
ца и избјеглице Босанско- подрињског 
кантона Горажде, економски код 614 
300 – “Текући трансфери непрофитн-
им организацијама за 2017. годину. 
 

Члан 3. 
 

За реализацију ове Одлуке заду-
жују се Министарство за социјалну по-
литику, здравство, расељена лица и из-
бјеглице и Министарство за финансије 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де. 
 

Члан 4. 
 

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

Број:03-14-795/17      П Р Е М И Ј Е Р 
29.05.2017.године    Емир Оковић,с.р. 
     Г о р а ж д е 
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На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде („Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде”, број: 
5/03) и члана 47. Закона о извршењу 
Буџета Босанско-подрињског кантона 
Горажде, („Службене новине Босанс-
ко-подрињског кантона Горажде”', бр-
ој: 4/17), Влада Босанско-подрињског 
кантона Горажде, на наставку 104.  ре- 
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довне сједнице, одржаном дана 29.05. 
2017. године,  д о н о с и : 
 
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности на Програм 
утрошка средстава Министарства  
за социјалну политику, здравство, 

расељена лица и избјеглице 
Бoсанско-подрињског кантона 

Горажде са економског кода 614200  
– Текући трансфери појединцима 

(ЈАМ 001 – Издаци за расељена лица 
и избјеглице) за 2017.годину 

 

Члан 1. 
 

 Овом Одлуком Влада Босанско-
подрињског кантона Горажде даје саг-
ласност на Програм утрошка средста-
ва из Буџета Министарства за социјал-
ну политику, здравство, расељена ли-
ца и избјеглице Босанско-подрињског 
кантона Горажде за 2017.годину, са ек-
ономског кода 614200 – Текући транс-
фери појединцима (ЈАМ 001 – Изда-
ци за расељена лица), у износу од 
55.000,00 КМ. 
 

Члан 2. 
 

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

Члан 3. 
 

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

Члан 4. 
 

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

Број:03-14-793/17                 П Р Е М И Ј Е Р                                                         
29.05.2017.године    Емир Оковић,с.р. 
     Г о р а ж д е 

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

476а) 
 

На основу члана 47. Закона о из-
вршењу Буџета Босанско-подрињског 
кантона Горажде за 2017.годину (“Сл-
ужбене новине Босанско-подрињског 
кантона Горажде”, број: 4/17), Минис-
тарство за социјалну политику, здрав-
ство, расељена лица и избјеглице 
утврђује: 
 
 

П Р О Г Р А М 
утрошка средстава Министарства  
за социјалну политику, здравство, 

расељена лица и избјеглице  
са економског кода 614200 – Текући 
трансфери појединцима (ЈАМ 001  

- Издаци за расељена лица)  
за 2017.годину 

 
 
1. НАЗИВ ПРОГРАМА 
 

Назив Програма је “Програм 
утрошка средстава Министарства за 
социјалну политику, здравство, расе-
љена лица и избјеглице са економског 
кода 614200 – Текући трансфери поје-
динцима (ЈАМ 001 – Издаци за расеље-
на лица) за 2017.годину. 
 
 
ПОДАЦИ О ПРОГРАМУ 
 
Период реализације Програма: 
      01.01.2017 – 31.12.2017.године 

04. јул/српањ 2017. 
 
 
Буџетска позиција:     
         Текући трансфери појединцима 
 
Економски код:           614200 
 
Укупна вриједност Програма: 
                                     55.000,00 КМ 
 
Одговорно лице: Сабира Бешлија 
 
Позиција одговорног лица: 
                                         Министар 
 
Контакт лице за Програм:  
                                       Сафет Стархонић 
 
Контакт-телефон:  038 228 439 
 
Контакт е-маил:  
          minsoc@bpkg.gov.ba 
 
Интернет:  www.bpkg.gov.ba 
 
 
САГЛАСНОСТ НА ПРОГРАМ 
 

Сагласност на овај Програм, у 
складу са чланом 47. Закона о изврше-
њу Буџета Босанско-подрињског кант-
она Горажде за 2017. годину („Службе-
не новине Босанско-подрињског кант-
она Горажде”, број: 4/17), дала је Влада 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де Одлуком број: 03-14-793/2017 од 29. 
05.2017.године. 
  
 
2. СВРХА И ОПИС ПРОГРАМА 
 
2.1. Сврха Програма 
 

Сврха Програма утрошка сред-
става Министарства за социјалну пол-
итику, здравство, расељена лица и из-
бјеглице са буџетског кода 614200 јесте  

mailto:minsoc@bpkg.gov.ba
http://www.bpkg.gov.ba/
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побољшање положаја расељених лица 
и повратника на простору Босанско-
подрињског кантона и подручју сус-
једних општина Републике Српске и 
то Вишеграда, Рогатице, Новог Гораж-
да, Фоче, Чајнича и Рудог. Побољша-
ње положаја расељених лица и повра-
тника подразумијева помоћ и подрш-
ку у осигурању нивоа економског и со-
цијалног стандарда повратника који 
омогућава одржив стандард живота 
повратника те осигурање адекватног 
стандарда живота расељених лица која 
још увијек чекају на повратак у прије-
ратно мјесто боравка, а која тренутно 
бораве на простору Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде.  

Посебно, Програмом се настоји 
допринијети побољшању положаја ма-
њинских повратника, дјеце која живе у 
повратничким породицама, руралном 
развоју повратничких подручја и оси-
гурању адекватних услова живота нај-
рањивијим повратничким категорија-
ма. 

Сврха Програма је, такођер, да, 
у складу са Законом о извршењу Буџе-
та, осигура плански и транспарентан 
утрошак средстава одобрених на еко-
номском коду 614200 – Текући транс-
фери појединцима, у складу са важе-
ћим законским прописима. 
 
2.2. Опис Програма 
  

Овим се Програмом дефинишу 
сви кључни елементи реализације буџ-
етских средстава са еконосмког кода 
614200 – Текући трансфери појединци-
ма (ЈАМ 001) за 2017.годину, као што 
су општи и посебни циљеви Програ-
ма, критерији за расподјелу средстава, 
потребна средства за имплементацију 
појединих компоненти Програма, кор- 
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исници средстава из Програма, број 
радника који ће бити ангажовани на 
његовој имплементацији, процјена ре-
зултата који ће се остварити Програ-
мом те процјена непредвиђених расхо-
да и издатака у оквиру Програма. 
 
 
3. ОПШТИ И ПОСЕБНИ  
      ЦИЉЕВИ ПРОГРАМА 
 
3.1. Општи/основни циљ Програма 
 

У Програму рада Министарст-
ва за 2017. годину дефинисан је један 
приоритетни циљ у области расељен-
их лица, избјеглица и повратника, који 
се односи на обезбјеђење подршке пр-
оцесу одрживог повратка на простору 
Горњедринске регије и побољшање ус-
лова живота расељених лица и поврат-
ника који бораве на простору Канто-
на. У оквиру овог приоритетног циља, 
у Програму рада за 2017.годину, дефи-
нисана је имплементација три прио-
ритетна задатка који се односе на про-
вођење циљаних мјера подршке одрж-
ивом повратку, подршке пројектима у 
циљу затварања колективних центара 
и алтернативних смјештаја и осигура-
ња социјалних права. 

Општи циљ овог Програма је 
обезбјеђење финансијске подршке у 
процесу одрживог повратка на просто-
ру општина Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде и сусједних општина 
Републике Српске кроз подршку у до-
стизању одрживих услова за повратак 
и кроз стварање услова за економски 
развој повратничких подручја, те пру-
жање помоћи расељеним лицима која 
се налазе на подручју Босанско-подри-
њског кантона у обезбјеђењу услова за 
њихов повратак у пријератна мјеста  
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боравка и побољшање услова станова-
ња расељеним лицима која су смјеште-
на у алтернативним смјештајима и ко-
лективним центрима на подручју кан-
тона и осигурање социјалних права. 
 
3.2. Посебни/специфични циљеви  
       Програма 
 

За реализацију општег циља 
Програма планирана је реализација 
три посебна/специфична циља: 
 
1) Подршка одрживом повратку 
 

Кроз овај посебан циљ, Минис-
тарство ће обезбиједити финансијску 
помоћ појединцима,  невладиним орг-
анизацијама и јединицама локалне са-
моуправе за провођење циљаних мјера  
подршке у осигурању економских, со-
цијалних, образовних и културних по-
треба за повратнике, које могу директ-
но утицати на повећање степена одрж-
ивости животног стандарда повратни-
ка. 

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

 У географском смислу, мјере 
подршке одрживом повратку 
ће се проводити на начин да ће 
се посебне мјере одрживости 
повратка разликовати према ге-
ографским карактеристикама 
различитих повратничких под-
ручја (географске разноликости 
повратничких подручја ће ути-
цати на опције мјера одрживос-
ти повратка – посебно планира-
на средства за пројекте одржив- 
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ог повратка у Босанско-подри-
њском кантону). 

 У економском смислу, мјере по-
дршке одрживом повратку ће 
се проводити на начин да ће се 
посебне мјере одрживости пов-
ратка разликовати према екон-
омској развијености и економс-
ким потенцијалима различитих 
повратничких подручја. 

 У социјалном смислу, мјере по-
дршке одрживом повратку ће 
се проводити на начин да ће се 
посебне мјере одрживости пов-
ратка разликовати према соци-
јалном положају комплетне по-
вратничке популације у разли-
читим повратничким подручји-
ма. 

 
Посебне мјере одрживости 
повратка ће обухватати: 

 

 Подршку развоју непољоприв-
редног породичног бизниса за 
повратнике који имају започети 
мали бизнис у повратничком 
подручју, или је покренут, или 
желе поренути мали бизнис, 
или имају потенцијал за гене-
рисање прихода на тржишту; 

 Помоћ за развој пољопривреде 
производње за тржиште; 

 Подршку развоју туристичких 
капацитета у повратничким по-
дручјима; 

 Помоћ за достизање минимума 
стамбених услова и побољшање 
социјалних, здравствених и об-
разовних услова живота поврат-
ника; 

 Опоравак комуналне инфраст-
руктуре у повратничким под-
ручјима; 
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 Помоћ за реконструкцију вјерс-
ких и културно-историјских сп-
оменика у повратничким под-
ручјима; 

 Суфинансирање пројеката који 
прате процес повратка, или чи-
не побољшање услова живота 
расељених у Босанско-подрињ-
ском кантону, а за чију реализа-
цију су задужена друга правна 
и физичка лица; 

 Друге посебне мјере које ће би-
тно, позитивно утицати на про-
цес и одрживост повратка. 

 
2) Побољшање стамбених услова по-

вратника и расељених лица у алт-
ернативном смјештају и затвара-
ње колективних центара 

 
Кроз овај посебан циљ Минис-

тарство ће обезбиједити финансијску 
помоћ расељеним лицима која користе 
алтернативни смјештај на простору 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де и повратницима, која ће доприније-
ти побољшању услова становања расе-
љеним лицима која користе алтерна-
тивни смјештај и повратницима, те пр-
ужити подршку јединицама локалне 
самоуправе Босанско-подрињског кан-
тона Горажде и невладиним организа-
цијама у њиховим активностима на 
пражњењу и затварању колективних 
центара. 
 

У оквиру овог посебног циља 
обезбједиће се средства за финансира-
ње или суфинансирање пројеката, мје-
ра и активности које могу обезбиједи-
ти побољшање стамбених услова у ко-
лективним центрима који се користе 
за смјештај расељених лица која чекају 
на процес повратка и других мјера ко- 
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је се су повезане са осигурањем смјеш-
таја за расељена лица која живе у коле-
ктивним центрима чије затварање се 
планира у 2017. години.  
 
3) Осигурање социјалних права рас-

ељених лица и повратника који 
бораве на подручју Босанско-под-
рињског кантона Горажде 

 
Кроз овај посебан циљ Минис-

тарство ће, у  складу са Законом о рас-
ељеним лицима и повратницима у Ф 
БиХ и избјеглицама из БиХ,  обезбијед-
ити финансирање права која произи-
лазе из Закона, као што су обезбјеђење 
алтернативног смјештаја за расељена 
лица на подручју Кантона те помоћ у 
рјешавању најзначајнијих егзистенци-
јалних проблема расељених лица и по-
вратника. 

У оквиру овог циља, расељеним 
лицима и повратницима се, у складу 
са Законом, пружа помоћ и подршка у 
циљу осигурања права на алтернатив-
ни смјештај, право на економску и со-
цијалну заштиту као и слободу вјерск-
ог изражавања и политичког дјелова-
ња, право на адекватну помоћ у циљу 
задовољавања егзистенцијалних потр-
еба и право на осигурање неопходне 
исхране. 
 
 
4. ПОТРЕБНА СРЕДСТВА  
     ЗА ПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА 
 

Средства потребна за провође-
ње Програма утрошка средстава Мин-
истарства за социјалну политику, здра-
вство, расељена лица и избјеглице, са 
економског кода 614200 – Текући тран-
сфери појединцима (ЈАМ 001 – Издаци 
за расељена лица), износе укупно  
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55.000 КМ. Укупна средства која су Пр-
ограмом предвиђена за сваки посебни 
циљ Програма су дефинисана на сље-
дећи начин: 
 

1. Посебни циљ: Издаци за расе-
љена лица – Подршка 
одржив-ом повратку 

 
Укупно планирани  
И знос средстава по  
Програму:                55.000 КМ 

 
a) Подршка одрживом повратку 

 

- Подршка развоју непољопривред-
ног породичног бизниса за поврат-
нике који имају започет мали бизн-
ис у повратничком подручју, или је 
покренут, или желе покренути ма-
ли бизнис, или имају потенцијал за 
генерисање прихода на тржишту 

- Подршка за развој пољопривреде и 
производње за тржиште 

- Подршка развоју туристичких ка-
пацитета у повратничким подруч-
јима 

- Опоравак инфраструктуре у повр-
атничким подручјима 

- Помоћ за реконструкцију вјерских, 
сакралних и културно-историјских 
споменика у повратничким подру-
чјима 

- Обезбјеђивање редовног превоза за 
ђаке повратнике који се школују у 
Горажду, а гдје није организован ја-
вни превоз и друге посебне мјере 
које ће битно позитивно утицати 
на процес одрживости повратка 

- Укупно планирани износ средста-
ва.......................................30.000,00 КМ 

 
б) Побољшање стамбених и соци- 

јалних услова повратника и рас- 
ељених лица у алтернативном 
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смјештају, затварање колективн-
их центара и суфинансирање 
пројеката који прате процес пов-
ратка 

 

- Финансирање и суфинансирање 
мјера и активности за побољшање 
стамбених услова расељених лица 
и повратника 

- Суфинансирање пројеката који пр-
ате процес повратка 

- Обезбјеђивање алтернативног смје-
штаја за расељена лица кроз надо-
кнаду за кирију  

- Укупно планирана  
Средства..........................10.000,00 КМ 

 
ц)  Посебни циљ: Осигурање соц- 
      ијалних права   

 

- Набавка, превоз и расподјела 
роба хуманитарног  
поријекла........................15.000,00 КМ 

- У случају потребе, Министарство 
може направити редистрибуцију 
средстава са једне на другу компо-
ненту у износу од 10% од износа 
компоненте. 

 
 
5. КРИТЕРИЈИ ЗА РАСПОДЈЕЛУ  
      СРЕДСТАВА 
 
5.1. Општи услови и посебни услови 
 
А) Критерији за побољшање стамбен- 

их услова повратника и расељених 
лица 

 
1. Општи критерији 

 

Општи критерији утврђени су 
Законом о расељеним лицима и повра-
тницима у Федерацији Босне и Херце-
говине и избјеглицама из Босне и Хер- 
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цеговине („Службене новине ФБиХ”, 
број. 15/05): 
 

1. да је избјеглица из Бих, расеље-
но лице у БиХ или повратник; 

2. да је исказао намјеру за поврат-
ком; 

3. да је утврђен статус власништва 
или станарско право над стам-
беном јединицом која је предм-
ет реконструкције; 

4. да је на дан 30.04.1991.године 
имао пребивалиште у стамбен-
ој јединици која је предмет ре-
конструкције; 

5. да се стамбена јединица која је 
предмет реконструкције сматра 
неусловном за становање, у скл-
аду са одговарајућим стандард-
има о минимуму стамбених ус-
лова; 

6. да он и чланови његовог дома-
ћинстваод 1991. године немају 
на територији БиХ другу стамб-
ену јединицу која се сматра ус-
ловном за становање, у складу 
са одговарајућим стандардима 
о минимуму стамбених услова, 

7. да није примио помоћ у рекон-
струкцији довољну да задовољи 
одговарајуће стандарде о мини-
муму стамбених услиова. 

 
Општи критерији из тачке 6. 

претходног става искључиво се односе 
на садашње чланове породице. 
 

2. Посебни критерији за избор ко-
рисника су: 

 
1. Корисник помоћи: 
 

a) корисник помоћи се вратио на 
своје поријератно пребивалиш- 
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те и живи у условима који су 
испод утврђеног стамбеног ми-
нимума, укључујући и корисн-
ике који привремено бораве у 
импровизованим насељима, ка-
мповима, контејнерима и слич-
но; 

б) корисник помоћи са статусом  
     расељеног лица; 
ц) корисник помоћи са статусом  
     избјеглице из БиХ. 

 
2. Корисник помоћи припада одре-

ђеним категоријама као што су: 
 

a) социјална категорија; 
б)   лица с онеспособљењем/инва- 
       лидитетом; 
ц) самохрани родитељи, старатељи  
      или хранитељи породице; 
д)   шехидске породице/породице  
       погинулих бораца; 
е)  демобилисани незапослени бор- 
     ци дефинисани Законом о бора- 
     чкој популацији ФБиХ; 
ф) породице несталих лица и 
г)  бивши логораши. 

 
Одабир корисника помоћи за 

реконструкцију стамбених јединица у 
сврху повратка вршиће се у складу са 
Упутством о провођењу процедура за 
одабир корисника програма помоћи у 
обнови стамбене јединице у сврху пов-
ратка („Службени гласник БиХ”, број: 
25/04). 
 
 
Б) Критерији избора корисника помо- 
     ћи за одрживост повратка 
 

Критерији за избор корисника 
помоћи за обнову и изградњу инфра-
структурних објеката (путева, мостова,  
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водовода, ел.мреже, спортских терена 
и др.), обнову и изградњу привредних 
и друштвених објеката, помоћ за запо-
шљавање у занатским и производно-
услужним дјелатностима (набавка оп-
реме, репроматеријала и др.), помоћ за 
запошљавање у пољопривреди (додје-
ла пољопривредне механизације, плас-
теника, садница воћа и винове лозе, 
изградња објеката за сточарство и др.), 
помоћ за запошљавање младих образо-
вних кадрова кроз програм волонтира-
ња приправника ради стручног оспо-
собљавања и стицања радног искуства, 
као и кроз друге области зависно од 
утврђених потреба повратника. 
 

1. Општи критерији за додјелу по-
моћи који се односе на физичка 
лица: 

 

a) да је повратник у пријератно 
мјесто пребивалишта на подру-
чју Федерације БиХ или повра-
тник из Федерације БиХ у при-
јератно мјесто пребивалишта 
на подручју Републике Српске 
и Брчко Дистрикта БиХ; 

б)  да има ријешено стамбено пита- 
     ње у мјесту повратка; 
ц)  да располаже или у траженом  

року може обезбиједити све по-
требне/тражене предуслове за 
имплементацију пројекта (у за-
висности од врсте пројекта нпр. 
Земљиште, објекти и други ре-
сурси). 

 
2. Посебни критерији који се од-

носе на физичка лица:  
 

a) ранија кориштеност/некориш-
теност финансијских средстава 
или других облика помоћи за  
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одрживи повратак; 

б) број и старосна доб чланова по- 
родице/лица која живе у заједн-
ичком домаћинству са подноси-
оцем захтјева – чланови млађе 
животне доби; 

ц) докази о припадности рањивим  
категоријама (шехидске породи-
це, односно породице погинул-
ог борца, РВИ, породице нестал-
их, бивши логораши, цивилне 
жртве рата, демобилисани бор-
ци, породице у којима је жена 
носилац домаћинства, лица са 
инвалидитетом и сл.); 

д) бизнис план – пројекат за дјела- 
     тност; 
е) незапосленост, радни или други  

статус подносиоца захтјева и чл-
анова домаћинства; 

ф) регистрована дјелатност или по- 
љопривредно газдинство, одно-
сно да је покренут поступак ре-
гистрације код надлежног опш-
тинског органа за обављање дје-
латности за коју се подноси пр-
ијава. 

 
3. Општи критерији који се одно-

се на правна лица – програми 
помоћи у запошљавању и само-
запошљавању повратника у пр-
ивреди и пољопривреди:  

 

a) да су програмске активности 
правног субјекта усмјерене ка 
запошљавању повратничке по-
пулације (ако пријаву подносе 
удружења, организације, асоци-
јације, задруге, пословни субјек-
ти и сл.); 

б)  извршена регистрација правног  
субјекта (ако пријаву подносе 
удружења, организације, асоци- 
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јације, задруге, пословни субјек-
ти и сл.); 

 

4. Посебни критерији који се одн-
осе на правна лица -_програми 
помоћи у запошљавању и само-
запошљавању повратника у пр-
ивреди и пољопривреди: 

 

a) ранија кориштеност/некориш-
теност финансијских средстава 
или других облика помоћи за 
одрживи повратак; 

б)  бизнис план – пројекат за дјела- 
тност, са приложеним доказима 
о постојећој имовини и ресурси-
ма потребним за дјелатност; 

ц) број повратничких домаћинста- 
ва/повратника којима ће проје-
кат користити; 

д)  остали извори прихода за суфи- 
нансирање пројекта од стране 
других донатора; 

е)  постојање одобреног пројекта,  
грађевинске дозволе, урбанисти-
чке сагласности и остала одоб-
рења потребна за реализацију 
пројекта издата од надлежних 
органа; 

ф) оцјена финансијског и економ- 
      ског стања пословног субјекта; 
г)  спремност суфинансирања про- 
     јекта. 

 

5. Општи критерији који се одно-
се на правна лица – програми 
обнове и изграње инфраструк-
турних и других објеката од зн-
ачаја за ширу друштвену зајед-
ницу: 

 

a) извршена регистрација правног 
субјекта (ако пријаву подносе 
удружења, организације, асоци- 
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јације, пословни субјекти и сл.); 

б)  да су предложени пројекти усм- 
јерени ка рјешавању инфрастр-
уктурних и других проблема 
значајних за развој одрживог 
повратка и ширу друштвену за-
једницу (ако пријаву подносе 
удружења, организације, асоци-
јације, задруге, пословни субјек-
ти и сл.); 

 
6. Посебни критерији који се одн-

осе на правна лица – Програми 
обнове и изградње инфрастру-
ктурних и других објеката од 
значаја за ширу друштвену заје-
дницу: 

 

a) спременост суфинансирања 
пројекта од стране подносиоца 
пријаве или других донатора; 

б)   постојање одобреног пројекта,  
грађевинске дозволе, урбанис-

тичке сагласности и остала од-
обрења потребна за реализаци-
ју пројекта издата од надлежн-
их органа; 

ц)  број повратничких домаћинста- 
ва/повратника и број потенци-
јалних повратника којима ће 
пројекат користити; 

д)  очекивани резултати, процјена  
мјерљивих ефеката који иду у 
прилог стварању предуслова за 
квалитетнији живот повратни-
ка. 

 
Испуњавање посебних критер-

ија правних лица утврђиваће се доста-
вљаним пројектом реализације помо-
ћи, односно образложеним захтјевом 
на основу пројектне документације, 
односно образложења датих у захтјеву. 

Одабир корисника помоћи одр- 
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живости повратка ће се вршити у скл-
аду са Процедурама за избор корисни-
ка помоћи у одрживом повратку и по-
јединачним процедурама донесеним у 
односу на јавни оглас. 
 
 
5.2. Процедуре одабира и селекције  
      пројеката и захтјева за средствима 
 

Пројекти и захтјеви за средств-
има достављени по расписаном јавним 
позиву од стране корисника на одоб-
равање за финансирање из Буџета Бо-
санско-подрињског кантона, са еконо-
мског кода 614 200 – Текући трансфери 
појединцима (ЈАМ 001 – издаци за 
расељена лица), достављају се у форми 
захтјева за средствима или у форми 
пројеката, прописаној од стране Мин-
истарства за социјалну политику, здра-
вство, расељена лица и избјеглице. 

Пројекти и захтјеви за средстви-
ма ће бити вредновани од стране ком-
исије Министарства за социјалну пол-
итику, здравство, расељена лица и изб-
јеглице по критеријима који ће бити 
дефинисани у јавном позиву.  

Приликом оцјењивања могу се 
користити услуге вањских процјењи-
вача.  

Уколико се, приликом процјењ-
ивања пристиглих апликација, утврди 
да предложена апликацја не испуњава 
критерије из Програма и јавног пози-
ва, апликација ће бити одбијена. 
 
5.2.1. Отварање апликација и админис- 
         тративна провјера 
 
 Министарство за социјалну по-
литику, здравство, расељена лица и из-
бјеглице ће рјешењем именовати ком-
исију чији ће задатак бити да изврши  
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административну провјеру захтјева/ 
пројеката прикупљених по јавном по-
зиву, утврди фактичко стање на тере-
ну и сачини записник са предложеном 
ранг-листом потенцијалних корисника. 

 Комисија ће административном 
провјером провјеравати да ли свака ап-
ликација задовољава опште и посебне 
критерије који су предвиђени јавним 
позивом и потом извршити вреднова-
ње приложене документације. 
 Провјером фактичког стања на 
терену комисија провјерава валидност 
приложених докумената и основност 
захтјева/пројеката и о томе прави за-
писник. 
 Након административног оцје-
њивања и вредновања по критеријима 
и провјере стања на терену, комисија 
прави записник са предложеном ранг-
листом потенцијалних корисника сре-
дстава и исти доставља Министарству. 
 
5.2.2. Апликације без јавног поизива 
  

Апликације се могу подносити 
и без расписивања јавног позива и то за: 
 

- Обнову вјерских и сакралних обје-
ката у мјесту повратка; 

- Суфинансирање заједничких про-
јеката који прате процес повратка 
или стварају претпоставку за побо-
љшање услова живота расељених 
лица; 

- Превоз ђака повратника који се 
школују у Босанско-подрињском 
кантону Горажде, а гдје није обезб-
ијеђен јавни превоз; 

- Набавку, превоз и додјелу хумани-
тарних роба; 
Рјешавање проблематике у мјести-
ма повратка настале усљед елемен- 
тарних непогода; 
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- Хитност у рјешавању основне ин-

фраструктуре у мјестима повратка 
као предуслова за стављање исте у 
функцију, коју потврђује општина 
или стручна комисија Министарства. 

 

Прикупљене захтјеве без јавног 
позива рјешаваће Министарство за со-
цијалну политику, здравство, расеље-
на лица и избјеглице без потребе да за 
исте формира комисију. 
 
5.2.3. Начин аплицирања 
 

Корисник средстава може апли-
цирати на средства из овог Програма 
за намјене предвиђене овим Програм-
ом, у временском периоду који ће би-
ти прецизиран у јавним позивима које 
објављује Министарство, изузев захтј-
ева за: 
 

 обезбјеђивање алтернативног 
смјештаја,  

 додјелу хуманитарних роба,  

 захтјева за суфинансирање про-
јеката који прате процес повра-
тка, а финансираних и имплем-
ентираних од стране другог ор-
гана,  

 захтјева за обнову вјерских и са-
кралних инфраструктура од вј-
ерских организација, 

 рјешавање проблема инфраст-
руктуре као предуслова за реа-
лизацију других пројеката, 

 рјешавање проблема насталих 
усљед елементарним непогода, 

 финансирање набавке и транс-
порта хуманитарних роба и 

 превоз ђака повратника који се 
школују у Горажду, а гдје није 
обезбјеђен јавни превоз.  
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Корисник средстава аплицира 
на средства из Програма утрошка сре-
дстава у виду пројекта и у виду захтје-
ва за одобравање средстава. Корисник 
може одабрати један или други начин 
аплицирања на средства.  

 
Приликом пројектног аплици-

рања, корисници су дужни аплицира-
ти за средства у форми пројекта чија је 
форма дефинисана од стране Минис-
тарства.  

 
Приликом аплицирања у виду 

захтјева за одобравање средстава, ко-
рисник је дужан навести минимално 
сљедеће информације: 
 

 разлог због којег корисник пут-
ем захтјева тражи одобравање 
буџетских средстава,  

 усклађеност захтјева за средств-
има са општим и посебим циљ-
евима овог Програма,  

 преглед активности које се пла-
нирају реализовати у случају 
одобравања захтјева за средств-
има од стране Министарства, 

 износ финансијских средстава 
која су неопходна за реализаци-
ју активности садржаних у зах-
тјеву за средствима, укључујући 
укупан износ средстава, траже-
ни износ средстава од овог Ми-
нистарства те износ средстава 
који би се обезбиједио из друг-
их извора, укључујући властита 
средства апликанта, 

 планиране резултате наведених 
активности и њихову усклађе-
ност са очекиваним резултати-
ма који су дефинисани у овом 
Програму. 
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6. КОРИСНИЦИ СРЕДСТАВА 
 

Министарство за социјалну по-
литику, здравство, расељена лица и из-
бјеглице је као кориснике средстава 
буџетског кода 614200 дефинисало сљ-
едеће категорије директних корисника 
Програма: 
 

 Лица која имају статус расеље-
них лица и повратника 

 Јединице локалне самоуправе 

 Удружења грађана, непрофит-
не и невладине организације 
које су активне у области бриге 
о расељеним лицима и поврат-
ницима 

 

Директни корисници средстава 
ће бити одређени током процеса имп-
лементације Програма, у складу са кр-
итеријима предвиђеним у Програму и 
јавном позиву. Помоћ за директне кор-
иснике пројекта могуће је користити и 
путем других правних лица, у мјерама 
за одрживост повратка уколико се, по-
средством тих правних лица, обезбје-
ђује помоћ за одрживост повратка која 
је дефинисана овим Програмом. 
 
 

7. ПОТРЕБАН БРОЈ РАДНИКА  
      ЗА ПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА  
      И МОНИТОРИНГ 
 

За провођење Програма су над-
лежни запослени у Министарству за 
социјалну политику, здравство, расељ-
ена лица и избјеглице и Програм не 
захтијева ангажовање додатних радни-
ка на провођењу Програма. 
 
 

8. ПРОЦЈЕНА РЕЗУЛТАТА 
 

Реализацијом Програма се оче- 

04. јул/српањ 2017. 
 

 
кује обезбјеђење директне подршке за 
око 100 породица из Босанско-подри-
њског кантона, углавном породица из 
најрањивијих категорија становништ-
ва.  

Процјена резултата по сваком 
посебном циљу је сљедећа:  
 

 У оквиру подршке одрживом 
повратку очекује се да ће се кр-
оз Програм пружити подршка 
у осигурању одрживости повр-
атка за 60 повратничких пород-
ица 

 У оквиру побољшања стамбен-
их услова расељених лица у ал-
тернативном смјештају очекује 
се да ће се кроз Програм пруж-
ити помоћ за 20 расељених ли-
ца смјештених у алтернативном 
смјештају и колективним цент-
рима 

 У оквиру осигурања социјалн-
их права расељених лица која 
бораве на подручју Босанско-
подрињског кантона очекује се 
да ће се кроз Програм пружити 
помоћ за 400 лица 

 

Мјерење резултата активности, 
које ће се током 2017.године финанси-
рати из Програма утрошка средстава 
ће се вршити на основу резултата мо-
ниторинга процеса имплементације и 
остваривања планираних резултата, 
обиласком одабраних корисника на 
терену, на основу писаних извјештаја 
и на основу директних контаката осо-
бља Министарства и корисника сред-
става.  
 

Процјену остваривања резулта-
та Програма периодично ће обављати 
Министарство за социјалну политику, 
здравство, расељена лица и избјеглице  



04. јул/српањ 2017. 
 
 
у складу са динамиком реализације 
Програма. У циљу осигурања процје-
не резултата Програма, одабрани ко-
рисници Програма су дужни: 
 

 да прије одобравања средстава, 
Министарству за социјалну по-
литику, здравство, расељена ли-
ца и избјеглице доставе захтјев 
за додјелу средстава у којем ће 
образложити планирану намје-
ну кориштења средстава, план-
ирани период утрошка средста-
ва, планирани начин утрошка 
средстава и планиране резулта-
те које ће остварити са тражен-
им средствима (непројектно 
финансирање). 

 

У случају да се ради о пројектн-
ом финансирању, корисник средстава 
је дужан доставити комплетан пријед-
лог пројекта на одобравање. Уз пријед-
лог пројекта корисник средстава је ду-
жан доставити захтјев у којем ће се на-
вести све информације  као и у случају 
не-пројектног финансирања.  
 

 Након утрошка одобрених сре-
дстава по Програму утрошка 
корисник средстава може бити 
обавезан да Министарству за 
социјалну политику, здравство, 
расељена лица и избјеглице до-
стави извјештај о проведеним 
активностима која су одобрена 
за финансирање из Програма 
утрошка средстава, а који ће би-
ти регулисан уговором или од-
луком Владе о додјели средста-
ва.  

 
Током имплементације средст-

ава за намјене чији је рок дужи од јед-
ног мјесеца корисник средстава се мо- 
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же обавезати да доставља мјесечне пе-
риодичне извјештаје о проведеним ак-
тивностима са периодичним финанс-
ијским извјештајем. 
 

Надзор реализације Програма 
утрошка средстава са економског кода 
614200 – Текући трансфери појединци-
ма (ЈАМ 001 – Издаци за расељена ли-
ца) вршиће Министарство за финанс-
ије, Уред за ревизију Буџета Босанско-
подрињског кантона Горажде и Мини-
старство за социјалну политику, здрав-
ство, расељена лица и избјеглице Боса-
нско-подрињског кантона Горажде. 
 
  

9. ПРОЦЈЕНА НЕПРЕДВИЂЕНИХ  
      РАСХОДА И РИЗИКА 
 

Ризици који могу утицати на 
остваривање циљева и задатака овог 
Програма је евентуална немогућност 
обезбјеђења прихода због недовољног 
прилива средстава у Буџет Кантона те 
непредвиђено повећање потреба кори-
сника због лошег социјалног статуса 
корисника. 
 

Број:08-14-837-2/2017   М И Н И С Т Р И Ц А 

30.05.2017.године         Сабира Бешлија,с.р. 
     Г о р а ж д е  

477 
На основу члана 23. Закона о 

Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде („Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде”, број: 
8/15), Влада Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде, на наставку 104. редов-
не сједнице, одржаном дана 29.05.2017. 
године, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о  давању  сагласности   

за  плаћање  рачуна 
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Члан 1. 
 

Овом се Одлуком даје сагласно-
ст Министарству за привреду  Босанс-
ко–подрињског кантона Горажде за 
плаћање  предрачуна број: 460/2017 од                           
12.05.2017. године, у износу од 246,40 
КМ, испостављеног од ФИА (Финанс-
ијско-информатичка агенција) ФБиХ, 
на име доставе података из рачуновод-
ствених исказа правних лица, за 77 
АОП  позиција са  простора  Босаснко–
подрињског кантона Горажде за  2016. 
годину.  
 

Члан 2. 
 

За реализацију ове Одлуке зад-
ужују се Министарство за привреду и  
Министарство за финансије Босанско–
подрињског кантона Горажде, а  сред-
ства обезбиједити из Буџета Министа-
рства за привреду Босанско–подрињс-
ког кантона Горажде, економски код 
613 900 – Уговорене  и  друге посебне  
услуге. 
 

Члан 3. 
 

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

Број:03-14-792/17                 П Р Е М И Ј Е Р                                                            
29.05.2017.године              Емир Оковић,с.р. 
     Г о р а ж д е 
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На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде („Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде”, број:  
8/15), Влада Босанско-подрињског ка- 
нтона Горажде, на наставку 104. редов- 

04. јул/српањ 2017. 
 
 
не сједнице, одржаном дана 29.05.2017. 
године, д о н о с и: 
 

 

О Д Л У К У 
о давању  сагласности за набавку  
љетних  шумарских униформи 

 

Члан 1. 
 

 Овом се Одлуком даје сагласно-
ст Кантоналној управи за шумарство 
Министарства за привреду Босанско-
подрињског кантона Горажде да извр-
ши набавку љетних шумарских уни-
форми за 11 (једанаест) упосленика 
Кантоналне управе за шумарство. 
 

Члан 2. 
 

 Набавку љетних шумарских ун-
иформи извршити у складу са Зако-
ном о јавним набавкама Босне и Херц-
еговине, а средства за ове намјене ће се 
обезбиједити из Буџета Кантоналне 
управе за шумарство Министарства за 
привреду Босанско-подрињског кант-
она Горажде, утврђених на економск-
ом коду 613400 – Издаци за набавку 
ма-теријала и ситног  инвентара. 
 

Члан 3. 
 

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

Број:03-14-791/17                 П Р Е М И Ј Е Р                                                                  
29.05.2017.године              Емир Оковић,с.р. 
     Г о р а ж д е  
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На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско-подрињског кантона  



04. јул/српањ 2017. 
 
 
Горажде („Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде” број: 
8/15) и члана 12. став 1. тачка 1. Закона 
о управљању привредним друштвима 
у надлежности Босанско-подрињског 
кантона Горажде („Службене новине 
Босанско-подрињског кантна Гораж-
де” број: 8/05), Влада  Босанско-подри-
њског кантона Горажде, на 104. редов-
ној сједници, одржаној дана 25.05.2017. 
године, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о потврђивању Одлуке о разрјешењу 

предсједника и чланова Надзорног 
одбора ЈП Босанско-подрињске шуме 

д.о.о. Горажде 
 

Члан 1. 
 

Овом се Одлуком потврђује Од-
лука Скупштине ЈП Босанско-подрињ-
ске шуме д.о.о. Горажде о разрјешењу 
предсједника и чланова Надзорног од-
бора ЈП Босанско-подрињске шуме 
д.о.о. Горажде како слиједи: 
 

1. Елма Делић -  предсједник 
2. Огњен Бакмаз -  члан 
3. Санел Смајовић -  члан 
 

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:03-05-771/17                 П Р Е М И Ј Е Р                                                     
25.05.2017.године              Емир Оковић,с.р. 
     Г о р а ж д е  
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На основу члана 4. Закона о ми- 
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нистарским, владиним и другим име- 
новањима ФБиХ („Службене новине Ф 
БиХ” број: 12/03), члана 4. Закона о уп-
рављању привредним друштвима у 
надлежности Босанско-подрињског ка-
нтона („Службене новине Босанко-по-
дрињског кантона Горажде” број:8/05), 
члана 23. Закона о Влади Босанско-по-
дрињског кантона Горажде („Службе-
не новине Босанско-подрињског кант-
она Горажде” број: 8/15) и члана 12. 
Статута ЈП Босанско-подрињске шуме 
д.о.о. Горажде („Службене новине Бос-
анско-подрињског кантона Горажде” 
број: 1/16), Влада Босанско-подрињск-
ог кантона Горажде на 104. редовној сј-
едници, одржаној дана 25.05.2017.годи-
не, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о потврђивању Одлуке о именовању 
предсједника и чланова Надзорног 

одбора ЈП Босанско-подрињске шуме 
д.о.о. Горажде 

 
Члан 1. 

 
Овом се Одлуком потврђује Од-

лука Скупштине ЈП Босанско-подрињ-
ске шуме д.о.о. Горажде о именовању 
предсједника и чланова Надзорног од-
бора ЈП Босанско-подрињске шуме 
д.о.о. Горажде, и то: 
 

1. Елдин Исановић          -  предсједник 
2. Мидхат Ахметовић     - члан 
3. Недим Тиро                  - члан 
 

Члан 2. 
 

Предсједник и чланови Надзор-
ног одбора из члана 1. ове Одлуке име-
нује се на период до доначног именов-
ања Надзорног одбора ЈП Босанско- 
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подрињске шуме д.о.о. Горажде, а нај-
дуже до 90 (деведесет) дана. 
 

Члан 3. 
 

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

Број:03–05–771-1/17            П Р Е М И Ј Е Р                                                                          
25.05.2017.године              Емир Оковић,с.р. 
     Г о р а ж д е  
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На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде (“Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде”, број: 
8/15), а у складу са Програмом утрош-
ка средстава Министарства за образо-
вање, науку, културу и спорт са еко-
номског кода 614 100 (КАН 002) – Те-
кући трансфер за културу за 2017.год-
ину број: 10-14-1488-1/17од 25.04.2017. 
године, Влада Босанско-подрињског 
кантона Горажде, на 104. редовној сјед-
ници, одржаној дана 25.05.2017. годи-
не, д о н о с и:  

 
 

О Д Л У К У 
о одобравању новчаних средстава  

ЈУ Центар за културу Горажде 
на име организације Прогрма 
обиљежавања 60. Година рада  

и постојања 
 

Члан 1. 
 
 Одобравају се новчана средства 
ЈУ Центар за културу Гораждеу износу 
од 2.200,00 КМ, на име организације  

04. јул/српањ 2017. 
 

 
Прогрма обиљежавања 60. Година ра-
да и постојања.   
 

Члан 2. 
 
 За реализацију ове Одлуке зад-
ужује се Министарство за финансије, а 
средства дозначити из Буџета Минис-
тарства за образовање, младе, науку, 
културу и спорт са економског кода  
614 100 (КАН 002) – Текући трансфер 
за културу. 
 Новчана средства дозначити 
на жирорачун број: 1028400000002222, 
отворен код Унион банке филијала 
Горажде, Буџетска организација 0620 
602, врста прихода 742114, шифра оп-
штине 033, ИД број: 4245029610000. 
 

Члан 3. 
 
 Корисник средстава дужан је да 
Министарство за образовање, младе, 
науку, културу и спорт у року од 10 
(десет) дана од дана реализације сред-
става извијести и документује наведе-
ни утрошак.  
      

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

Број:03-14-769/17      П Р Е М И Ј Е Р 
25.05.2017.године              Емир Оковић,с.р. 
     Г о р а ж д е 
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На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско–подрињског кантона 
Горажде (“Службене новине Босанско  



04. јул/српањ 2017. 
 
 
–подрињског кантона Горажде” број: 
8/15) и Закона о извршењу Буџета 
(“Службене новине Босанско–подрињ-
ског кантона Горажде” број: 04/17), а у 
складу са Програмом утрошка средст-
ава Министарства за борачка питања 
са економског кода 614300 – Текући 
трансфери непрофитним организаци-
јама, Влада Босанско–подрињског кан-
тона Горажде, на 104. редовној сједни-
ци, одржаној дана 25.05.2017. године,   
д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о одобравању новчаних средстава за 

Пројекат посјете породици погинуле 
докторице Душице Вујасић 

 
Члан 1. 

 

Одобравају се новчана средства 
у износу од 500,00 КМ на име финан-
сирања Пројекта посјете породици по-
гинуле докторице Душице Вујасић у 
Београд. 
 

Члан 2. 
 

Одобрена средства обезбиједи-
ти из Буџета Министарства за борачка 
питања Босанско-подрињског кантона 
Горажде, економски код 614300 – Теку-
ћи трансфери непрофитним органи-
зацијама – Обиљежавање значајних 
датума. 
 

Члан 3. 
 

За реализацију ове Одлуке заду-
жује се Министарство за финансије Бо-
санско-подрињског кантона Горажде, 
а средства уплатити носиоцу Пројекта, 
Савезу добитника највећих ратних пр- 
изнања Босанско-подрињског кантона   
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Горажде на жирорачун број:19905400 
05884792, Шпаркасе банка филијала  
Горажде. 
 

Члан 4. 
 

Савез добитника највећих ратн-
их признања Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде је дужан након утрош-
ка одобрених новчаних средстава дос-
тавити Министарству за борачка пита-
ња извјештај о проведеним активнос-
тима и утрошку новчаних средстава у 
року 15 дана. 
 

Члан 5. 
 

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

Број:03–14-768/17      П Р Е М И Ј Е Р 
25.05.2017.године    Емир Оковић,с.р. 
     Г о р а ж д е 
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На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско–подрињског кантона 
Горажде (“Службене новине Босанско 
–подрињског кантона Горажде” број: 
8/15), Влада Босанско–подрињског ка-
нтона Горажде, на 104. редовној сјед-
ници, одржаној дана 25.05.2017.године, 
д о н о с и: 
 
 

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

 
Члан 1. 

  
Овом се Одлуком одобрава слу- 
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жбено путовање у иностранство Беог-
рад – Србија, представницима Босанс-
ко-подрињског кантона Горажде ради 
посјете породици погинуле докторице 
Душице Вујасић. 
 

Путовање ће се обавити 30.05. 
2017. године, а предстаници Босанско-
подрињског кантона Горажде су Нуџе-
им Џиханић  и возач Ешеф Херак. 
 

Члан 2. 
 

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

Број:03-49-803/17      П Р Е М И Ј Е Р 
25.05.2017. године    Емир Оковић,с.р. 
     Г о р а ж д е 
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На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско–подрињског кантона 
Горажде (“Службене новине Босанско 
–подрињског кантона Горажде” број: 
8/15) а у складу са чланом 4. Одлуке о 
утврђивању Календара обиљежавања 
значајних догађаја, датума и личности 
из одбрамбено-ослободилачког рата 
1992-1995.година у Босанско-подрињс-
ком кантону Горажде (“Службене нов-
ине Босанско–подрињског кантона Го-
ражде” број: 1/13 и 11/15), Влада Боса-
нско–подрињског кантона Горажде, на 
104. редовној сједници, одржаној дана 
25.05.2017.године, д о н о с и:    
 
 

О Д Л У К У 
о усвајању Програма обиљежавања 

„Дана отпора” у Босанско-
подрињском кантону Горажде 

 за 2017.годину 

04. јул/српањ 2017. 
 

 
Члан 1. 

 
Овом се Одлуком усваја Прогр-

ам обиљежавања „Дана отпора” у Бо-
санско-подрињском кантону Горажде 
за 2017.годину, а исти је саставни дио 
ове Одлуке. 

Одобравају се трошкови за реа-
лизацију Програма у износу 12.018,00 

КМ, према Финансијском плану који 
је саставни дио Програма. 
 

Члан 2. 
 

Одобрена средства обезбиједи-
ти из Буџета Министарства за борачка 
питања Босанско-подрињског кантона 
Горажде, економски код 614300 – “Тек-
ући трансфери непрофитним орга-
низацијама – Обиљежавање значајн-
их датума из период ’92-95”. 
 

Члан 3. 
 

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

Члан 4. 
 

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

Број:03-14-767/17      П Р Е М И Ј Е Р 
25.05.2017.године              Емир Оковић,с.р. 
     Г о р а ж д е 
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На  основу члана   23.  Закона  о  
Влади   Босанско-подрињског  кантона   
Горажде (“Службене новине Босанско- 



04. јул/српањ 2017. 
 
 
подрињског кантона Горажде”, број: 
8/15) и члана 38. Закона о извршењу 
Буџета Босанско-подрињског кантона 
Горажде за 2017. годину  (“Службене 
новине Босанско-подрињског канто-
на” број: 4/17), Влада Босанско-подри-
њског кантона Горажде на 104. редов-
ној сједници, одржаној дана 25.05.2017. 
године, д о н о с и :  
 
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности за набавку  

сталних средстава – помоћних 
објеката 

 

Члан 1. 
  

Овом се Одлуком даје сагласно-
ст Министарству за унутрашње посло-
ве Босанско-подрињског кантона Гора-
жде да изврши набавку 2 (два) помоћ-
на објекта-кућице за боравак полициј-
ских службеника који раде на обезби-
јеђењу објеката Владе Босанско-подри-
њског кантона Горажде и Министарст-
ва за унутрашње послове Босанско-по-
дрињског кантона Горажде. 
 

Члан 2. 
 

Средства потребна за реализац-
ију Одлуке, у укупно процијењеном 
износу од 15.000 КМ, обезбијеђена су у 
Буџету  Министарства за унутрашње 
послове Босанско-подрињског кантона 
Горажде за 2017. годину, на  економск-
ом коду 821200 – Набавка грађевина. 
 

Члан 3. 
 

Набавка сталних средстава из 
члана 1. ове Одлуке  планирана је Пла-
ном набавки Министарства за унутра-
шње послове Босанско-подрињског ка- 
нтона Горажде за 2017. годину, број: 
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07-01-14-1683/17 од 21.04.2017. године. 
 

Набавку сталних средстава из 
члана 1. ове Одлуке реализовати у 
складу са Законом о јавним набавкама 
Босне и Херцеговине.  
 

Члан 4. 
  

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

Члан 5. 
 

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

Број:03-14-766/17      П Р Е М И Ј Е Р 
25.05.2017.године    Емир Оковић,с.р. 
     Г о р а ж д е 
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На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде („Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде”, број: 
8/15), члана 18. Став 1. Закона о јавним 
набавкама („Службени гласник БиХ”, 
број: 39/14), Влада Босанско-подрињс-
ког кантона Горажде, на 104. Редовној 
сједници, одржаној дана 25.05.2017.го-
дине, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности на покретање 
поступка јавне набавке завршних 
грађевинских радова на 3. Спрату  

и поткровљу зграде Владе Босанско-
подрињског кантона Горажде 
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Члан 1. 
 

Покреће се отворени поступак 
јавне набавке завршних грађевинских 
радова на 3. Спрату и поткровљу згра-
де Владе Босанско-подрињског канто-
на Горажде. 
 

Члан 2. 
 

 Законски основ за провођење 
предметног поступка набавке предста-
вља члан 14. Став (4) Закона о јавним 
набавкама. 
 

Члан 3. 
 

 Процијењена вриједност пред-
метне набавке износи 145.000,00 КМ 
(словима: једна стотина четрдесет пет 
хиљада КМ). 
 

Члан 4. 
 

 Средства за предметну набавку 
су планирана на економском коду 
821600 – Реконструкција и инвестици-
оно одржавање у Буџету Службе за 
заједничке послове кантоналних орга-
на Босанско-подрињског кантона Го-
ражде за 2017.годину. 
 

Члан 5. 
 

 Поступак јавне набавке радова 
из члана 1. Ове Одлуке ће путем отво-
реног поступка провести Комисија за 
јавне набавке коју ће рјешењем накна-
дно именовати Влада Босанско-подри-
њског кантона Горажде. 
 

Члан 6. 
 

 Одабир најповољнијег понуђа-
ча и додјелу уговора извршити на ос-
нову критерија „најнижа цијена”. 

04. јул/српањ 2017. 
 
 

Члан 7. 
 

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

Број:03–14-765/17     П Р Е М И Ј Е Р 
25.05.2017.године    Емир Оковић,с.р. 
     Г о р а ж д е 
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На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско–подрињског кантона 
Горажде (“Службене новине Босанс-
ко–подрињског кантона Горажде”, бр-
ој: 8 /15) и члана 14. Одлуке о оснива-
њу ЈУ Служба за запошљавање Босан-
ско–подрињског кантона Горажде 
(„Службене новине Босанско–подрињ-
ског кантона Горажде”, број: 20/01 и 
7/13), Влада Босанско–подрињског ка-
нтона Горажде, на наставку 104. редов-
не сједнице, одржаном дана 29.05.2017. 
године, д о н о с и: 
 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о разрјешењу  предсједника  
и чланова Управног  одбора  
ЈУ Служба за запошљавање 

Босанско–подрињског кантона 
Горажде 

 

Члан 1. 
  
 Овим се Рјешењем разрјешавају 
чланства предсједник и чланови Упра-
вног одбора ЈУ Служба за запошљава-
ње Босанско–подрињског кантона Го-
ражде, како слиједи: 
 

1. Асим Плакало, предсједник, 
2. Сенија Хаџић, члан 
3. Белма Шошо, члан 



04. јул/српањ 2017. 
 
 

4. Анида Боровина, члан 
5. Един Кракоња, члан 

 

Члан 2. 
 

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

Број:03–05-832/17      П Р Е М И Ј Е Р 
29.05.2017.године    Емир Оковић,с.р. 
     Г о р а ж д е 
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На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско–подрињског кантона 
Горажде (“Службене новине Босанс-
ко–подрињског кантона Горажде”, бр-
ој: 8/15) и члана 4. Закона о министар-
ским и владиним и другим именова-
њима Федерације Босне и Херцегови-
не (“Службене новине Федерације  
БиХ”, број: 34/03 и 65/13)  и члана 14. 
Одлуке о оснивању ЈУ Служба за за-
пошљавање Босанско–подрињског ка-
нтона Горажде („Службене новине Бо-
санско–подрињског кантона Горажде”, 
број: 20/01 и 07/13), Влада Босанско–
подрињског кантона Горажде, на наст-
авку 104. редовне сједнице, одржаном 
дана 29.05.2017.године, д о н о с и: 
 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о именовању  предсједника  

и чланова привременог  Управног 
одбора  одбора ЈУ Служба за 

запошљавање Босанско–подрињског 
кантона Горажде 

 

Члан 1. 
 

 За предсједника  и  чланове пр-
ивременог У правног одбора одбора  
ЈУ Служба за запошљавање Босанско–
подрињског кантона Горажде именује  
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се: 
 

1. Алдин Жуга, предсједник 
2. Асим Плакало, члан 
3. Сенија Хаџић, члан 
4. Керим Куртовић, члан  
5. Суад Бегић, члан 

 

Члан 2. 
 

 Мандат чланова привременог  
Управног  одбора ЈУ Служба за запош-
љавање Босанско–подрињског кантона 
Горажде траје до коначног именовања.   
 

Члан 3. 
 

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

Број:03–05–832-1/17      П Р Е М И Ј Е Р 
29.05.2017.године    Емир Оковић,с.р. 
     Г о р а ж д е 
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На основу члана 41. Закона о 
извршењу Буџета Босанско-подрињск-
ог кантона Горажде („Службене нови-
не Босанско-подрињског кантона Гор-
ажде”, број: 4/17) 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 104. редовној сјед-
ници, одржаној дана 25.05.2017. годи-
не, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности на Програм 

утрошка средстава Владе Босанско-
подриског кантона Горажде са 

економског кода 614300 – Текући 
трансфери непрофитним 

организацијама 
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Члан 1. 
 

Даје се сагласност на Програм 
утрошка средстава из Буџета Владе Бо-
санско–подрињског кантона Горажде 
за 2017. годину, са економског кода 
614300 – Текући трансфери непро-
фитним организацијама, у износу од 
80.000,00 КМ. 
 

Члан 2. 
 

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

Члан 3. 
 

За реализацију ове Одлуке заду-
жује 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 обја-
ви у „Службеним новинама Босанско-
подрињског кантона Горажде”. 
 

Број:03–14-764/17                 П Р Е М И Ј Е Р 
25.05.2017.године              Емир Оковић,с.р. 
     Г о р а ж д е 

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

489а) 
На основу члана 41. Закона о 

извршењу Буџета Босанско-подрињск-
ог кантона Горажде за 2017. годину 
(“Службене новине Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде”, број: 4/17), Вл-
ада Босанско-подрињског кантона Го-
ражде, утврђује: 
 
 

П Р О Г Р А М 
утрошка средстава  Владе Босанско-

подрињског кантона Гораждеса 
економског кода 614 300 – Текући 

трансфери непрофитним 
организацијама 

04. јул/српањ 2017. 
 

 
1. НАЗИВ ПРОГРАМА 
 
Назив Програма је  “Програм утрошка 
средстава Владе Босанско-подрињског 
кантона Горажде са економског кода 
614 300 – Текући трансфери непрофи-
тним организацијама. 
 
Период реализације Програма: 
          01.01.2017-31.12.2017.године 
 
Буџетска позиција:     Влада Босанско- 
                 подрињског кантона Горажде 
 
Економски код:          614 300 
 
Укупна вриједност Програма: 
                          80.000,00 КМ 
 
Одговорно лице:      Емир Сијерчић 
 
Позиција одговорног лица: 
Секретар Владе Босанско-подрињског 
кантона Горажде 
 
Контакт лице за Програм:  
                                Емир Сијерчић 
 
Контакт-телефон:             038/221-212 
 
Контакт е-маил: eka@bpkg.gov.ba 

 
 
САГЛАСНОСТ НА ПРОГРАМ 
 

Сагласност на овај Програм, у 
складу са чланом 41. Закона о изврш-
ењу Буџета Босанско-подрињског кан-
тона Горажде за 2017. годину (“Служб-
ене новине Босанско-подрињског кан-
тона Горажде”, број: 4/17), дала је Вла-
да Босанско-подрињског кантона Гор-
ажде Одлуком  број: 03–14-764/17 од 
25.05.2017.године. 

mailto:eka@bpkg.gov.ba
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2. СВРХА И ОПИС ПРОГРАМА 
 
2.1.  Сврха Програма 
  

Овим се Програмом утврђују 
критерији за расподјелу средстава, на-
чин подношења захтјева, начин дозна-
чавања средстава и надзор над утрош-
ком средстава из Буџета Владе Босанс-
ко-подрињског кантона Горажде, еко-
номски код 614 300 – Текући трансфе-
ри непрофитним организацијама. 

Сврха овог Програма је подрш-
ка у раду удружења и непрофитних 
организација у циљу стварања предус-
лова да својим планским и програм-
ским активностима допринесу побољ-
шању статуса крајњих корисника, од-
носно чланова удружења или шире 
друштвене заједнице. 

Такођер, сврха овог Програма је 
да се у складу са чланом 41. Закона о 
извршењу Буџета Босанско-подрињск-
ог кантона Горажде осигура плански и 
транспарентан утрошак средстава од-
обрених на овом економском коду. 
 
2.2.  Опис Програма 
 

Програмом је предвиђено да се 
финансијским средствима из Буџета 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де помогне реализација пројеката и 
програмских активности непрофитн-
их организација на подручју нашег ка-
нтона. 

Влада Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде, цијенећи укупан знач-
ај, као и допринос непрофитних орга-
низација (удружења) на подручју Бос-
анско-подрињског кантона Горажде, 
издвојила је у Буџету Босанско-подри-
њског кантона Горажде за 2017. годину 
средства у износу од 80.000,00 КМ за  
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помоћ у раду и реализацију пројеката. 

С обзиром на то да су непрофи-
тне организације (удружења грађана) 
углавном у надлежности ресорних ми-
нистарстава, овај Програм предвиђа 
да се пружи финансијска помоћ оним 
удружењима која се не могу ставити у 
надлежност нити једног министарства 
или у случајевима недостајућих сред-
става у појединим министарствима, а 
Влада Босанско-подрињског кантона 
Горажде оцијени да се ради о пројек-
тима и активностима које су од значаја 
за Босанско-подрињски кантон Горажде.  

Овим је Програмом предвиђено 
да се финансирају активности које до-
приносе реализацији Програма рада 
Владе или на неки други начин пости-
чу или реализују програме чији је ка-
рактер промоција цивилног друштва 
и демократских односа у кантону, као 
и пројекти или захтјеви који у себи 
садрже елементе социјалне, здравстве-
не, еколошке или друге елементе. 
 
 
3. ОПШТИ И ПОСЕБНИ ЦИЉЕВИ  
      ПРОГРАМА 
 
3.1.  Општи/основни циљ Програма 
 

Општи циљ Програма је фина-
нсијска помоћ непрофитним органи-
зацијама на подручју Босанско-подри-
њског кантона Горажде, те подржава-
ње и промоција пројеката и активнос-
ти усмјерених на афирмацију опште-
друштвено корисних циљева на под-
ручју кантона. 
 
3.2. Посебни/специфични циљеви  
        Програма 
 

Посебни циљеви Програма су  
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финансијска помоћ непрофитним ор-
ганизацијама за реализацију започетих 
пројеката или пројектних активности, 
а који нису могли обезбиједити довољ-
на финансијска средства у оквиру над-
лежности министарстава која прате и 
помажу рад истих, а нарочито се то од-
носи на промоцију цивилног друштва 
и демократских односа у кантону те 
културне и спортске активности удру-
жења за која је потребно суфинансира-
ње. 
 
 
4. ПОТРЕБНА СРЕДСТВА    

ЗА  ПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА 
 

Укупна средства за реализацију 
овог Програма износе 80.000,00 КМ и 
иста су планирана у Буџету Владе Бо-
санско-подрињског кантона Горажде 
на економском коду 614 300 – Текући 
трансфери непрофитним организаци-
јама. 
 
 
5. КРИТЕРИЈИ ЗА РАСПОДЈЕЛУ  

СРЕДСТАВА 
 

5.1. Општи и посебни критерији 
 

Општи критерији које морају 
испуњавати Удружења грађана и неп-
рофитне организације да би добили 
средства су: 
 

- да је удружење или организа-
ција регистровано на подручју 
Босанско-подрињског кантона  
Горажде; 

- да удружење или организација 
имају програм рада и финанси-
јски план за 2017.годину, као и 
финансијски извјештај за 2017. 
годину; 
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- пројекат или образложен захт-

јев за одобравање средстава; 
Економска оправданост пројекта или 
захтјева које организација или удруже-
ње предлажу. 
 

Посебни критерији које морају 
испуњавати удружења грађана и неп-
рофитне организације да би добили 
средства су: 
 

- да се ради о пројекту или захт-
јеву који доприноси развоју и 
афирмацији Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде, допри-
носи реализацији Програма ра-
да Владе или на неки други на-
чин подстиче, испуњава или 
реализује програме чији је кар-
актер промоција цивилног дру-
штва и демократских односа у 
кантону те пројекти или захјеви 
који имају у себи елементе соц-
ијалне, здравствене и еколошке 
заштите; 

- да унапређује културне, вјерс-
ке, спортске или друге облике 
организовања и сарадње орган-
изација или удружења са истим 
или сличним удружењима у 
БиХ или иностранству; 

- да против удружења или орга-
низације у њиховом досадашњ-
ем раду нису подносене криви-
чне или прекршајне пријаве, 
нити су одговорна лица у ист-
им осуђивана за било каква кр-
ивична дјела; 

- средства за реализацију проје-
ката која се траже морају бити у 
границама одобрених буџетск-
их средстава и по једном проје-
кту максимално могу износити    
до 10.000,00 КМ; 

- у циљу помоћи удружењима ко- 
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ја окупљају младе, 30% од утвр-
ђених средстава или 24.000,00 
КМ користиће се за финанси-
рање пројеката и захтјева удру-
жења која окупљају младе са 
подручја Босанско-подрињског 
кантона  Горажде; 

- приликом додјеле средстава во-
диће се рачуна о скупштинском 
амандману којим су средства на 
овом економском коду увећана 
за 50.000,00 КМ на име финан-
сирања спортских удружења са 
подручја Босанско-подрињског 
кантона Горажде. 

 

Средства која су издвојена за 
ове намјене додјељиваће се на два на-
чина: 

 

- Путем јавног позива, а на тај на-
чин ће се додијелити 80% пре-
двиђених средстава. Јавни поз-
ив ће бити отворен до 01.12. 
2017. године. 

 

Одобравање пројеката и висину 
одобрених средстава доносиће Влада 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де на својим сједницама. 
 Пројекти ће се достављати пут-
ем апликативног обрасца који је саста-
вни дио овог Програма. 
 

- Средства у износу од 20% по ов-
ом Програму се одобравају и на 
начин директног подношења 
пројекта или захтјева Влади Бо-
санско-подрињског кантона Го-
ражде. 
 

Захтјев или пројекат се подноси 
дирекетно Влади Босанско-подрињск-
ог кантона Горажде или се исти канди-
дује преко ресорних министарстава у  
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чијој је надлежности област за коју се 
траже средства. 

Захтјев или пројекат мора садр-
жавати опште и посебне критерије из 
овог Програма. 

Одлуке о одобравању средстава 
за захтјеве или пројекте доноси Влада  
Босанско–подрињског кантона Гораж-
де.  
 

Удружење грађана или непро-
фитна организација за вријеме траја-
ња овог пројекта, средства могу доби-
ти највише 2 (два) пута. 
 

 
6. КОРИСНИЦИ СРЕДСТАВА 
 

Корисници средстава су непро-
фитне организације регистроване на 
подручју Босанско-подрињског канто-
на Горажде. 
 

 
7. ПОТРЕБАН БРОЈ РАДНИКА  

ЗА ПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА  
      И МОНИТОРИНГ 
 

Програм и мониторинг ће врш-
ити лица запослена у Уреду премијера 
и Владе Босанско-подрињског кантона 
Горажде. 
 

 
8. ПРОЦЈЕНА РЕЗУЛТАТА 
 

Реализација Програма помоћи 
ће се непрофитним организацијама на 
подручју Босанско-подрињског канто-
на Горажде да реализују пројекте или 
да превазиђу одређене проблеме у ра-
ду и функционисању истих. 

Непрофитне организације кој-
им буду одобрена средства по овом  
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Програму дужне су да Влади Босанс-
ко-подрињског кантона Горажде дост-
аве извјештај о реализацији истих нај-
касније до 31.12.2017.године. 

Надзор над утрошком средста-
ва по овом Програму вршиће Влада 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де, Министарство за финансије – Одс-
ијек буџетске ревизије. 
 
 
9. ПРОЦЈЕНА НЕПРЕДВИЂЕНИХ  
      РАСХОДА И РИЗИКА 
 

Ризик за провођење комплетног 
овог Програма може бити недовољно 
пуњење Буџета Босанско-подрињског 
кантона Горажде, тако да се овај Прог-
рам евентуално не би могао извршити 
у цијелости. 
 

Број:03-14–764-1/17            П Р Е М И Ј Е Р 
25.05.2017.године    Емир Оковић,с.р. 
    Г о р а ж д е   
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На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде („Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде”, број: 
8/15), Влада Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде, на наставку 104. редов-
не сједнице, одржаном дана 29.05.2017. 
године, д о н о с и: 

 
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности  

на Правилник о поступку смјештаја, 
чувања, начину продаје или 

уништења привремено одузетог 
предмета прекршаја у поступку 

инспекцијског надзора 
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Члан 1. 
  
 Овом се Одлуком даје сагласно-
ст на Правилник о поступку смјештаја, 
чувања, начину продаје или униште-
ња привремено одузетог предмета пр-
екршаја у поступку инспекцијског на-
дзора Кантоналне управе за инспекц-
ијске послове Босанско-подрињског 
кантона Горажде. 
 

Члан 2. 
 
 Одлука ступа на снагу даном 
објављивања на службеној огласној та-
бли Босанско-подрињског кантона Го-
ражде, а накнадно ће да се објави у 
“Службеним новинама Босанско-под-
рињског кантона Горажде”. 
 

Број:03-05-800/17                 П Р Е М И Ј Е Р 
29.05.2017.године              Емир Оковић,с.р. 
     Г о р а ж д е 
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На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско–подрињског кантона 
Горажде (“Службене новине Босанс-
ко–подрињског кантона Горажде”, бр-
ој: 8/15), а у складу са Програмом ут-
рошка средстава Владе Босанско–под-
рињског кантона Горажде са економ-
ског кода 614300 – Текући трансфери 
непрофитним организацијама, Влада 
Босанско–подрињског кантона Гораж-
де,  на 104. редовној сједници, одржан-
ој дана 25.05.2017.године, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о одобравању новчаних 

средставаУдружењу за заштиту  
и промоцију сплаварења на ријеци 

Дрини “Дринс” 
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Члан 1. 
 

Овом Одлуком одобравају се 
новчана средства у износу од 2.500,00 

КМ, Удружењу за заштиту и промо-
цију сплаварења на ријеци Дрини 
“Дринс”, на име обуке за управљање                           
дринским сплавом. 

Средства уплатити на рачун 
број: 1011400000671693, отворен ПБС 
д.д. Сарајево, Филијала Горажде. 
 

Члан 2. 
 

 За реализацију Одлуке задужује 
се Министарство за финансије, а сред-
ства обезбједити из Буџета Владе Боса-
нско-подрињског кантона Горажде, ек-
ономски код 614300 – Текући трансфе-
ри непрофитним организацијама. 
 

Члан 3. 
 

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

Број:03–14-779/17      П Р Е М И Ј Е Р 
25.05.2017.године    Емир Оковић,с.р. 
      Г о р а ж д е 
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На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде („Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде“, број: 
8/15) и члана 46. Закона о извршењу 
Буџета Босанско-подрињског кантона 
Горажде за 2017. Годину („Службене 
новине Босанско-подрињског кантона 
Горажде“, број: 04/17), Влада Босанско 
–подрињског кантона Горажде, на 105. 
Редовној сједници, одржаној дана 01. 
06.2017.године, д о н о с и: 
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О Д Л У К У 

о давању сагласности на Програм 
утрошка средстава Министарства  

за привреду Босанско-подрињског 
кантона Горажде за подршку развоју 

непрофитних организација 
Босанско-подрињског кантона 

Горажде за 2017.годину  
на економском коду 614300  

- Текући трансфери непрофитним 
организацијама 

 
Члан 1. 

 
Овом Одлуком Влада Босанско-

подрињског кантона Горажде даје саг-
ласност на Програм утрошка средста-
ва Министарства за привреду Босанс-
ко-подрињског кантона Горажде за по-
дршку развоју непрофитних организа-
ција Босанско-подрињског кантона Го-
ражде за 2017. Годину на економском 
коду 614300 – Текући трансфери неп-
рофитним организацијама, у износу 
од 15.000 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 Босанс-
ко-подрињског кантона Горажде“. 
 

Број:03-14-820/17                 П Р Е М И Ј Е Р 
01.06.2017.године              Емир Оковић,с.р. 
     Г о р а ж д е 

................................. 
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492а) 
 

На основу члана 46. Закона о 
извршењу Буџета Босанско-подрињск-
ог кантона Горажде за 2017. Годину 
(„Службененовине Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде“, број: 04/17), а 
у складу са одредбама Закона о буџе-
тима Федерације БиХ, („Службене но-
вине ФбиХ“, број: 19/06), Закона о сис-
тему државне помоћи у Босни и Херц-
еговини („Службени гласник БиХ“, бр-
ој: 10/12) и на основу Стратегије разво-
ја Босанско-подрињског кантона Гора-
жде за период 2016-2020. („Службене 
новине Босанско-подрињског кантона 
Горажде“, број: 4/16), Министарство за 
привреду Босанско-подрињског канто-
на Горажде доноси: 
 
 

П Р О Г Р А М 
утрошка средстава Министарства  

за привреду Босанско-подрињског 
кантона Горажде са економског кода 

614300 – Текући трансфери 
непрофитним организацијама 

 
 
1. НАЗИВ ПРОГАМА: 
 
Назив Програма је „Програм утрошка 
средстава Министарства за привреду  
за подршку  развоју непрофитних орг-
анизација Босанско-подрињског кант-
она Горажде“ за 2017. Годину са еконо-
мског кода 614300 – Текући трансфери 
непрофитним организацијама. 
 
 
ПОДАЦИ О ПРОГРАМУ 
 
Период реализације Програма:   
                                01.01.2017 – 31.12.2017.  

04. јул/српањ 2017. 
 
 
Буџетска позиција:  Текући трансфери  
               непрофитним организацијама 
 
Економски код:                      614 300  
 
Укупна вриједност Програма: 
                                            15.000 КМ 
 
Одговорно лице:           Анес Салман 
 
Позиција одговорног лица:  Министар 
 
Контакт лице за Програм:  
                                         Исмет  Омерагић 
 
Контакт-телефон:      +387-38-228-640  
 
Контакт е-маил: 
                     ismet.omeragic@bpkg.gov.bа  
и      
               

         melida.hadziomerovic@bpkg.gov.ba 
 
Интернет:        www.mp.bpkg.gov.bа 
 
 

САГЛАСНОСТ НА ПРОГРАМ 
 
 Сагласност на Програм, у скла-
ду са чланом 46. Закона о извршењу 
Буџета Босанско-подрињског кантона 
Горажде за 2017.годину („Службене 
новине Босанско-подрињског кантона 
Горажде“, број: 04/17), дала је Влада 
Босанско подрињског кантона Гораж-
де, Одлуком број:03-14-820/17 од 01.06. 
2017.године.  
 
 

2. СВРХА  И ОПИС ПРОГРАМА 
 

2.1. Сврха Програма  
 

Програм утрошка средстава  је 
проведбени акт Министарства за при- 

mailto:ismet.omeragic@bpkg.gov.bа
mailto:melida.hadziomerovic@bpkg.gov.ba
http://www.mp.bpkg.gov.bа/


04. јул/српањ 2017. 
 
 
вреду који осигурава да се планирана 
средства из Буџета Босанско-подрињс-
ког кантона Горажде користе на транс-
парентан, специфичан, мјерљив нач-
ин у временски одређеном периоду са 
намјером/сврхом да се подстакне еко-
номски развој, развој стратешких еко-
номских дјелатности, унапређење изв-
оза и запошљавање на начин који доп-
риноси повећању нивоа животног ста-
ндарда и запослености на подручју Бо-
санско-подрињског кантона Горажде, 
као и јачање капацитета Удружења по-
слодаваца, Привредне коморе и Обрт-
ничке коморе на подручју  Босанско-
подрињског кантона Горажде. Пружа-
ње подршке обезбиједиће се давањем 
појединачне државне помоћи с циљем 
подршке у раду, побољшању услова за 
рад Удружења послодаваца, Привред-
не коморе и Обртничке коморе на по-
дручју Босанско-подрињског кантона 
Горажде. Давање државне помоћи обе-
збиједиће се кроз суфинансирање зах-
тјева, на начин како је то прописано 
Програмом за одређене намјенске ак-
тивности.   
 
2.2. Опис Програма 
 

Програм подршке развоју неп-
рофитних организација Босанско-под-
рињског кантона Горажде за 2017.год-
ину са економског кода 614300 – Теку-
ћи трансфери непрофитним органи-
зацијама Министарства за привреду 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де дефинише битне елементе за доби-
јање сагласности за Програм од стране 
Владе Босанско-подрињског кантона 
Горажде, тако што ће се пружањем по-
дршке обезбиједити давање поједина-
чне државне помоћи с циљем подршке 
у раду, побољшању услова за рад Уд- 
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ружења послодаваца, Привредне и 
Обртничке коморе са подручја  Босан-
ско-подрињског кантона Горажде.  
 
 
3. ОПШТИ И ПОСЕБНИ ЦИЉЕВИ  
      ПРОГРАМА 
 
3.1. Општи/основни циљ Програма 
 

Општи циљ Програма је пружа-
ње подршке како би се појачали капа-
цитети у удружењима, коморама-неп-
рофитним организацијама у циљу бо-
љег и квалитетнијег пружања подрш-
ке привредним субјектима, обртници-
ма и подузетницима, као и економско-
социјалном вијећу кроз унапређење и 
боље заступање интереса чланова ком-
ора, односно рада непрофитних орга-
низација на подручју Босанско-подри-
њског кантона Горажде и обезбјеђењу 
трипаритетног дијалога између Владе, 
синдиката и послодаваца на подручју 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де, сходно Стратегији развоја Босанс-
ко-подрињског кантона Горажде 2016-                
2020 („Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде“ број 
4/16), тачки 133. Која, између осталог, 
обрађује и пословна удружења која 
пружају услуге везане за подршку по-
словним субјектима, а односе се на три 
пословна удружења са подручја Босан-
ско-подрињског кантона Горажде која 
се овим Програмом подршке суфина-
нсирају. 
 
3.2. Посебни/специфични циљеви  
       Програма 
 

Програм не садржи посебне ци-
љеве.  
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4. ПОТРЕБНА СРЕДСТВА ЗА  
      ПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА 
 

Потребна средства за провође-
ње Програма дефинисана су Буџетом 
Министарства за привреду Босанско-
подрињског кантона („Службене нов-
ине Босанско-подрињског кантона Го-
ражде“, број:04/17), на економском ко-
ду 614 300 – Текући трансфери непро-
фитним организацијама, у износу од 
15.000 КМ. Средства која ће се по овом 
Програму додијелити Привредној ко-
мори, Обртничкој комори и Удруже-
њу послодаваца не могу прећи износ 
од 5.000 КМ.   
 
 
5. КРИТЕРИЈИ ЗА РАСПОДЈЕЛУ  
      СРЕДСТАВА 
 
5.1. Општи услови и посебни услови 
 
 Расподјела средстава врши се 
додјелом државне помоћи непрофитн-
им организацијама, која може бити до-
дијељена једном или више пута у скла-
ду са одредбама овог Програма. 
 Расподјела средстава вршиће се 
на основу одобрених захтјева у складу 
са одредбама овог Програма. Коначне 
одлуке о додјели државне помоћи кор-
иснику или корисницима средстава из 
овог Програма доноси Влада Босанско-
подрињског кантона Горажде. Након 
прихватања приједлога одлуке о одоб-
равању захтјева за исплатом средстава 
од стране Владе Босанско-подрињског 
кантона Горажде, захтјев је одобрен и 
Министарство доставља захтјев за пла-
ћање Министарству за финансије. Пр-
ије достављања захтјева Министарству 
за финансије, министар за привреду 
закључује уговор о кориштењу  сред- 

04. јул/српањ 2017. 
 

 
става са представницима непрофитн-
их организација. 
 

Општи услови за расподјелу средстава 
 

 У имплементацији Програма 
примјењиваће се рестриктивне проце-
дуре које омогућавају равноправно уч-
ествовање у Програму коморама-удру-
жења која кумулативно испуњавају сл-
љедеће опште услове: 
 

1. да су регистрована сходно одр-
едбама Закона о удружењима и 
фондацијама, Закона о привре-
дним коморама ФбиХ и Закона 
о обрту ФбиХ; 

2. да имају регистрацију на прос-
тору Босанско-подрињског кан-
тона Горажде,  

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

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

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

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

7. да су доставила извјештај о утр-
ошку средстава из протекле го-
дине (уколико су добијала сред-
ства). 

 

Апликанти ће своје апликације 
достављати након што добију захтјев 
од Министарства за привреду Босанс-
ко-подрињског кантона Горажде за до-
стављање апликације. 



04. јул/српањ 2017. 
 
 
6. КОРИСНИЦИ СРЕДСТАВА 
 

Корисници средстава су Прив-
редна, Обртничка комора и Удружење 
послодаваца са подручја Босанско-под-
рињског кантона Горажде, као и прив-
редни субјекти, обртници, подузетни-
ци и послодаваци са подручја Босанс-
ко-подрињског кантона Горажде. 
 
 
7. ПОТРЕБАН БРОЈ РАДНИКА ЗА  
      ПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА И  
      МОНИТОРИНГ 
 

За провођење Програма надле-
жни су запослени у Министарству за 
привреду Босанско-подрињског канто-
на Горажде и Програм не захтијева ан-
гажовање додатних радника на прово-
ђењу Програма. 
 

Мониторинг се проводи са ци-
љем утврђивања да ли се имплемента-
ција подржаних активности проводи у 
складу са одлуком о додјели средстава  
и у складу са одредбама овог Прог-
рама. У циљу осигурања процјене ре-
зултата, одабрани корисници су дуж-
ни након утрошка одобрених  средста-
ва доставити Министарству за  привр-
еду Босанско-подрињског кантона Го-
ражде извјештај о проведеним  активн-
остима  које  су  одобрене за  финанси-
рање  из  Програма.    
 

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

У случају да резултати монито-
ринга укажу на значајан заостатак у 
испуњавању уговорених обавеза, Мин-
истарство за привреду Босанско-под- 
рињског кантона Горажде предлаже 
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Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде доношење одлуке о поврату 
додијељене државне помоћи или преу-
смјеравање у складу са одредбама Пр-
ограма.   
 
 
8. ПРОЦЈЕНА РЕЗУЛТАТА 
 

Реализацијом Програма се оче-
кује остваривање конкретних резулта-
та од стране апликаната којима су одо-
брена средства у виду ефикаснијег по-
словања, проширења и побољшања 
квалитета услуга према члановима Пр-
ивредне, Обртничке коморе или Удр-
ужења послодаваца, побољшањем усл-
уга у виду организовања разних едука-
ција привредника-обртника, учешће – 
представљање Босанско-подрињског 
кантона Горажде на сајмовима.  

 

У циљу осигурања процјене ре-
зултата Програма, одабрани корисни-
ци који су добили подршку, дужни су, 
након  утрошка одобрених средстава, 
доставити Министарству за привреду 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де извјештај о проведеним активност-
има  које су одобрене за  финансирање 
из Програма. Форма и садржај извјеш-
таја о утрошку средстава ће бити  дост-
ављени  свим  корисницима средстава 
који ће уз прилоге у виду (рачуна, уп-
латница, извода из банака, уговора) 
бити достављени Министарству за пр-
ивреду Босанско-подрињског кантона 
Горажде.  
 
 
9. ПРОЦЈЕНА НЕПРЕДВИЂЕНИХ  
      РАСХОДА И РИЗИКА   
 

Непредвиђени расходи за Про- 
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грамом предвиђене активности могу 
се појавити само као резултат промје-
на унутар интерне структуре самог 
Програма, али не и довести до пове-
ћања укупних непредвиђених расхода 
Програма. Како би се смањили ризи-
ци у процесу имплементације Програ-
ма, уведене су новине и у процесу се-
лекције и мониторигу активности које 
су подржане у оквиру овог Програма. 
Новине се односе на омогућавање тер-
енске посјете службеницима и прикуп-
љање додатних информација неопход-
них за процес селекције, те монито-
ринг у току саме имплементације акт-
ивности и мјера које су подржане овим 
Програмом. 
 

Апликанти су дужни планира-
ти одговарајуће мјере које ће подузети 
у случају остваривања ризика који мо-
гу утицати на остваривање циљева и 
резултата који су предвиђени у актив-
ностима и мјерама за које су добили 
подршку из овог Програма.  
 

Број:04-14-741-2/17     М И Н И С Т А Р 
07.06.2017.године     Анес  Салман,с.р. 
     Г о р а ж д е 
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На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде (“Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде”, број: 
8/15) и члана 46. Закона о извршењу 
Буџета Босанско-подрињског кантона 
Горажде за 2017.годину (“Службене но-
вине Босанско-подрињског кантона 
Горажде”, број: 4/17), Влада Босанско-
подрињског кантона Горажде, на наст-
авку 105. Редовне сједнице, одржаном 
дана 08.06.2017. године,  д о н о с и: 
 

04. јул/српањ 2017. 
 
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности  

на утрошак средстава “Програм 
подршке развоју одузетништва  

и обрта за 2017. Годину” 
 

Члан 1. 
 

Овом се Одлуком даје сагласно-
ст на утрошак средстава “Програм по-
дршке развоју подузетништва и обрта 
за 2017. Годину” утврђених у Буџету 
Министарства за привреду Босанско-
подрињског кантона Горажде за 2017. 
Годину, на економском коду 614500 
ПОД 003 -  Субвенције за подстицај ра-
звоја подузетништва и обрта, у износу 
од 70.000,00 КМ.  
 

Члан 2. 
 

Саставни дио ове Одлуке је Пр-
ограм из члана 1. Ове Одлуке. 
 

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. 
 

Члан 4. 
 

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

Број:03-14-920/17                 П Р Е М И Ј Е Р 
08.06.2017.године              Емир Оковић,с.р. 
     Г о р а ж д е 

............................... 
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На основу члана 46. Закона о 
извршењу Буџета Босанско-подрињск-
ог кантона Горажде за 2017. Годину 
(“Службене новине Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде”, број:4/17), а у 
складу са одредбама Закона о минист-
арствима и другим тијелима Кантона-
лне управе Босанско–подрињског кан-
тона Горажде (“Службене новине Бо-
санско-подрињског кантона Горажде“, 
брoj:9/13 и 13/13),те у складу са погла-
вљем III – Стратешка платформа  тач-
ка 3. Став 3. Стратегије развоја Босанс-
ко-подрињског кантона Горажде за 
период 2016-2020.година (“Службене 
новине Босанско-подрињског кантона 
Горажде“, бр.4/16), Министарство за 
привреду Босанско-подрињског канто-
на Горажде, у т в р ђ у ј е: 
 
 

П Р О Г Р А М 
утрошка средстава Министарства 
запривреду Босанско-подрињског 

кантона Горажде са економског кода 
 614500 ПОД 003 „Субвенције  

за подстицај развоја, подузетништва 
 и обрта“ 

 
 

1. НАЗИВ ПРОГРАМА 
 

Назив Програма је ”Програм 
подршке развоју подузетништва и об-
рта за 2017. Годину”, са економског ко-
да 614 500 ПОД 003 – „Субвенције за 
подстицај развоја, подузетништва и 
обрта“. 
 
 

ПОДАЦИ О ПРОГРАМУ 
 

Период реализације Програма: 
                   01.01-31.12.2017.године 
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Буџетска позиција:         Субвенције за  
         подстицај развоја, подузетништва 
         и обрта 

Економски код:      614500 ПОД 003 
 
Укупна вриједност Програма: 
                         70.000,00 КМ 
Одговороа лице:          Анес Салман 
 
Позиција одговорног лица:Министар 
 
Контакт лице за Програм: 
                          Алмас Пита 
Контакт-телефон:  038-224-264 
 
Контакт е-маил:   
  mpbk-privredaipoduzetnistvo@hotmail.com 

 
 
САГЛАСНОСТ НА ПРОГРАМ 
 

Сагласност на овај Програм, у 
складу са чланом 46. Закона о изврше-
њу Буџета Босанско-подрињског кант-
она Горажде за 2017.годину (“Службе-
не новине Босанско-подрињског кант-
она Горажде”, број:4/17),  је дала Влада 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де Одлуком број: 03-14-920/17 од 08.06. 
2017.године. 
 
 
2. СВРХА И ОПИС ПРОГРАМА  
     
2.1. Сврха Програма 
 

На основу Закона о министар-
ствима и другим тијелима кантоналне 
управе Босанско-подрињског кантона 
Горажде (“Службене новине Босанско 
– подрињског кантона Горажде” број: 
9/13), надлежности Министарства за 
привреду Босанско-подрињског канто-
на Горажде су предлагање и провође-
ње политике у области индустрије, по- 

mailto:mpbk-privredaipoduzetnistvo@hotmail.com
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дузимање мјера за унапређење произ-
водње, управљање природним богат-
ствима, развој пољопривреде, управ-
љање пољопривредним земљиштем,  
узгој, заштита и унапређење шума, 
шумске комуникације и експлоатација 
шума,  индустријске воде, водопривре-
дне активности, кориштење вода у ен-
ергетске и рекреационе сврхе, употре-
ба и заштита вода, улагања у привред-
на предузећа, саобраћај роба и услуга, 
учешће у креирању политике увоза и 
извоза, контрола цијена производа и 
услуга, закључивање економских спо-
разума, креирање и имплементација 
политике кантоналног туризма, развој 
туристичких ресурса, развој рекреати-
вних, рехабилитационих и других це-
нтара, промоција туризма, угоститељс-
тво, подузетништво, провођење поли-
тике развоја комуникација и транспо-
ртне инфраструктуре, развој јавног са-
обраћаја, изградња, обнова и одржава-
ње саобраћајница од значаја за кантон, 
модернизација цестовног саобраћаја и 
осигурање комуникационих веза на 
подручју Босанско-подрињског кант-
она Горажде. 
 

“Програм подршке развоју под-
узетништва и обрта за 2017. Годину” 
усклађен је са Законом о извршењу Бу-
џета Босанско-подрињског кантона Го-
ражде за 2017. Годину („Службене нов-
ине Босанско-подрињског кантона Го-
ражде“, број: 4/17). 
 

Програм је такођер усклађен и 
са Програмом рада Владе Босанско-по-
дрињског кантона Горажде за 2017. Го-
дину (“Службене новине Босанско-по-
дрињског кантона Горажде”, број: 
5/17), као и са Стратегијом развоја Бо-
санско-подрињског кантона Горажде  
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за период 2016-2020.године, поглавље 
III – Стратешка платформа, тачка 3. 
Ст-ав 3. (“Службене новине Босанско-
под-рињског кантона Горажде“, 
број:4/16). 
 
2.2. Опис Програма  
 

Програм утрошка је проведбе-
ни акт Министарства за привреду Бо-
санско-подрињског кантона Горажде 
који осигурава да се планирана сред-
ства Буџета Босанско-подрињског кан-
тона Горажде користе на транспарен-
тан, специфичан и мјерљив начин у 
временски одређеном периоду са нам-
јером/сврхом да се кроз подстицај отв-
арању нових обрта, подстицај запош-
љавању, расту и развоју обртничке/ 
подузетничке дјелатности омогући по-
бољшање укупног животног стандар-
да у Босанско-подрињском кантону 
Горажде. 
 

Програм ће обезбиједити суфи-
нансирање пројеката и захтјева који су 
прошли административну провјеру, 
селекцију, евалуацију и оцјењивање по 
Програму утрошка средстава „Прогр-
ам подршке развоју подузетништва и 
обрта за 2016.годину” у укупном изно-
су од 35.488,00 КМ.  
 

Програм ће обезбиједити подс-
тицаје за суфинансирање пројеката и 
захтјева обртника/ подузетника који 
су раније регистровани у Босанско-по-
дрињском кантону Горажде, као и су-
финансирање обртника/подузетника 
који су први пут регистровани у 2017. 
Години. Захтјеви се подносе у складу 
са процедурама предвиђеним Програ-
мом и на прописаним обрасцима у ап-
ликационој форми за пројекте и апли-
кационој форми за захтјеве.  
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Програмом ће се пружити под-
ршка у виду субвенција за покретање 
нових пројеката у подузетништву и 
обрту који ће омогућити унапређење 
и опстојност постојећег обрта, као и 
отварање нових радних мјеста при пр-
вој регистрацији обртничке дјелатнос-
ти и отварање нових радних мјеста код 
већ регистрованих обртника. Субвен-
ције ће се обезбиједити за отклањање 
проблема који онемогућавају одрживо 
пословање у нискоакумулативним дје-
латностима и старим занатима.  
 

Програм предвиђа пружање 
помоћи Обртничкој комори Босанско-
подрињског кантона Горажде за суфи-
нансирање удружења обртника, за по-
сјете међународним сајмовима, за орг-
анизовање сајмова на простору Босан-
ско-подрињског кантона Горажде и за 
едукацију обртника. 
 

Програм утрошка средстава са 
економског кода 614500 – Субвенције 
за подстицај развоја, подузетништва и 
обрта Министарства за привреду Боса-
нско-подрињског кантона Горажде за 
2017. Годину (у даљем тексту: Прогр-
ам) дефинише битне елементе за доб-
ијање сагласности за Програм од стра-
не Владе Босанско-подрињског канто-
на Горажде, као што су Општи и посе-
бни циљеви Програма, критерији за 
расподјелу средстава, потребна средст-
ва, корисници средстава, процјена ре-
зултата те процјена непредвиђених ра-
схода и издатака. 
 
 

3. ОПШТИ И ПОСЕБНИ ЦИЉЕВИ  
      ПРОГРАМА 
 

3.1. Општи (основни ) циљ Програма  
 

Основни циљ Програма јесте  
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суфинансирање пројеката и захтјева 
који су прошли административну про-
вјеру, селекцију, евалуацију и оцјењив-
ање по Програму утрошка средстава 
„Програм подршке развоју подузетни-
штва и обрта за 2016. годину”, суфина-
нсирање запошљавања код прве реги-
страције обртничке дјелатности, суфи-
нансирање пројеката запошљавања у 
већ постојећем обрту  и нискоакумула-
тивним дјелатностима и пружање по-
моћи за унапјређење и очување посто-
јећег обрта, суфинансирање нискоаку-
мулативних дјелатности и старих за-
ната  и пружање помоћи Обртничкој 
комори Босанско-подрињског кантона 
Горажде за суфинансирање удружења 
обртника, за посјете међународним са-
јмовима, за организовање сајмова на 
простору Босанско-подрињског канто-
на Горажде и за едукацију обртника. 
 
3.2. Посебни (специфични) циљеви  
       Програма 
 

У складу са Општим циљем, 
Програмом се дефинишу сљедећи по-
себни (специфични) циљеви: 

 

1) Суфинансирање пројеката и за-
хтјева који су прошли админи-
стративну провјеру, селекцију, 
евалуацију и оцјењивање по 
„Програму подршке развоју по-
дузетништва и обрта за 2016.го-
дину” 

2) Старт-ап подршка за прву реги-
страцију обртничке дјелатнос-
ти у 2017. Години и суфинанси-
рање пројеката запошљавања у 
већ постојећем обрту  

3) Пружање помоћи за унапређе-
ње и очување постојећег обрта, 
као и суфинансирање нискоа- 
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кумулативних дјелатности и ст-
арих заната (не могу аплицира-
ти корисници који ће добити 
средства по првом посебном 
циљу Програма),  

4) Пружање помоћи Обртничкој 
комори Босанско-подрињског 
кантона Горажде за суфинанси-
рање удружења обртника, за 
посјете међународним сајмови-
ма, за организовање сајмова на 
простору Босанско-подрињског 
кантона Горажде и за едукацију 
обртника 

 
3.2.1. Суфинансирање пројеката и за- 

хтјева који су прошли админи-
стративну провјеру, селекцију, 
евалуацију и оцјењивање по 
„Програму подршке развоју по-
дузетништва и обрта за 2016.го-
дину” 

 
У оквиру првог посебног циља 

обезбиједиће се подршка подузетни-
цима и обртницима у суфинансирању 
пројеката и захтјева који су прошли 
административну провјеру, селекцију, 
евалуацију и оцјењивање по „Програ-
му подршке развоју подузетништва и 
обрта за 2016.годину” и то: 
 

Обртничка аутомеханичарска радња 
„БУГИЈА“ са приједлогом пројекта 
„Програм подршке развоју подузетни-
штва и обрта за 2016.годину“ у висини 
од 1.000,00 КМ, Обртничка радња 
„ЗЛАТАРА ХУБАНИЋ“ са приједлог-
ом пројекта „Набавка опреме потреб-
не за рад властитог обрта“ у висини од 
1.380,00 КМ, Обртничка радња – фри-
зерски салон „РИО“ са приједлогом 
пројекта „Подршка обртницима и ст-
арим занатима у нискоакумулативним  
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дјелатностима“ у висини од 1.500,00 
КМ, Обртничко-кројачка радња „ДЕ-
ЛИ“ са проједлогом пројекта “Очува-
ње постојећег обрта“ у висини од 
1.200,00 КМ, Обртничко-лимарска рад-
ња „СЕЛАК“ са приједлогом пројекта 
„Програм подршке развоју подузетни-
штва и обрта за 2016.годину“ у висини 
од 1.076,00 КМ, Обртничко-фризерска 
радња „ИМИЏ“са приједлогом пројек-
та “Имиџ-суфинансирање запошљава-
ња“ у висини од 4.000,00 КМ, Обртни-
чка радња аутопраоница-вулканизер 
„ПРИМА“ са приједлогом пројекта 
„Отклањање уских грла на машинама 
и опреми и побољшање пружања усл-
уга обртничке радње“ у висини од 
4.000,00, Обртничка фотографска рад-
ња  „Фото супер” са приједлогом прој-
екта „Набавка опреме и репроматери-
јала у сврху развоја и афирмације обр-
тничке дјелатности“ у висини од 
2.500,00 КМ, Обртничко-фризерска ра-
дња „С“ са приједлогом пројекта „Кл-
имом до чистијег простора и еколош-
ко чистијег зрака“ у висини од 1.500,00 
КМ, Обртничко-трговинска радња 
„ФОТО ПРШЕШ“, са приједлогом пр-
ојекта „Куповина штампача за субли-
мацијску штампу“ у висини од 1.500,00 
КМ, Обртничко-фризерска радња 
„ДАДО“ са приједлогом пројекта „Пр-
ужање помоћи за унапређење и очу-
вање постојећег обрта као и  суфинан-
сирање нискоакумулативних дјелатно-
сти и старих заната“ у висини од 
1.100,00 КМ, Обртничка радња-ауто-
механичар „ДАЧ“ са приједлогом про-
јекта „Суфинансирање плата и допри-
носа за новоупосленог радника“ у ви-
сини од 3.800,00 КМ, Обртничко-сто-
ларска радња „ГРАЂЕВИНАР“са при-
једлогом пројекта „Набавка дрвене да-
ске“ у висини од 1.500,00 КМ, Обртни- 
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чко-фризерска радња „ТРЕНД“ са пр-
иједлогом пројекта „Програм подршке 
развоју подузетништва и обрта за 
2016.годину“ у висини од 1.450,00 КМ, 
Фризерско-козметички салон „ГЛАМ-
УР“ са приједлогом пројекта „Програм 
подршке развоју подузетништва и об-
рта за 2016.годину“ у висини од 
1.500,00 КМ, Угоститељска радња пи-
церија-ћевабџиница „ПРОНТО“ са пр-
иједлогом пројекта „Инвентар за баш-
ту  ресторана Пронто“ у висини од  
3.500,00 КМ,  Обртничко-кројачка рад-
ња „ЕССЕ“ са приједлогом пројекта 
„Израда кровне конструкције на зана-
тском  објекту“ у висини од 1.482,00 
КМ и Обртничко-фризерска радња 
„ЕСКАДА“ са приједлогом пројекта 
„Инвестиционо улагање у оквиру пос-
тојеће дјелатности“ у висини од 
1.500,00 КМ.  
 

Укупан износ средстава потреб-
ан за суфинансирање је 35.488,00КМ. 
 

Наиме, исплата новчаних сред-
става одабраним корисницима по 
„Програму подршке развоју подузетн-
иштва и обрта за 2016. годину“ није 
вршена зато што због недостатка нов-
чаних средстава Влада Босанско-под-
рињског кантона Горажде није дони-
јела одлуку о одобравању приједлога 
пројеката који ће се суфинансирати  
по претходно наведеном Програму,  
иако су све процедуре предвиђене Пр-
ограмом биле проведене (расписан ја-
вни позив, именована комисија, зап-
римљене апликације, извршена адми-
нистративна провјера, селекција, ева-
луација и оцјењивање пријава, сачињ-
ен записник са ранг-листама аплика-
ција и приједлог одлуке о одобравању 
приједлога пројеката који ће се суфи- 
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нансирати по “Програму подршке ра-
звоју подузетништва и обрта за 2016. 
Годину достављен Влади Босанско-по-
дрињског кантона Горажде “). 

 

 По овом посебном циљу неће се 
вршити поновно аплицирање и након 
доношења одлуке Владе Босанско-под-
рињског кантона Горажде о одобрава-
њу суфинансирања пројеката и захтје-
ва, са претходно наведеним подузет-
ницима и обртницима ће се закључи-
ти уговори којима ће се прецизније де-
финисати реализација аплицираних 
пројеката и наставити процедура за 
исплату новчаних средстава корисни-
цима. 
 

Уколико се са подузетницима и 
обртницима чији су пројекти и захтје-
ви прошли административну провје-
ру, селекцију, евалуацију и оцјењива-
ње по „Програму подршке развоју по-
дузетништва и обрта за 2016.годину” и 
који се налазе на одлуци Владе Боса-
нско-подрињског кантона Горажде о 
одобравању суфинансирања пројеката 
и захтјева, не потпишу уговори, смат-
раће се да су одустали од реализације 
пројекта. 
 
3.2.2. Старт-ап подршка за прву реги- 

страцију обртничке дјелатнос-
ти у 2017.годинии; суфинанси-
рање пројеката запошљавања у 
већ постојећем обрту 

 

У оквиру другог посебног циља 
обезбиједиће се субвенција за старт-ап 
подршку прве регистрације обртничке 
дјелатности у 2017. Години и суфинан-
сирање пројеката запошљавања у већ 
постојећем обрту, у циљу отварања но-
вих радних мјеста и унапређења обрт- 
ничке дјелатности на простору Боса- 
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нско-подрињског кантона Горажде.  
 

Подршка ће се приоритетно 
пружити у виду субвенција за прву ре-
гистрацију обртничке дјелатности у 
циљу отварања нових радних мјеста и 
унапређења обртничке дјелатности на 
простору Босанско-подрињског канто-
на Горажде. 
 

У оквиру овог посебног циља 
подршка ће се пружити у виду суфин-
ансирања расхода везаних за прву ре-
гистрацију обртничке и сродних дјела-
тности, расхода везаних за извођење 
грађевинских радова неопходних за 
покретање обрта, за исплату плата и 
доприноса, као и расхода који се одно-
се на набавку материјала и опреме ко-
ји су неопходни за покретање обрта.  
 

Новоосновани привредни субј-
екат који је добио средства од Минис-
тарства за привреду Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде не може преста-
ти са радом у периоду од три године 
рачунајући од момента добивања прве 
регистрације. 
 

У оквиру овог  посебног циља 
подршка ће се пружити за отварање 
нових радних мјеста у циљу покрета-
ње нових пројеката у већ постојећем 
обрту којима ће се вршити набавка ма-
шина и уређаја, изградња, проширење 
или реконструкција објеката, отклања-
ње уских грла у пословању, за исплату 
плата и доприноса, увођење нових те-
хнологија у производни процес,  усва-
јање производњу нових производа и 
повећање додатне вриједности у обрту 
за новоотворена радна мјеста.  
 

Привредни субјекат који је доб-
ио средства од Министарства за прив- 
реду Босанско-подрињског кантона 
Горажде не може отпустити новоупос- 
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леног радника  у периоду од најмање 
три године рачунајући од момента ње-
говог упошљавања.  
 

3.2.3. Пружање помоћи за унапређе- 
ње и очување постојећег обрта, 
као и суфинансирање нискоаку-
мулативних дјелатности и стар-
их заната (не могу аплицирати 
корисници који ће добити сред-
ства по првом посебном циљу 
Програма) 

 

 У оквиру трећег посебног циља 
обезбиједиће се подршка обртницима, 
старим занатима и обртницима у нис-
коакумулативним дјелатностима за 
унапређење и очување постојећег обр-
та и превазилажење потешкоћа у раду. 
 

Подршка ће се приоритетно 
пружити у виду суфинансирања наба-
вке машина, уређаја, остале опреме и 
репроматеријала, исплату плата и доп-
риноса, реконструкције и инвестицио-
ног улагања у објекте са циљем прева-
зилажења проблема за обављање обр-
та и омогућавања дугорочног стабилн-
ог пословања обртника, старих заната 
и обртника у нискоакумулативним дј-
елатностима. 
 

На овај посебан циљ аплицира 
се искључиво путем апликационе фо-
рме за захтјеве на резервна средства по 
расписаном јавном позиву. 
 

3.2.4. Пружање помоћи Обртничкој  
комори Босанско-подрињског 
кантона Горажде за суфинанси-
рање удружења обртника, за 
посјете међународним сајмови-
ма, за организовање сајмова на 
простору Босанско-подрињског 
кантона Горажде и за едукаци-
ју обртника 
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У оквиру четвртог посебног 
циља обезбиједиће се подршка Обрт-
ничкој комори Босанско-подрињског 
кантона Горажде за суфинансирање 
удружења обртника, за посјете међу-
народним сајмовима,  за организовање 
сајмова на простору Босанско-подри-
њског кантона  Горажде и за едукацију 
обртника. 
 

Средства ће се додијелити Обр-
тничкој комори Босанско-подрињског 
кантона Горажде по аплицираном пр-
ојекту за претходно наведене намјене, 
а све у циљу унапређења и бржег ра-
звоја обртничке дјелатности на прос-
тору Босанско-подрињског кантона 
Горажде. 
 
 
4. ПОТРЕБНА СРЕДСТВА  
       ЗА ПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА 
 
4.1. Висина средстава за провођење  
       Програма 
 

Потребна средства за провође-
ње Програма планирана су Буџетом 
Министарства за привреду Босанско-
подрињског кантона Горажде за 2017. 
Годину („Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде“, број: 
4/17), на економском коду 614500 ПОД 
003 – Субвенције за подстицај развоја, 
подузетништва и обрта, у укупном 
износу од 70.000,00 КМ. 
 
4.2. Максимални буџет по посебним  
       (специфичним) циљевима 
 
 Програмом се утврђује висина, 
односно максимални  износ средстава 
за сваки посебни циљ Програма. Мак-
симална висина средстава за сваки по-
себан (специфичан) циљ представља  
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једну финансијску компоненту Прог-
рама. 
 

За сваки посебан циљ, односно 
за сваку финансијску компоненту Пр-
ограма дефинисан је сљедећи максим-
ални буџет: 
 

1) Суфинансирање пројеката и за-
хтјева који су прошли админис-
тративну провјеру, селекцију, 
евалуацију и оцјењивање по 
„Програму подршке развоју по-
дузетништва и обрта за 2016.го-
дину” 
 

Максималан буџет 35.488,00 КМ 
 

2) Старт-ап подршка за прву рег-
истрацију обртничке дјелатнос-
ти у 2017. Години и суфинанси-
рање пројеката запошљавања у 
већ постојећем обрту  
 

Максималан буџет   8.000,00 КМ 
 

3) Пружање помоћи за унапређе-
ње и очување постојећег обрта, 
као и суфинансирање нискоак-
умулативних дјелатности и ста-
рих заната (не могу аплицира-
ти корисници који ће добити 
средства по првом посебном 
циљу Програма) – резервна сре-
дства  

     

 Максималан буџет  18.000,00 КМ 
 

4) Пружање помоћи Обртничкој 
комори Босанско-подрињског 
кантона Горажде за суфинанси-
рање удружења обртника, за 
посјете међународним сајмови-
ма, за организовање сајмова на 
простору Босанско-подрињског 
кантона Горажде и за едукацију 
обртника 

 

Максималан буџет  8.512,00 КМ 
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4.3. Прерасподјела средстава 
 

У случају потребе, Министарст-
во за привреду Босанско-подрињског 
кантона Горажде може направити пре-
расподјелу  средстава са једне на другу 
компоненту (посебног циља) у износу 
до максимално 10 процената од износа 
компоненте са које се средства прено-
се. Прерасподјелу ових средстава Мин-
истарство за привреду Босанско-подр-
ињског кантона Горажде ће извршити 
одлуком министра за привреду. 
 

У случају постојања оправдане 
потребе за корекцијом износа средста-
ва планираних за сваки посебни циљ 
Програма до максимално 25 процена-
та, Министарство за привреду Босанс-
ко-подрињског кантона Горажде може 
направити прерасподјелу средстава уз 
сагласност Владе Босанско-подрињск-
ог кантона Горажде.  
 

У случају измјене укупне врије-
дности Програма, која је резултат изм-
јене и допуне Буџета Босанско-подри-
њског кантона Горажде, преусмјерења 
са  других  кодова  или  на  друге  код-
ове унутар Буџета Министарства и пр-
еусмјеравања између буџетских корис-
ника, Министарство за привреду Бос-
анско-подрињског кантона Горажде се 
овлашћује да може  вршити  измјену  и  
допуну Програма у складу са потре-
бама на основу којих су донесене одлу-
ке о преусмјеравању, повећању или 
смањењу укупне вриједности Програ-
ма уз сагласност Владе Босанско-под-
рињског кантона Горажде. 
 
4.4. Резервна средства за рјешавање  
       хитних и приоритетних захтјева  
 

На резервна средства може се  
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аплицирати у оквиру 3. Посебног ци-
ља – Пружање помоћи за унапређење 
и очување постојећег обрта, као и су-
финансирање нискоакумулативних дј-
елатности и старих заната (не могу ап-
лицирати корисници који ће добити 
средства по првом посебном циљу Пр-
ограма), послије расписивања јавног 
позива. Висина средстава планирана 
за ове намјене је 18.000,00 КМ, а средст-
ва се могу користити за намјене описа-
не у овом посебном циљу и аплицира 
се искључиво путем апликационе фо-
рме за захтјеве.  
 
 
5. КРИТЕРИЈИ ЗА РАСПОДЈЕЛУ  
      СРЕДСТАВА 
 
5.1. Начин расподјеле средстава 
 
 Расподјела средстава врши се 
додјелом државне помоћи за сврхе пр-
едвиђене поглављем 3. Програма – Оп-
шти и посебни циљеви. Државна пом-
оћ може се додијелити само једном, а у 
складу са процедурама предвиђеним 
Програмом. 
 

 Расподјела средстава вршиће се 
на основу одобрених пројеката и захт-
јева за средствима у складу са сваким 
посебним циљем Програма. Коначну 
сагласност на списак корисника сред-
става државне помоћи из овог Програ-
ма даје Влада Босанско-подрињског 
кантона Горажде. 
 

Средства из овог Програма дод-
јељиваће се у форми пројектног фина-
нсирања (плаћање унапријед) и у фор-
ми субвенционирања трошкова (накн-
адно плаћање). Додјела средстава се 
може вршити у хитним случајевима и 
на основу захтјева за подршком у реа- 
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лизацији појединачне активности или 
потребе искључиво на начин пропи-
сан Програмом. 
 
5.2. Критерији за расподјелу 
 

Средства из Буџета ће се додје-
љивати корисницима сразмјерно њих-
овом доприносу остваривања општег 
и посебних циљева и очекиваних ре-
зултата Програма. За оцјењивање доп-
риноса остваривања циљева Програма 
примјењиваће се два елиминаторна 
критерија и један критериј за рангира-
ње апликација. 
 

Елиминаторни критерији су: 
 

1. Испуњавање општих услова за 
учествовање у Програму 

2. Испуњавање посебних услова 
за учествовање у Програму 

 
Критериј по основу којег ће се 

рангирати апликације је резултат про-
цеса аплицирања, селекције и евалуа-
ције пројеката и захјева, а рангирање 
ће се вршити у складу са скалом за ева-
луацију (тачка.5.6.11.-скала за евалуац-
ију). 
 
5.3.  Општи услови за учествовање  
        у Програму 
 
 У имплементацији Програма 
примјењиваће се рестриктивне проце-
дуре које омогућавају равноправно уч-
ествовање у Програму свим лицима 
која спадају у једну од сљедећих кате-
горија: 
 

a. Да имају рјешење о регистраци-
ји за обрт које је издао надлеж-
ни општински орган у 2017. Го-
дини и да им је пребивалиште  
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(регистрација) на простору Бо-
санско-подрињског кантона Го-
ражде 

б. Да имају рјешење о регистрацији  
за већ постојећи обрт које је изд-
ао надлежни општински орган и 
да им је пребивалиште (регистр-
ација) на простору Босанско-по-
дрињског кантона Горажде 

ц. Да су регистровани као Обртни- 
чка комора Босанско-подрињск-
ог кантона Горажде 

 

Лица која спадају у једну од ка-
тегорија из претходног става обавезна 
су испуњавати сљедеће опште услове 
за учествовање у Програму: 
 

1. Да имају регистрацију на прос-
тору Босанско-подрињског кан-
тона Горажде 

 

2. Да имају уговор о отвореном 
банковном рачуну и увјерење 
банке да исти није у блокади 

 

3. ИД број апликанта (идентифи-
кациони број апликанта) 
 

4. Да у моменту подношења апли-
кације имају минимално једног 
и максимално четири стално 
запослена радника на неодређ-
ено вријеме 

  
5. Да немају неизмирених обавеза 

за порезе и доприносе, осим об-
авеза које су обухваћене уговор-
ом о репрограмирању дуга 

 

6. Да немају неизмирених обавеза 
по основу чланарине обртнич-
кој комори у складу са законом 
 

5.4. Посебни услови за учествовање  
        у Програму 
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У имплементацији Програма, 
поред општих, примјењиваће се и по-
себни услови за учествовање у Програ-
му.  
 

Посебни услови који се примј-
ењују за апликанте у оквиру првог по-
себног циља су: 
 

1. Да спадају у категорију лица 
која су прошла административ-
ну провјеру, селекцију, евалуац-
ију и оцјењивање по „Програму 
подршке развоју подузетништ-
ва и обрта за 2016.годину” 

 

2. Да су уврштени у Приједлог  
Одлуке о одобравању приједло-
га пројеката који ће се суфина-
нсирати по “Програму подрш-
ке развоју подузетништва и об-
рта за 2016. Годину“ која је упу-
ћена Влади Босанско-подрињс-
ког кантона Горажде 30.12.2016. 
године као  приједлог тачке дн-
евног реда, под бројем: 04-14-
1880-7/16 

 

3. Да ће са ресорним министарст-
вом потписати уговор о кориш-
тењу  средстава по Програму 
 
Посебни услови који се примј-

ењују за апликанте у оквиру другог 
посебног циља су: 
 

1. Да спадају у а. Или б. Категори-
ју лица којима је општим усло-
вима омогућено учествовање у 
Програму 

 

2. Да су регистровани за обрт у 
2017. години и да им је преби-
валиште (регистрација) на про-
стору Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде 

04. јул/српањ 2017. 
 

 
3. Да су доставили доказ о упош-

љавању минимално једног рад-
ника 
 

4. Да су доставили изјаву да ће се 
бавити регистрованим обртом 
минимално три године од мом-
ента додјеле средстава по овом 
Програму 
 

5. Да су регистровани минимално 
једну годину дана од дана под-
ношења апликације за учество-
вање у Програму, осим у случа-
ју пререгистрације у складу са 
Законом 
 

6. Да су намјенски утрошили сре-
дства одобрена од стране Мин-
истарства за привреду Босанс-
ко-подрињског кантона Гораж-
де у периоду од протекле три 
године уколико им је таква по-
моћ додјељена 

 

7. Да су доставили доказ да у мо-
менту подношења апликације 
имају минимално једног и мак-
симално четири стално запос-
лена радника на неодређено 
вријеме (Списак упослених ра-
дника матичне евиденције зап-
ослених) 
 

8. Да су доставили изјаву о упош-
љавању новог радника, уговор 
о раду за новог радника и изја-
ву да исти неће бити отпуштен 
у  периоду од минимално три 
године рачунајући од момента 
његовог упошљавања 
 
Посебни услови који се примје-

њују за апликанте у оквиру трећег по-
себног циља су: 
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1. Да спадају у б. Категорију лица 
којима је општим условима ом-
огућено учествовање у Програ-
му 

 

2. Да су регистровани минимално 
једну годину дана од дана по-
дношења апликације за учест-
вовање у Програму, осим у слу-
чају пререгистрације у складу 
са Законом 
 

3. Да нису регистровани за трго-
винску, угоститељску и пољоп-
ривредну дјелатност 
 

4. Да су намјенски утрошили сре-
дства одобрена од стране Ми-
нистарства за привреду Босан-
ско-подрињског кантона Гора-
жде у периоду од протекле три 
године уколико им је таква по-
моћ додијељена 

 

5. Да не спадају у кориснике који 
ће добити средства по првом 
посебном циљу Програма 

 

6. Уоквиру овог посебног циљу 
аплицира се на резервна сред-
ства и то искључиво путем ап-
ликационе форме за захтјеве 
 
Посебни услови који се примј-

ењују за апликанте у оквиру четвртог 
посебног циља су: 
 

1. Да спадају у ц. Категорију лица 
којима је општим условима ом-
огућено учествовање у Програ-
му 

 

2. Да су аплицирали са пројектом  
у складу са процедурама пред-
виђеним Програмом и да се пр-
ојекат односи на: суфинансира- 
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ње удружења обртника,  посјете 
међународним сајмовима,  орг-
анизовање сајмова на простору 
Босанско-подрињског кантона  
Горажде и едукацију обртника 
 

 
5.5. Кандидовање приједлога проје-   
        ката и подношење захтјева за  
        средствима 
 

Приједлози пројеката и захтјеви 
за средствима  достављају се након обј-
ављивања јавног позива, који се распи-
сује у складу са процедурама предви-
ђеним Програмом. 
 

Аплицира се на обрасцима које 
је прописало Министарство за привре-
ду Босанско-подрињског кантона Гор-
ажде, у апликационој форми за доста-
вљање приједлога пројеката и у апли-
кационој форми за достављање захтје-
ва. 
  

Приједлози пројеката се достав-
љају за аплицирање на средства у окв-
иру 2. И 4. Посебног циља по објављи-
вању јавног позива у складу са рокови-
ма који су дефинисани јавним позив-
ом.   
 

У оквиру трећег посебног ци-
ља, апликанти достављају искључиво 
захтјеве за средствима. Аплицира се на 
резервна средства у апликационој фо-
рми за захтјеве по објављивању јавног 
позива. 
 

Јавни позив ће се расписати за 
сљедеће посебне циљеве Програма: 
 

- Старт-ап подршка за прву реги-
страцију обртничке дјелатнос- 
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ти у 2017. Години и суфинанси-
рање пројеката запошљавања у 
већ постојећем обрту 
 

- Пружање помоћи за унапређе-
ње и очување постојећег обрта 
као и суфинансирање нискоа-
кумулативних дјелатности и ст-
арих заната (не могу аплицира-
ти корисници који ће добити 
средства по првом посебном 
циљу Програма) 
 
 

- Пружање помоћи Обртничкој 
комори Босанско-подрињског 
кантона Горажде за суфинанси-
рање удружења обртника, за 
посјете међународним сајмови-
ма, за организовање сајмова на 
простору Босанско-подрињског 
кантона Горажде и за едукацију 
обртника 
 
 

Правилно попуњавање пропи-
сане форме омогућава да се сви аспе-
кти приједлога пројеката и захтјева за 
средствима објективно селектују и пр-
оцијене и исти не могу бити писани 
рукописом. 
 

Сви приједлози пројеката или 
захтјева процјењују се у складу са про-
цедурама аплицирања, селекције, ева-
луације и рангирања. 
 
5.6. Процедуре аплицирања, селек- 

ције и евалуације пројеката  
и захтјева за средствима 

 
5.6.1. Апликанти 
 

Лица која испуњавају опште ус-
лове за учествовање у Програму и која 
у форми прописаној од стране Мини- 

04. јул/српањ 2017. 
 

 
старства за привреду Босанско-подри-
њског кантона Горажде доставе прије-
длог пројекта и захтјев за средствима 
имају статус апликанта. Апликант мо-
же одабрати најповољнији начин апл-
ицирања на средства. 
 

Јавни позив се расписује по до-
бивању сагласности на Програм од ст-
ране Владе Босанско-подрињског кан-
тона Горажде.  
 

Јавни позив садржи: предмет ја-
вног позива, назив посебног циља Пр-
ограма, критерије и кориснике сред-
става, право учешћа, садржај пријаве 
за учешће на јавни позив за додјелу 
финансијских средстава, критерије за 
оцјену пријаве и избор корисника, на-
чин преузимања потребне документа-
ције, начин подношења пријаве и ост-
але одредбе.  
 

Јавни позив се објављује на ин-
тернет страници Владе Босанско-под-
рињског кантона Горажде  и у једном 
или више електронских медија. 
 
5.6.2. Кандидовање приједлога пројеката 
 

Апликант  може  кандидовати 
приједлог  пројекта  у  којем  је  плани-
рано  суфинансирање трошкова проје-
кта из средстава Програма.  
 

Апликант  може  доставити  са-
мо један приједлог пројекта у оквиру 
другог или четвртог посебног циља. 
Приједлози пројеката се не достављају 
у оквиру трећег посебног циља, већ 
само захтјеви и апликанти могу дост-
авити захтјеве за средствима у складу 
са Програмом. 
 

Аплицирање се не врши по пр-
вом посебном циљу јер је процедура  
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завршена по програму за 2016. Годину. 

 
 Министарство за привреду Бос-
анско-подрињског кантона Горажде 
може расписати други јавни  позив  за  
достављање приједлога пројеката уко-
лико се у првом  јавном  позиву  не  ут-
роше сва планирана средства Програ-
ма, уколико дође до повећања буџета, 
те уколико се средства  планирана за 
финансирање не утроше у временск-
ом плану који је одређен  Програмом. 
 
5.6.3.  Финансирање приједлога 
           пројеката 
 
 Укупан буџет предложеног пр-
ојекта који апликанти достављају за  
финансирање за 2. И 4. Посебан циљ 
не  може  бити  мањи од 4.800 КМ ни 
већи  од  15.000  КМ.   
 

 Износ гранта који може бити 
затражен за суфинансирање пројекта 
је максимално 4.000 КМ по другом по-

себном циљу и максимално 8.512 КМ 
по четвртом посебном циљу.  
 

У оквиру 2. Посебног циља апл-
иканти су обавезни да осигурају вла-
стито  учешће  у  финансирању  проје-
ката у износу од минимално 20%. 
 

Приједлози пројеката чији уку-
пни износи прелазе минимални и мак-
симални износ пројекта у којима је пл-
анирани грант већи или мањи од ут-
врђене висине, пројекти у којима није 
обезбијеђено властито учешће у скла-
ду са претходним ставом и пројекти 
писани рукописом ће у фази админи-
стративне провјере бити  аутоматски 
одбијени као неприхватљиви за  фина-
нсирање. 
 

Минимални и максимални изн-
ос гранта за суфинансирање пројеката 
из средстава овог Програма су дефин-
исани у распону за сваки посебани 
циљ у табели 1. 

 
 

Табела 1: 
 

Преглед износа грант средстава за финансирање по Програму 
 
 

 

Укупан буџет 
по компоненти 

Износ грант  
редстава за  

финансирање по 
 Програму-пројекту 

Суфинансирање пројеката и захтјева који су 
прошли административну провјеру, селекцију, 
евалуацију и оцјењивање по Програму подршке 
развоју подузетништва и обрта за 2016.годину 

35.488 КМ 1.000 КМ-4.000 КМ 

Старт-ап подршка за прву регистрацију обрт-
ничке дјелатности у 2017. години и суфинанси-
рање пројеката запошљавања у већ постојећем 
обрту  

8.000 КМ 4.000 КМ 
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Пружањепомоћи за унапређење и очување пос-
тојећег обрта, као и суфинансирање нискоаку-
мулативних дјелатности и старих заната (не 
могу аплицирати корисници који ће добили 
средства по првом посебном циљу Програма) - 
резервна средства 

18.000 КМ 500 КМ-1.200 КМ 

Пружање помоћи Обртничкој комори Босанско-
подрињског кантона Горажде за суфинансира-
ње удружења обртника, за посјете међународн-
им сајмовима, за организовање сајмова на про-
стору Босанско-подрињског кантона Горажде и 
за едукацију обртника 

8.512 КМ 
 
 
 
 
 
 

8.512 КМ 
 
 
 
 
 

 
 

5.6.4. Подношење  захтјева   
          за  средствима 
 
 Подношење захтјева за средств-
има предвиђено је искључиво у окви-
ру трећег посебног циља на резервна 
средства по објављивању јавног позива. 
 

 Захтјев за средствима апликант 
подноси у прописаној апликационој 
форми за захтјеве. Истовремено  апли-
кант  може  поднијети  само  један  зах-
тјев  за  средствима. 
 

 Апликант може доставити захт-
јев  за  средствима  након  објављивања 
јавног позива.  
 
5.6.5. Обавезни  садржај  захтјева 
 
 Приликом аплицирања у  виду  
захтјева за одобравање средстава, ап-
ликант је обавезан навести сљедеће  
информације: 
 

- основне податке о апликанту, 
- опис усклађености захтјева са 

конкретним посебним циљем, 
- разлог због којег се захтјевом 

тражи одобравање средстава са 

описом мјера подузетим прије 
подношења захтјева, 

- преглед планираних активнос-
ти које ће се подузети у случају 
одобравања средстава,   

- очекивани резултат који се пла-
нира остварити у случају одоб-
равања средстава, 

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

 

Захтјев за средствима који је по-
днесен од апликанта обавезно мора 
бити усклађен са приоритетима и фи-
нансијским критеријима који су дефи-
нисани у Програму. Захтјеви који не 
испуњавају форму обавезног садржаја, 
односно захтјеви који нису усклађени 
са приоритетима и финансијским кри-
теријима у административној провје-
ри ће бити одбачени као неприхват-
љиви за финансирање. 
 
5.6.6. Финансирање  захтјева   
           за  средствима 
 
 Минимални и максимални  из- 
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нос  гранта  који може бити затражен у 
форми захтјева је у распону  од 500 КМ 
до 1.200 КМ. 
 

Захтјеви у којима је планирани 
грант већи или мањи од утврђене ви-
сине ће у фази административне про-
вјере бити аутоматски одбијени као  
неприхватљиви  за  финансирање. 
 

Властита средства апликанта су  
пожељна, али  нису  обавезујућа.  
 
5.6.7. Отварање апликација и адми- 
           нистративна провјера 
 
 Отварање апликација и админ-
истративна провјера приједлога проје-
ката и захтјева за средствима се  прово-
ди  одмах по  затварању јавног позива. 
 
 Административна  провјера  се  
проводи у циљу утврђивања  да ли ли-
це које је доставило апликацију испуњ-
ава  услове  за добивање статуса аплик-
анта у складу да одредбама овог Прог-
рама. Административну провјеру вр-
ши комисија Министарства за привре-
ду Босанско-подрињског кантона Гор-
ажде. Административном провјером 
се утврђује: 
 

- да ли је апликација достављена 
у року и на начин предвиђен 
Програмом, 

- да ли су достављени сви прило-
зи на начин предвиђен Програ-
мом, 

- да ли апликант испуњава опш-
те услове за учествовање у Про-
граму, 

- да ли апликант испуњава посе-
бне услове за кандидовање про-
јекта и захтјева за средствима, 

- да ли је апликација потпуна и  
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исправно попуњена у складу са 
прописаном формом,  

- да ли је апликација усклађена 
са сврхом Програма, општим 
циљем Програма, да ли је захтј-
евана подршка у складу са пос-
ебним циљевима Програма и 
да ли је предложено финанси-
рање у складу са одредбама о 
финансирању. 

 

Уколико су ови услови испуње-
ни, комисија ће апликацију евалуира-
ти у складу са одредбама Програма. У 
супротном, апликација ће и без евалу-
ације бити одбијена из администрати-
вних разлога.  
 

Апликације писане рукописом 
ће бити аутоматски одбијене. 
 

Након проведене администра-
тивне процедуре и евалуације достав-
љених приједлога пројеката и захтјева 
за средствима, Министарство ће обав-
ијестити све апликанте о резултатима 
административне провјере и евалуац-
ије. 
 
5.6.8. Евалуација достављених прије- 
           длога пројеката 
 

Комисија проводи евалуацију 
достављених приједлога пројеката на-
кон проведене административне пров-
јере. За провођење административне 
провјере, процеса селекције, евалуаци-
је и оцјењивања пројеката Министар-
ство за привреду Босанско-подрињск-
ог кантона Горажде формира комисију.  
 

Комисија све достављене апли-
кације разматра и евалуира у периоду 
од максимално 30 дана од завршетка 
административне провјере. 
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У евалуацији пројеката комиси-
ја примјењује пет група индикатора: 
 

- Финансијски и оперативни ка-
пацитети апликанта 

- Релевантност 
- Методологија 
- Одрживост 
- Буџет  и трошковна ефикасност 

 
5.6.9. Евалуација достављених захтје- 
           ва за средствима 
 

Комисија проводи евалуацију 
захтјева након проведене администра-
тивне провјере. 
 

У евалуацији захтјева комисија 
примјењује три групе индикатора: 
 

- Релевантност 
- Одрживост 
- Буџет и трошковна ефикасност 

 
5.6.10. Оцјењивање апликација 
 

Евалуација апликација се про-
води на основу скале за евалуацију. Ев-
алуациони критерији су подјељени у 
оквиру група и подгрупа. За сваку по-
дгрупу комисија даје оцјену између 1 и 
5 према сљедећим категоријама проц-
јена:  
 

1 – веома слабо 
2 – слабо 
3 – адекватно 
4 – добро 
5 – веома добро 
 

Свака оцјена се множи са кое-
фицијентом који је за сваки индикатор 
предвиђен у евалуацијској скали. Ма-
ксималан број бодова за пројекат изн-
оси 100, док је максималан број бодова 
за захтјев за средствима 80. 
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Пројекти који имају мање од 70 
бодова, односно захтјеви за средствима 
који имају мање од 50 бодова, се одба-
цују у првом кругу селекције. Уколико 
је укупан резултат у поглављу Реле-

вантност мањи од 15, апликација се 
одбија без обзира на добивен укупан 
максималан број бодова. Уколико је 
укупан резултат у поглављу Буџет и 

трошковна ефикасност мањи од 15, 
апликација се одбија без обзира на 
добивен укупан максималан број бод-
ова.  
 

Комисија ће процјењивати ври-
једност индикатора. Приликом одређ-
ивања вриједности индикатора, коми-
сија ће се придржавати приоритета, 
финансијских критерија и начина ра-
нгирања који су прописани Програм-
ом. Сви чланови комисије додјељују 
оцјене, а укупан број бодова се добија 
када се сума оцјена добивених од свих 
чланова комисије подијели са бројем 
чланова комисије. 
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5.6.11. Скала за евалуацију 
 

ИНДИКАТОР 
СКАЛА 

Пројекти Захтјеви 

   

1.    Финансијски и оперативни капацитети апликанта 10  

1.1. Процијењени ниво искуства апликанта у управљању 
        пројектом 

5 - 

 1.2. Процијењени ниво техничког и стручног знања  
        и искуства неопходног за имплементацију пројекта 

5 - 

2.     Релевантност 25 25 

 2.1. Колико је апликација релевантна за сврху, општи и 
        посебне циљеве Програма? 

5 5 

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

5x2 5x2 

2.3. Колико је апликација релевантна за очекиване резулате 
       Програма? 

5x2 5x2 

3.    Методологија 10  

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

5 - 

3.2. Колико је кохерентан дизајн пројекта, конкретна анали- 
       за проблема, да ли су предложене активности одговара- 
        јуће за рјешавање презентираног проблема, те да ли су  
        на задовољавајући начин планирани расположиви рес- 
        урси апликанта, а који могу допринијети рјешавању 
        проблема? 

5 - 

4.    Одрживост 25 25 

4.1. Да ли ће мјере подршке Програма значајније доприни- 
       јети рјешавању проблема који је наведен у приједлогу 
       пројекта или захтјеву? 

5 5x2 

4.2. Да ли предложене активности могу имати позитивне 
       мултипликативне ефекте на развој подузетништва и об- 
       рта у Босанско-подрињском кантону Горажде? 

5x2 5 

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

5x2 5x2 

5.     Буџет  и трошковна ефикасност 30 30 
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5.1. Да ли је однос између планираних трошкова и очекива- 
       них резултата задовољавајући? 

5x2 5x2 

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

5x2 5x2 

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

5x2 5x2 

МАКСИМАЛАН БРОЈ БОДОВА 100 80 

 
 

5.6.12 Процедуре одобравања пријед- 
            лога пројеката 
 

Пројекте који су у процесу ева-
луације добили више од 70 бодова ко-
мисија рангира по броју освојених бо-
дова. 
 

У процесу одобравања, комиси-
ја може увидом на терену провјерити 
стање у погледу усклађености стварн-
ог стања са стањем наведеним у при-
једлогу пројекта. 
 

Након  проведеног  рангирања, 
одобравају се сви најбоље рангирани  
пројекти до висине расположивих  ср-
едстава која су Програмом  дефиниса-
на за сваки посебан циљ. Сви најбоље 
рангирани пројекти за које постоје ра-
спложива средства имају статус одоб-
рених  пројеката. 
 

Приједлози пројеката који има-
ју више од 70 бодова, али за чије фи-
нансирање нема расположивих сред-
става,  стављају се на листу чекања у 
случају обезбјеђења додатних средста-
ва за Програм или доношења одлуке о 
прерасподјели средстава у складу са 
одредбама Програма. У супротном, 
приједлог пројекта се одбија. 

Након проведеног рангирања, 
комисија предлаже одобравање прије-
длога пројекта у пуном или умањеном 
износу у зависности од резултата пр-
оцеса евалуације.  
 

Све одобрене пројекте Минист-
арство за привреду Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде предлаже Влади 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де да донесе одлуку о одобравању пр-
иједлога пројеката који ће се суфинан-
сирати средствима из Буџета Минис-
тарства за привреду Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде – економски код 
614500 ПОД 003 –Субвенције за подст-
ицај развоја, подузетништва и обрта. 
 

Истовремено са приједлогом 
одлуке о одобравању приједлога прој-
еката, Влади Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде се достављају одобрени 
приједлози пројеката и преднацрти 
уговора о суфинансирању одобрених 
пројеката. 
 

Уколико се одлуком Владе Бос-
анско-подрињског кантона Горажде о 
давању сагласности на списак корис-
ника одобрава износ гранта већи од 
10.000 КМ, прије потписивања уговора, 
нацрт уговора доставља се кантоналн- 
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ом правобраниоцу на мишљење. 
 

У случају да је планирано суф-
инансирање пројекта из Програма ве-
ће од 6.000 КМ и мање од 50.000 КМ, уз 
преднацрт уговора подноси се и при-
једлог закључка Владе Босанско-под-
рињског кантона Горажде о давању са-
гласности министру за привреду Боса-
нско-подрињског кантона Горажде за 
потписивање уговора.  
 

Након прихватања приједлога 
одлуке од стране Владе Босанско-под-
рињског кантона Горажде и прибављ-
еног мишљења Кантоналног правоб-
ранилаштва на нацрт уговора, присту-
па се потписивању уговора за суфина-
нсирање пројеката, о чему се апликан-
ти писмено обавјештавају.  
 

Уговором се дефинише начин 
имплементације пројекта, вријеме им-
плементације, обавезе корисника сред-
става и Министарства за привреду Бо-
санско-подрињског кантона Горажде и 
начин обезбјеђења инструмената за 
намјенски утрошак средстава. 
 

Министарство за привреду Бос-
анско-подрињског кантона Горажде 
предлаже Влади Босанско-подрињског 
кантона Горажде да у складу са Зако-
ном о извршењу Буџета, донесе одлу-
ку о одобравању средстава из Буџета 
Министарства  за привреду Босанско-
подрињског кантона Горажде – еконо-
мски код 614 500 ПОД 003 – Субвенци-
је за подстицај развоја, подузетништва 
и обрта у складу са достављеним нацр-
тима уговора. 
 

Након приватања приједлога 
одлуке о одобравању захтјева за испла- 
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том средстава од стране Владе Босанс-
ко-подрињског кантона Горажде, при-
ступа се потписивању уговора са кор-
исницима средстава изахтјев за плаћа-
ње се доставља Министарству за фин-
ансије Босанско-подрињског кантона 
Горажде. 
 
5.6.13. Процедуре одобравања захтје- 
            ва за средствима 
 

Захтјеве за средствима који су у 
процесу евалуације добили више од 50 
бодова комисија ће рангирати по броју 
освојених бодова. 
 

Захтјеви за средствима који им-
ају мање од 50 бодова се одбацују. 
 

У процесу одобравања, комиси-
ја може увидом на терену провјерити 
испуњавање услова за добијање подр-
шке у погледу уклађености стварног 
стања са стањем наведеним у захтјеву 
за средствима. 
 

Након проведеног рангирања, 
комисија предлаже одобравање захтје-
ва у пуном или умањеном износу у за-
висности од резултата процеса евалуа-
ције. У току провођења процедура од-
обравања захтјева комисија води рачу-
на о претходно одобреним захтјевима, 
одобреним пројектима, односно проје-
ктима који се налазе у процесу одоб-
равања.  
 

Захтјеви за средствима који им-
ају више од 50 бодова, а за чије фина-
нсирање нема расположивих средста-
ва, стављају се на листу чекања у случ-
ају обезбјеђења додатних средстава за 
Програм или доношења одлуке о пре- 
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расподјели средстава у складу са одре-
дбама Програма. У супротном, захтјев 
за средствима се одбија. 
 

Све одобрене захтјеве Министа-
рство за привреду Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде предлаже Влади 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де да, у складу са Законом о извршењу 
Буџета, донесе одлуку о одобравању 
средстава из Буџета Министарства за 
привреду Босанско-подрињског канто-
на Горажде – економски код 614 500 
ПОД 003 – Субвенције за подстицај 
развоја, подузетништва и обрта.   
 

Након прихватања приједлога 
одлуке од стране Владе Босанско-под-
рињског кантона Горажде, приступа 
се потписивању уговора за суфинан-
сирање корисника који су аплицирали 
у апликационој форми за захтјеве, о 
чему се апликанти писмено обавјешта-
вају.  
 

Уговором ће се дефинисати на-
чин имплементације средстава, врије-
ме имплементације, обавезе корисни-
ка средстава и Министарства за прив-
реду Босанско-подрињског кантона 
Горажде и начин обезбјеђења инстру-
мената за намјенски утрошак средстава. 
 

Након прихватања приједлога 
одлуке о одобравању захтјева за исп-
латом средстава од стране Владе Боса-
нско-подрињског кантона Горажде и 
потписивања уговора захтјев је одобр-
ен и Министарство за привреду Босан-
ско-подрињског кантона Горажде дос-
тавља захтјев за плаћање Министарст-
ву за финансије. 
 

Подносиоци пријава чија име- 
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на нису објављена у предложеним ра-
нг-листама корисника грант-средстава 
могу уложити жалбу Министарству  за 
привреду Босанско-подрињског канто-
на Горажде у року од 7 (седам) дана од 
дана објаве на огласној табли Босанс-
ко-подрињског кантона Горажде и 
wеб страници www.bpkg.gov.bа, ради 
провјере чињеница и објективности 
оцјене пријава. 
 

Коначну одлуку о приједлогу 
ранг-листе за додјелу грант-средстава 
доноси министар за привреду Босанс-
ко-подрињског кантона Горажде, а о 
додјели грант-средстава Влада Босанс-
ко-подрињског кантона Горажде. 
 
 
6. КОРИСНИЦИ СРЕДСТАВА 
 

Корисници  средстава  су  прав-
ни субјекти који испуњавају опште и 
посебне услове Програма и који су  ус-
пјешно завршили процес аплицира-
ња, селекције и евалуације и који су ус-
пјешно рангирани за кориштење сред-
става из овог  Програма. 
 

Министарство за привреду Бос-
анско-подрињског кантона Горажде 
води регистар корисника у којем се на-
лазе сви релевантни подаци о датој др-
жавној помоћи у оквиру овог Програ-
ма за период од пет година од године 
добијања државне помоћи.  
 
6.1. Приоритетне активности  
 

Приоритетне активности и мје-
ре за учествовање у Програму у окви-
ру првог посебног циља су: 
 

- рјешавање статуса привредних 
субјеката који су уврштени у  

http://www.bpkg.gov.bа/
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Приједлог Одлуке о одобрава-
њу приједлога пројеката који ће 
се суфинансирати по “Програ-
му подршке развоју подузетни-
штва и обрта за 2016. Годину“  
која је упућена Влади Босанско-
подрињског кантона Горажде 
30.12.2016.године као  приједлог 
тачке дневног реда, под бројем 
04-14-1880-7/16 

- потписивање уговора са ресор-
ним министарством о кориште-
њу  средстава по Програму 

- исплата новчаних средстава 
 

Приоритетне активности и мје-
ре за учествовање у Програму у окви-
ру другог посебног циља су: 
 

- отварање нових обрта у 2017. 
Години  

- набавка машина, уређаја и ост-
але опреме, извођење грађевин-
ских радова и набавка матери-
јала који су неопходни за покр-
етање новог обрта 

- запошљавање нових радника 
- отварање нових радних мјеста у 

већ постојећем обрту 
- покретање нових пројеката  у 

обрту којима ће се вршити наб-
авка машина и уређаја са циљ-
ем отварања нових радних мјес-
та 

- изградња, проширење и рекон-
струкција објеката у циљу отва-
рања нових радних мјеста 

- отклањање уских грла у посло-
вању у циљу повећања додатне 
вриједности у обрту и стварања 
претпоставки за ново упошља-
вање 

- увођење  нових технологија у 
производни процес и усвајање  
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производње нових производа са 
циљем отварања нових радних 
мјеста 

- суфинансирање плата и допри-
носа за новоупослене раднике 

 
Приоритетне активности и мје-

ре за учествовање у Програму у окви-
ру трећег посебног циља су: 
 

- очување постојећег обрта и пре-
вазилажење потешкоћа у раду 
набавком машина, уређаја, ост-
але опреме и репроматеријала,  

- реконструкција и инвестицио-
но улагање у објекте са циљем 
превазилажења проблема за об-
ављање обрта  

- подршка стабилном пословању 
обртницима, старим занатима 
и нискоакумулативним дјелат-
ностима 

 
Приоритетне активности и мје-

ре за учествовање у Програму у окви-
ру четвртог посебног циља биће фоку-
сиране на пружање помоћи Обртнич-
кој комори Босанско-подрињског кан-
тона Горажде за суфинансирање удру-
жења обртника, за посјете међународ-
ним сајмовима, за организовање сајмо-
ва на простору Босанско-подрињског 
кантона Горажде и за едукацију обрт-
ника. 
 

Апликанти у приједлозима пр-
ојеката или захтјевима за средствима 
могу предвидјети и имплементацију 
осталих активности и мјера које су по-
везане са посебним циљевима Прог-
рама. 
 

За оцјењивање доприноса пред-
ложене приоритетне актвности прим- 
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јењиваће се посебни финансијски кр-
итерији. 
 
6.2. Приоритетна подручја 
 

Програмом су предвиђена при-
оритетна подручја и то: 
 

- отварање нових обрта у 2017. 
Години 

- отварање нових радних мјеста у 
већ постојећем обрту 

- набавка машина, уређаја, оста-
ле опреме и репроматеријала, 
реконструкција и инвестицио-
но улагање у објекте, суфинан-
сирање плата и доприноса са 
циљем очувања постојећег обр-
та и превазилажења проблема 
за обављање обрта и омогућава-
ња дугорочног стабилног пос-
ловања обртника, старих заната 
и обртника у нискоакумулатив-
ним дјелатностима и 

- пружање помоћи Обртничкој 
комори Босанско-подрињског 
кантона Горажде за суфинанси-
рање удружења обртника, за 
посјете међународним сајмови-
ма, за организовање сајмова на 
простору Босанско-подрињског 
кантона Горажде и за едукацију 
обртника 

 
6.3. Финансијски критерији 
 

Финансијски критерији се при-
мјењу за оцјену буџета и трошковне 
ефикасности предложених активнос-
ти.   
 

За оцјењивање односа планира-
них трошкова и очекиваних резултата 
адекватности, ефикасности и економ- 
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ичности, примјењиваће се сљедећи 
финансијски критерији: 
 

1. За прву регистрацију обртнич-
ке дјелатностиу циљу отварања 
нових радних мјеста примјењи-
ваће се финансијски критериј  
од максимално 4.000 КМ држа-
вне помоћи по једном новоотво-
реном обрту, уз обавезно власт-
ито учешће корисника средста-
ва од 20 % 

 

2. За активности које омогућавају 
запошљавање нових радника у 
већ постојећем обрту примје-
њиваће се финансијски критер-
иј од максимално 4.000,00 КМ 
државне помоћи по једном но-
воотвореном радном мјесту, уз 
обавезно властито учешће кор-
исника средстава  од 20% 

 

3. За активности пружања помоћи 
унапређењу и очувању посто-
јећег обрта и сродних дјелатно-
сти као и суфинансирање нис-
коакумулативних дјелатности и 
старих заната примјењиваће се 
финансијски критериј од 500,00 
КМ до 1.200 КМ државне помо-
ћи по једном обртнику 

 

4. За активности пружања помоћи 
Обртничкој комори Босанско-
подрињског кантона Горажде 
за суфинансирање удружења 
обртника, за посјете међунаро-
дним сајмовима, за организова-
ње сајмова на простору Босанс-
ко-подрињског кантона Гораж-
де и за едукацију обртника пр-
имјењиваће се финансијски кр-
итериј од максимално 8.512 КМ  
по аплицираном пројекту.  
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6.4. Начин рангирања 
 

Приликом оцјењивања финан-
сијских и оперативних капацитета пр-
едност ће се дати апликантима који 
редовно измирују обавезе према поре-
зима и доприносима у односу на ап-
ликанте који имају репрограм дуга, 
који су дужи временски период актив-
ни на подручју кантона, који имају 
бољу организациону структуру и који 
су успјешно проводили сличне пројек-
те. 
 

Приликом оцјењивања релева-
нтности пројекта предност ће се дава-
ти пројектима који су предвиђени Пр-
ограмом, а комисија ће водити рачуна 
о разноликости и заступљености  про-
изводње производа и услуга на подру-
чју кантона које су предмет аплицира-
них пројеката.  
 

Предност ће се дати апликаци-
јама које имају за циљ реализацију пр-
иоритетних активности и мјера предв-
иђених овим Програмом. Посебна па-
жња ће бити дата апликацијама које 
доприносе остваривању више приори-
тетних активности и мјера предвиђе-
них Програмом.  
 

Предност у пружању подршке 
ће се дати пројектима и захтјевима ко-
ји омогућавају остваривање већих рез-
ултата који су предвиђени овим Прог-
рамом.  
 

Приликом оцјењивања методо-
логије, оцјењиваће се методе и предло-
жени начин реализације активности. 
Апликације које имају боље разрађену 
методологију и кохерентнији план им-
плементације пројекта или захтјева ће  
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имати предност при рангирању. 
 

Приликом оцјењивања одржив-
ости пројекта, предност имају аплика-
ције које на свеобухватнији начин рје-
шавају проблем и омогућавају оствар-
ивање резултата, које проводе активн-
ости које су боље повезане са потреба-
ма подузетништва и обрта и које могу 
дугорочно осигурати наставак активн-
ости и након завршетка пројекта. 
 

Приликом оцјењивања буџета 
и трошковне ефикасности, предност 
ће се дати апликацијама које боље исп-
уњавају финансијске критерије Прог-
рама, које су у буџету навеле и исказа-
ле све активности потребне за реализа-
цију пројекта и које су планирале веће 
учешће властитих средстава у импле-
ментацији пројекта. 
 
 
7. ПОТРЕБАН БРОЈ РАДНИКА  

ЗА ПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА  
И МОНИТОРИНГ 

 
7.1. Потребан број радника за прово- 
        ђење Програма 
 

За провођење Програма су над-
лежни запослени у Министарству за 
привреду Босанско-подрињског канто-
на Горажде и представници Обртни-
чке  коморе Босанско-подрињског кан-
тона Горажде.  
 
7.2. Мониторинг имплементације  
       и провођења Програма 
 

Мониторинг се проводи са ци-
љем утврђивања да ли се имплемента-
ција подржаних активности проводи у 
складу са потписаним уговорима и у  
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складу са одредбама овог Програма. У  
циљу осгурања процјене резултата, 
одабрани корисници су дужни након  
утрошка одобрених средстава  достав-
ити Министарству за привреду Босан-
ско-подрињског кантона Горажде извј-
ештај о проведеним  активностима  ко-
је су одобрене за финансирање из  Пр-
ограма и то један извјештај на полови-
ни и коначан извјештај на крају импл-
ементације пројекта.     
 

Надзор реализације Програма 
утрошка средстава са економског кода 
614 500 ПОД 003 – Субвенције за под-
стицај развоја, подузетништва и обрта 
врши Министарство за привреду Боса-
нско-подрињског кантона Горажде и 
представници Обртничке  коморе Бос-
анско-подрињског кантона Горажде.   
 

Мјерење  резултата и проведен-
их активности  ће  се  вршити  на  осн-
ову периодичног мониторинга импле-
ментације пројекта сачињавањем зап-
исника уз који ће бити сва неопходна 
документација којом се доказује имп-
лементација намјенског утрошка дод-
ијељених средстава. 
 

У случају да резултати монито-
ринга укажу на значајни заостатак у 
испуњавању уговорених обавеза, Мин-
истарство предлаже Влади Босанско-
подрињског кантона Горажде доноше-
ње одлуке о поврату додијељење др-
жавне помоћи или преусмјеравање у 
складу са одредбама Програма. 
 

Крајњи рок за реализацију про-
јеката корисника којима је додијељена 
државна помоћ је 31.12.2017.године. 
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8. ПРОЦЈЕНА РЕЗУЛТАТА  
 

Апликанти су дужни у пријед-
логу пројекта навести специфичне ре-
зултате који су директно повезани са 
очекиваним резултатима овог Програ-
ма и  морају  бити  мјерљиви  и  јасно 
временски  одређени.  
 

Очекивани резултати  “Програ-
ма подршке развоју подузетништва и 
обрта за 2017. Годину” су: 
 

- повећање броја регистрираних 
обртника, 

- повећање броја запослених у  
обрту, 

- повећање обима пословања у 
обрту кроз улагања у набавку 
опреме, репроматеријала, улаг-
ања у објекте и отклањања  уск-
их грла, 

- превазилажење потешкоћа у 
раду при обављању обрта и ом-
огућавање дугорочног стабилн-
ог пословања подузетника и об-
ртника, старих заната и обртн-
ика у нискоакумулативним дје-
латностима, 

- едуковани обртници, извршене 
посјете међународним сајмови-
ма обртника Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде и органи-
зовани сајмови на простору 
Босанско-подрињског кантона 
Горажде. 

 

Све апликације које се подносе 
за финансирање из средстава Програ-
ма ће бити процјењиване у односу на 
њихове очекиване резултате. Очекива-
ни резултати приједлога пројеката и 
захтјева за средствима се процјењују у 
односу на очекиване резултате Прог-
рама. 
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Очекивани резултати који су 
предложени у приједлогу пројекта ће 
се користити за оцјену квалитете при-
једлога пројекта и његовог доприноса 
остваривању циљева Програма, а тако-
ђер ће бити критериј за оцјену намјен-
ског утрошка средстава и испуњавања 
уговорених обавеза по одобреним гра-
нтовима Министарства за привреду 
Босанско-подрињског кантона Горажде. 
 

Мјерење  резултата  активности  
ће се вршити на основу резултата  мо-
ниторинга имплементације обиласком 
корисника на терену и на основу пис-
мених извјештаја корисника средстава. 
 

У циљу осигурања процјене ре-
зултата Програма, одабрани  корисни-
ци  који су добили подршку дужни су 
након  утрошка  одобрених  средстава  
доставити Министарству за привреду  
извјештај о проведеним  активностима  
које  су  одобрене  за  финансирање из 
Програма.  Одабрани корисници 
дужни су достављати један извјештај 
на половини и коначан извјештај на 
крају имплементације пројекта. Форма 
и  садржај извјештаја о утрошку  
средстава  ће  бити  достављени  свим  
корисницима  средстава.  
 

Очекивани резултати Програма 
су у складу са зацртаним циљевима из 
Програма рада Владе Босанско-подри-
њског кантона Горажде за 2017. Годи-
ну, у којем су као приоритети рада де-
финисани успостављање ефикасног 
модела подршке развоју подузетништ-
ва и обрта, повећање броја запослених 
у подузетништву и обрту, побољшање 
положаја подузетника и обртника који 
се суочавају са потешкоћама у послов- 
ању и смањење регистроване незапо-
слености.  
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Имплементацијом “Програма 
подршке развоју подузетништва и об-
рта за 2017.годину” пружиће се подр-
шка за минимално 36 пројеката доста-
вљених од стране подузетника и обрт-
ника (пројекти и захтјеви). 
 

Средства за подршку удруже-
њима и институцијама које су регист-
роване по Закону о обрту и сродним 
дјелатностима („Службене новине Фе-
дерације БиХ“, број 35/09), планирана 
су на економском коду 614300 ТЕК001 
–Текући трансфери непрофитним ор-
ганизацијама и иста ће бити додијељи-
вана у складу са програмом предвиђе-
ним за ове намјене, па самим тим нису 
ни обухваћени овим Програмом, осим 
пружања помоћи Обртничкој комори 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де за суфинансирање удружења обрт-
ника, за посјете међународним сајмов-
има, за организовање сајмова на прос-
тору Босанско-подрињског кантона 
Горажде и за едукацију обртника. 
 

Имплементацијом Програма 
планирано је отварање минимално 7 
нових радних мјеста у обрту. Од 7 но-
вих радних мјеста планирано је да 5 
радних мјеста буду попуњена са влас-
ницима новоотворених обрта, 2 радна 
мјеста у већ постојећем обрту.   
 

Поред подршке у отварању но-
вих радних мјеста, имплементацијом 
Програма ће се омогућити подршка за 
минимално 28 обртника који због спе-
цифичног пословања имају потешко-
ће да достигну одрживи ниво пословања. 
 

Приликом процеса оцјењивања 
приједлога пројеката примјењиваће се 
оквир који је дефинисан за очекиване 
резултате Програма и он се налази у 
табели број 2. 
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Табела 2: 
 

Табеларни преглед очекиваних минималних резултата 
 

Очекивани резултат 
Минимални 

очекивани резултат 
Јединица 
резултата 

Број 
јед. 

Максимални 
буџет (КМ) 

Максимални 
подстицај по 

јединици 
резултата (КМ) 

Суфинансирани про-
јекти и захтјеви који су 
прошли администрат-
ивну провјеру, селекц-
ију, евалуацију и оцје-
њивање по „Програм 
подршке развоју поду-
зетништва и обрта за 
2016.годину” 

Подржано 18 проје-
ката за отварање 
нових обрта, запо-
шљавање нових ра-
дника и превазила-
жење потешкоћа у 
обављању постоје-
ћег обрта 

Пројекат 
и захтјев 

18 35.488 4.000 

 
Пружена подршка об-
ртницима за отварање 
нових обрта у 2017. го-
дини и запошљавање 
нових радника у већ 
постојећем обрту 

 
Подржано 2 проје-
ката за отварање 
нових обрта и рад-
них мјеста 

Пројекат 2 8.000 4.000 

 
Пружена помоћ за ун-
апређење и очување 
постојећег обрта, стар-
их заната и обртника у 
нискоакумулативним 
дјелатностима  

 
Унапређен постојећи 
обрт, стари занати и 
нискоакумулативне 
дјелатности  за мин-
имално 15 корисни-
ка, те задржана рад-
на мјеста и створене 
претпоставке за  
очување постојећих 
обрта, старих заната 
и нискоакумулатив-
них дјелатности 

Захтјев 15 18.000 500-1.200 

 
Пружена помоћ Обрт-
ничкој комори Босанско-
подрињског кантона Го-
ражде за суфинансирање 
удружења обртника, за 
посјете међународним 
сајмовима, за организо-
вање сајмова на простору 
Босанско-подрињског 
кантона Горажде и за ед-
укацију обртника 
 

 
Већи број едукован-
их обртника, обрт-
ници Босанско-под-
рињског кантона 
Горажде присутни 
на међународним 
сајмовима, органи-
зован сајам  обртни-
ка на простору  Боса-
нско-подрињског 
кантона Горажде 

Пројект 1 8.512 8.512 
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9. ПРОЦЈЕНА НЕПРЕДВИЂЕНИХ 
РАСХОДА И РИЗИКА 

 
Како би се смањили ризици у 

процесу имплементације Програма, 
уведене су новине и у процесу селекц-
ије и мониторингу активности које су 
подржане у оквиру овог Програма. 
Новине се односе на омогућавање пр-
едставницима Обртничке коморе Бос-
анско-подрињског кантона Горажде да 
учествују равноправно у раду комиси-
је за отварање апликација, админист-
ративну провјеру, селекцију, евалуац-
ију и оцјењивање пријава  (пројеката и 
захтјева) као и контроли намјенског 
утрошка средстава по Програму.    
 

Апликанти су дужни планира-
ти одговарајуће мјере које ће подузети 
у случају појаве ризика који могу ути-
цати на остваривање циљева и резул-
тата који су предвиђени у активност-
има и мјерама за које су добили подр-
шку из овог Програма. 
 

Као средство обезбјеђења намје-
нског утрошка средстава, корисници 
су дужни ресорном министарству до-
ставити мјеницу са мјеничним овлаш-
тењем, чиме ће се избјећи ризици у 
процесу имплементације пројекта. 
 

Број:04-14-790/17      М И Н И С Т А Р 
25.05.2017.године      Анес Салман,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 6. Закона правима лица 
која се враћају из Босанско-подрињск- 
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ог кантона Горажде у мјеста пријерат-
ног пребивалишта („Службене новине 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де”, број: 13/15), члана 1. Закона о изм-
јенама и допунама Закона о правима 
лица која се враћају из Босанско-под-
рињског кантона Горажде у мјесто пр-
иратног пребивалишта („Службене 
новине Босанско-подрињског кантона 
Горажде”, број: 06/16) и Програма утр-
ошка са економског кода 614200 – Тек-
ући трансфери појединцима (ЈАМ 003 
– Здравствено осгурање), Влада Босан-
ско-подрињског кантона Горажде, на 
105. редовној сједници, одржаној дана 
01.06.2017.године, д о н о с и : 
 
 

О Д Л У К У 
о остваривању права из обавезног 

здравственог осигурања 
 за повратнике у Републику Српску 

 
Члан 1. 

(Предмет Одлуке) 
 
 Овом се Одлуком омогућава ос-
тваривање права из обавезног здравст-
веног осигурања за повратнике из Фе-
дерације БиХ – Босанско-подрињског 
кантона Горажде у Републику Српску, 
као и начин и поступак остваривања 
овог права.  

Под правом из обавезног здрав-
ственог осигурања подразумијева се: 
 

- задовољавање потреба у прима-
рној здравственој заштити 

- специјалистичко-
консултативна здравствена за-
штита 

- болничка здравствена заштита 
са одговарајућом медицинском 
рехабилитацијом 
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Члан 2. 
(Лица која могу остварити право) 

 
Права из обавезног здравствен-

ог осигурања имају лица из члана 2. 
Закона о правима лица која се из Бо-
санско-подрињског кантона Горажде 
враћају у мјесто пријератног пребива-
лишта. 
 
 Услови за остваривање права 
сагласно овој Одлуци су: 
 

- доказ да је повратник имао статус 
расељеног лица у ФБиХ сагласно 
Закону о расењеним лицима и пов-
ратницима у ФБиХ и избјеглицама 
из БиХ („Службене новине Ф БиХ”, 
број: 15/5) и Закону о избјеглицама 
из БиХ и расењеним лицима у БиХ 
(„Службени гласник БиХ”, број: 
23/99, 21/03 и 33/03) – овјерена 
изјава и 

- ЦИПС-ова лична карта издата у 
општини повратка у РС. 

 
Члан 3. 

(Обим права која се остварују) 
 

Обим права корисника из чл-
ана 2. ове Одлуке је исти као и код ос-
талих осигураника у Босанско-подри-
њском кантону Горажде. 
 

Члан 4. 
(Начин и поступак  
остваривања права) 

 
Захтјев за остваривањем права 

на обавезно здравствено осигурање 
подноси се у Завод здравственог осигу-
рања Босанско-подрињског кантона 
Горажде  на  прописаном обрасцу. 

Уз захтјев се доставља сљедећа 
документација: 

04. јул/српањ 2017. 
 
 

- доказ да је повратник имао ста-
тус расељеног лица у ФБиХ саг-
ласно Закону о расељеним ли-
цима и повратницима у ФБиХ 
и избјеглицама из БиХ („Служ-
бене новине Ф БиХ”, број: 15/5) 
и Закону о избјеглицама из БиХ 
и расењеним лицима у БиХ 
(„Службени гласник БиХ”, број: 
23/99, 21/03 и 33/03) – овјерена 
изјава, 

 

- ЦИПС-ова личну карта издата 
у општини повратка у РС. 
 

Министарство за социјалну по-
литику, здравство, расељена лица и из-
бјеглице Босанско-подрињског канто-
на Горажде је дужно да у року од 7 
дана од дана достављања захтјева од 
стране Завода здравственог осигурања 
донесе рјешење којим се утврђује пра-
во на обавезно здравствено осигурање 
или исто одбије. 

Другостепени орган који одлу-
чује по жалбама је Влада Босанско-по-
дрињског кантона Горажде. 

Право на здравствено осигура-
ње утврђено рјешењем из овог члана 
односи се и на чланове породице оси-
гураника у складу са Законом о здра-
вственом осигурању Федерације БиХ. 

Подношење захтјева није огра-
ничено временом и исти се могу под-
носити до краја буџетске године. 
 

Члан 5. 
(Остваривање права из примарне 

здравствене заштите) 
 

Право на примарну здравстве-
ну заштиту се остварује у Дому здрав-
ља Горажде, Дому здравља Прача и 
Дому здравља Устиколина у истом об-
иму у којем га остварују осигураници  
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из  Босанско-подрињског кантона Го-
ражде. 

Лице које остварује право или 
члан породичног домаћинства осигу-
раника дужно је да са собом има лич-
ну карту издату у општини повратка у 
РС и рјешење (или потврду) Министа-
рства да му је признато право на здра-
вствену заштиту. 

За извршену услугу дом здрав-
ља успоставља фактуру у складу са  
Тарифником здравствених услуга или 
својим цјеновником за услуге које нису 
регулисане Тарифником и исту доста-
вља Заводу здравственог осигурања 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де на плаћање. 

Завод здравственог осигурања 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де ће мјесечно упућивати регресни за-
хтјев према Министарству са извјешта-
јем о извршеним и плаћеним услугама 
према домовима здравља из става јед-
ан овог члана. 
 

Члан 6. 
(Остваривање специјалистичке 

консултативне и болничке 
здравствене заштите) 

 
Специјалистичко-консултатив-

на и болничка здравствена заштита 
пружаће се у Кантоналној болници  у 
Горажду. 

Упутницу за кориштење овог 
вида здравствене заштите издаје докт-
ор медицине из здравствене  установе 
примарне здравствене заштите. 

За извршену услугу Кантонал-
на болница Горажде ће испостављати 
фактуру Заводу здравственог осигура-
ња и реосигурања Федерације БиХ у 
складу са Тарифником здравствених                                     
услуга. 
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За пружање услуга из овог чла-

на Кантонална болница Горажде ће 
закључити уговор са Заводом здравст-
веног осигурања и реосигурања Феде-
рације БиХ. 

За услуге специјалистичко-кон-
султативне и болничке здравствене за-
штите које се не могу пружити у Ка-
нтоналној болници Горажде доктор 
медицине из примарне здравствене 
заштите ће пацијента упутити у најб-
лижу здравствену установу секундар-
не здравствене заштите у Федерацији 
БиХ која може пружити тражену услу-
гу.  
 

Члан 7. 
(Средства за реализацију Одлуке) 

 
 Средства потребна за финанси-
рање права из тачке 1. ове Одлуке ће 
се осигурати у Буџету Босанско-подр-
ињског кантона Горажде – Министар-
ство за социјалну политику,   здравст-
во, расељена лица и избјеглице Боса-
нско-подрињског кантона Горажде, ек-
ономски код 614 200 (ЈАМ 003 – Здра-
вствено осигурање) за 2017.годину, те 
уколико иста буду недостатна из уку-
пних средстава Завода здравственог 
осигурања Босанско-подрињског кант-
она Горажде. 
 

Члан 8. 
(Органи управе и установе задужене 

за реализацију Одлуке) 
 

За реализацију ове Одлуке зад-
ужују се Министарство за социјалну 
политику, здравство, расељена лица и 
избјеглице, Министарство за финанси-
је Босанско-подрињског кантона Гор-
ажде, кантонални Завод здравственог  
осигурања и све јавне здравствене ус- 
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танове на подручју Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде. 

Задужује се Министарство за 
социјалну политику, здравство, расељ-
ена лица и избјеглице да у року од 10 
дана од дана доношења ове Одлуке 
утврди: 
 

-  текст обрасца захтјева за признавање    
права из обавезног здравственог ос-
игурања; 

-  текст обрасца изјаве повратника да  
има статус расељеног лица у складу 
са Законом о расељеним лицима и 
повратницима у ФБиХ и избјеглица-
ма из БиХ („Службене новине Ф 
БиХ”, број: 15/5) и Законом о избјег-
лицама из БиХ и расењеним лицима 
у БиХ („Службени гласник БиХ”, бр-
ој: 23/99, 21/03 и 33/03) – овјерена 
из-јава; 

-  текст потврде о признавању права из  
обавезног осигурања у складу са ов-
ом Одлуком. 

 
Члан 9. 

(Вођење евиденција) 
 

 Здравствене установе примарне 
здравствене заштите и Кантонална бо-
лница Горажде дужне су водити посе-
бне евиденције о кориштењу здравств-
ених услуга и остваривању права из                  
обавезног здравственог осигурања по-
вратника у Републику Српску. 
 

 Трошкови здравствене заштите 
приказиваће се по сваком повратнику-
кориснику и укупно за сваки од видо-
ва здравствене заштите према евиден-
цији из става 1. ове тачке. 
 

Члан 10. 
(Ступање на снагу и трајање Одлуке) 
 

 Ова Одлука ступа на снагу дан- 
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ом објављивања на службеној огласној 
табли Кантона, а накнадно ће да се об-
јави у “Службеним новинама Босанс-
ко-подрињског кантона Горажде”. 
 Вријеме трајања ове Одлуке је 
до 31.12.2017. године. 
 

Број:03-37-821/17                 П Р Е М И Ј Е Р 
01.06.2017.године              Емир Оковић,с.р. 
      Г о р а ж д е 
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На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде („Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде”, број: 
8/15) те члана 47. Закона о извршењу 
Буџета Босанско-подрињског кантона 
Горажде за 2017.годину („Службене 
новине Босанско-подрињског кантона 
Горажде”, број: 4/17), Влада Босанско-
подрињског кантона Горажде, на 105. 
редовној сједници, одржаној дана 
01.06.2017.године, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности на Програм 
утрошка средстава Министарства  
за социјалну политику, здравство, 

расељена лица и избјеглице  
са економског кода 615100  – 

Капитални трансфери за здравство 
(од значаја за Кантон) за 2017. годину 
 

Члан 1. 
 
 Овом Одлуком Влада Босанско-
подрињског кантона Горажде даје саг-
ласност на Програм утрошка средста-
ва из Буџета Министарства за социјал-
ну политику, здравство, расељена ли-
ца и избјеглице за 2017. годину, са еко-
номског кода 615100 – Капитални  
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трансфери за здравство (од значаја за 
Кантон) у износу 145.000 КМ. 
 

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

Члан 3. 
 
 За реализацију ове Одлуке зад-
ужују се Министарство за социјалну 
политику, здравство, расељена лица и 
избјеглице и Министарство за финан-
сије Босанско-подрињског кантона Го-
ражде. 
 

Члан 4. 
 
 Одлука ступа на снагу даном 
објављивања на огласној табли Канто-
на, а накнадно ће да се објави у „Служ-
беним новинама Босанско-подрињск-
ог кантона Горажде”. 
 

Број:03–14-822/17                П Р Е М И Ј Е Р 
01.06.2017.године              Емир Оковић,с.р. 
     Г о р а ж д е 

................................. 
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На основу члана 47. Закона о 
извршењу Буџета Босанско-подрињск-
ог кантона Горажде за 2017. годину 
(“Службене новине Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде”, број: 4/17), а у 
складу са одредбама Закона о здрав-
ственој заштити („Службене новине 
Федерације Босне и Херцеговине”, бр-
ој: 46/10 и 75/13), Министарство за со-
цијалну политику, здравство, расеље-
на лица и избјеглице Босанско-подри-
њског кантона Горажде, у т в р ђ у ј е : 
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П Р О Г Р А М 

утрошка средстава  Министарства  
за социјалну политику, здравство, 

расељена лица и избјеглице,  
са економског кода 615100  

 – Капитални трансфери за здравство 
(од значаја за Кантон) 

 
 
1. НАЗИВ ПРОГРАМА 
 
Назив Програма је Програм утрошка 
средстава Министарства за социјалну 
политику, здравство, расељена лица и 
избјеглице, са економског кода 615100 
– Капитални трансфери за здравство 
(од значаја за Кантон). 
 
 
ПОДАЦИ О ПРОГРАМУ 
 
Период реализације Програма: 
                            01.01.– 31.12.2017.године 
 

Буџетска позиција:              Капитални  
                             трансфери за здравство 
 

Економски код:           615 100 
 

Буџетски раздјел:       19 
 

Укупна вриједност Програма:  
                                        145.000 КМ 
 
Одговорно лице:    Сабира Бешлија 
 
Позиција одговорног лица:Министар 
 

Контакт лице за Програм:   
                                             Ален Пашовић 
 

Контакт-телефон:   038 228 439  
                                                       локал 247 
 

Контакт е-маил:   
              alen.pasovic@bpkg.gov.bа 

mailto:alen.pasovic@bpkg.gov.bа
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 Сагласност на овај Програм, у 
складу са чланом 47. Закона о изврше-
њу Буџета Босанско-подрињског кант-
она Горажде за 2017.годину (“Службе-
не новине Босанско-подрињског кант-
она Горажде”, број: 4/17), дала је Влада 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де, Одлуком број: 03-14-822/17 од 01.06.        
2017. године. 
 
 
2. СВРХА И ОПИС ПРОГРАМА 
 
2.1. Сврха Програма 
 
 Сврха Програма утрошка сред-
става Министарства за социјалну пол-
итику, здравство, расељена лица и из-
бјеглице са економског кода 615100 је 
подршка здравственом сектору однос-
но квалитетније пружање услуга спец-
ијалистичко-консултативне и болнич-
ке здравствене заштите те проширива-
ње обима и врсте здравствених услуга, 
као и осигурање финансијске подрш-
ке за имплементацију приоритетних 
циљева и програмских задатака Мини-
старства који се односе на развој и ја-
чање здравственог сектора базираног 
на потребама становништва Босанско-
подрињског кантона Горажде. 
  
 Такођер, сврха Програма је да 
се, у складу са чланом 47. Закона о изв-
ршењу Буџета Босанско-подрињског 
кантона Горажде за 2017. годину („Сл-
ужбене новине Босанско-подрињског 
кантона Горажде”, број: 4/17), осигура 
плански и транспарентан утрошак ср-
едстава одобрених на економском ко-
ду 615100 – Капитални трансфери за 
здравство (од значаја за Кантон), у скл-
аду са важећим законским прописима. 
 

04. јул/српањ 2017. 
 
 
2.2. Опис Програма 
 
 Програм утрошка средстава са 
економског кода 615 100 дефинише све 
кључне елементе имплементације пла-
нираних буџетских средстава усвојен-
их Програмом рада Владе Босанско –
подрињског кантона Горажде за 2017. 
годину, као што је: износ средстава, 
општи и посебни циљеви Програма, 
корисници средстава, критерији за ра-
сподјелу средстава, процјена резултата 
имплементације Програма, као и про-
цјена непредвиђених расхода и ризика. 
 
 
3. ОПШТИ И ПОСЕБНИ ЦИЉЕВИ     
       ПРОГРАМА 
 
3.1. Општи/основни циљ Програма 
 
  Општи циљ Програма утрош-
ка средстава са економског кода 615100 
– Капитални трансфери за здравство 
(од значаја за Кантон) јесте да се, кроз 
финансирање и суфинансирање капи-
талних пројеката, обезбиједе услови за 
ефикасније и квалитетније пружање 
здравствених услуга становништву, 
првенствено болничких услуга. 
Опремање здравствених установа  
3.2. Посебни/специфични циљеви  
       Програма 
 
 Посебни циљеви овог Програ-
ма, дефинисани Програмом рада Вла-
де и Министарства за 2017.годину су: 
 

- унапријеђење рада болничке 
здравствене заштите кроз фин-
ансирање и суфинансирање на-
бавке медицинске опреме неоп-
ходне за функционисање Кан- 
тоналне болнице Горажде чиј- 
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ом ће се набавком унаприједи-
ти здравствена услуга и понуда,  
а у исто вријеме вршити и уш-
теда, 

 

- квалитетније пружање услуга 
секундарне и терцијарне здрав-
ствене заштите, као и прошир-
ивање обима и врсте здравстве-
них услуга базираних на савре-
меним медицинским достигну-
ћима и новим здравственим те-
хнологијама 

 

- јачање здравственог сектора у 
Босанско-подрињском кантону 
Горажде кроз увођење нових 
медицинских дисциплина у ви-
ду унапређења и развоја интег-
ралног информационог систе-
ма и комуникационих техноло-
гија у здравственом сектору 
 

 

4. ПОТРЕБНА СРЕДСТВА  
      ЗА ПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА 
 

 Потребна средства за провође-
ње Програма утрошка средстава Мин-
истарства за социјалну политику, здр-
авство, расељена лица и избјеглице Бо-
санско-подрињског кантона Горажде 
за имплементацију циљева из овог Пр-
ограма планирана су Буџетом Босан-
ско-подрињског кантона Горажде за 
2017. годину на економском коду 615 
100 – Капитални трансфери за здрав-
ство (од значаја за Кантон) и износе 
укупно 145.000 КМ.  
 
 

5. КРИТЕРИЈИ ЗА РАСПОДЈЕЛУ  
      СРЕДСТАВА 
 

5.1. Општи услови и посебни услови 
 

 Општи услов је да се, финанси- 
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рањем или суфинансирањем захтјева 
здравствене установе, остварује општи 
циљ Министарства за социјалну поли-
тику, здравство, расељена лица и из-
бјеглице из овог Програма утрошка. 
  

 Расподјела средстава ће се врш-
ити у складу са одредбама Закона о зд-
равственој заштити („Службене нови-
не Федерације БиХ”, број 46/10 и 
75/13) и Закона о извршењу Буџета 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де за 2017.годину („Службене новине 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де”, број: 4/17), а на основу одлука Вл-
аде Босанско-подрињског кантона Го-
ражде, за захтјеве корисника за које 
Министарство процијени да су ускла-
ђени са општим и посебним циљевима 
Програма и планираним средствима. 
 
 

6. КОРИСНИЦИ СРЕДСТАВА 
 

 Укупна Програмом планирана 
средства Министарство ће распоређи-
вати за захтјеве усклађене са општим и 
посебним циљевима те критеријима за 
расподјелу средстава, корисницима и 
у износима како слиједи: 
 

- 100.000 КМ за набавку медици-
нске опреме за потребе ЈЗУ Ка-
нтонална болница Горажде и 

 

- 45.000 КМ за увођење Интегри-
саног здравственог информац-
ионог система и комуникацио-
них технологија у здравственом 
сектору. 
 

 

7. ПОТРЕБАН БРОЈ РАДНИКА  
ЗА ПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА  

       И МОНИТОРИНГ 
 

 За провођење овог Програма  
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утрошка средстава и имплементацију 
планираних средстава надлежни су 
упослени у Министарству за социјал-
ну политику, здравство, расељена ли-
ца и избјеглице и исти не захтијева ан-
гажман додатног броја радника. 
 Мониторинг провођења Прог-
рама вршиће се на основу извјештаја 
корисника о намјенском утрошку сре-
дстава. 
 
 
8. ПРОЦЈЕНА РЕЗУЛТАТА 
 
 Имплементација Програма утр-
ошка средстава Министарства за соци-
јалну политику, здравство, расељена 
лица и избјеглице има за циљ плански 
и транспарентно, путем финансирања 
и суфинансирања  захтјева корисника, 
обезбиједити подршку развоју и јача-
њу болничке здравствене заштите ста-
новништва Босанско-подрињског кан-
тона Горажде. 
 Процјену резултата имплемен-
тације овог Програма Министарство за 
социјалну политику, здравство, расе-
љена лица и избјеглице ће вршити на 
бази извјештаја корисника о намјенск-
ом утрошку одобрених средстава.  
 

У циљу осигурања процјене ре-
зултата Програма, одабрани корисн-
ици су дужни:  
 

- Прије одобравања средстава, 
корисници су дужни да Мини-
старству за социјалну полит-
ику, здравство, расељена лица и 
избјеглице доставе захтјев за до-
дјелу средстава у којем ће обра-
зложити планирану намјену ко-
риштења средстава, планирани 
период утрошка и начин утро- 
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шка средстава и планиране ре-
зултате које јавна установа пла-
нира остварити траженим сред-
ствима; 

 
- Након утрошка одобрених сре-

дстава, корисник је дужан да 
Министарству за социјалну по-
литику, здравство, расељена ли-
ца и избјеглице Босанско-под-
рињског кантона Горажде, у ро-
ку од 15 дана достави докумен-
тован извјештај о проведеним 
активностима и намјенском ут-
рошку средстава; 
 

 
- Надзор над реализацијом Прог-

рама утрошка средстава са еко-
номског кода 615100  – Капитал-
ни трансфери за здравство (од 
значаја за Кантон), вршиће Ми-
нистарство за социјалну поли-
тику, здравство, расељена лица 
и избјеглице и Министарство за 
финансије Босанско-подрињск-
ог кантона Горажде. 
 

 
9. ПРОЦЈЕНА НЕПРЕДВИЂЕНИХ  
      РАСХОДА И РИЗИКА 
 
 Непредвиђени расходи и ризи-
ци који могу настати у току имплеме-
нтације Програма везани су за стање и 
реформске процесе у здравственом се-
ктору, као и непредвиђени раст цијена 
медицинске опреме и грађевинских 
услуга. 
 

Број:08-37-822-2/17     М И Н И С Т Р И Ц А 
07.06.2017.године        Сабира Бешлија,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 105. редовној сједн-
ици, одржаној дана 01.06.2017. године, 
д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности за набавку 

опреме ЈУ Центар за социјални рад 
Босанско-подрињског кантона 

Горажде 
 

Члан 1. 
  

Овом се Одлуком даје сагласно-
ст ЈУ Центар за социјални рад Босанс-
ко-подрињског кантона Горажде за на-
бавку опреме од одабраног понудиоца 
Дринека д.о.о. и понудиоца ОНИПР-
ОМ д.о.о. у складу са понудама – пре-
драчунима број:2-1905/17 од 19.05.2017. 
године и број: 17-0100-000016 од 22.05. 
2017. године: 
 

1. Рачунар – Intel Pentium G3260 3. 
3GHZ – Toshiba HDD 500 GB – 4 
ком., у укупном износу од 2.280,00 
КМ; 

2. Принтер хп М12А – 2 ком. У уку-
пном износу од 390,00 КМ; 

3. УСБ кабал за принтер – 2 ком. У 
укупном износу од 8,00 КМ; 

4. Усисивач Elin Cacada 3603 – 1 ком. 
У укупном износу од 111,00 КМ. 

 

Члан 2. 
 

Средства за набавку опреме из 
члана 1. Одлуке обезбијеђена су у Бу- 
џету ЈУ Центар за социјални рад Боса- 
нско-подрињског кантона Горажде на 
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економском коду 821300 – Набавка оп-
реме те одобрена Оперативним план-
ом за раздобље мај 2017. Године. 
 

Члан 3. 
 

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

Број:03-14-824/17                 П Р Е М И Ј Е Р 
01.06.2017.године              Емир Оковић,с.р. 
     Г о р а ж д е 
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На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде (“Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде”, број: 
8/15) те на основу Програма утрошка 
средстава из Буџета Министарства за 
образовање, науку, културу и спорт са 
економског кода 614 100 (КАН 001) – 
Текући трансфер за спорт за 2017. год-
ину, Влада Босанско-подрињског кант-
она Горажде, на 105. редовној сједни-
ци, одржаној дана 01.06.2017. године,  
д о н о с и:  
 
 

О Д Л У К У 
о одобравању аконтативне  

исплате новчаних средстава 
спортским клубовима 

 
Члан 1. 

 
 Одобрава се аконтативна испл-
ата новчаних средства спортским клу-
бовима у укупном износу од 23.500,00 

КМ, као дио новчаних средстава за по-
дршку спортским клубовима за редо-
вне програме у 2017. години и то: 
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Назив спортског клуба Број рачуна Назив банке 
Висина 

аконтативне 
исплате 

Мушки рукометни клуб „Горажде” 
Горажде 

1610300002260096 Раифаизен банк 10.000,00 КМ 

Кошаркашки клуб „Раднички” 
Горажде 

1990540051673254 Шпаркасе банка 3.500,00 КМ 

Фудбалски клуб „Горажде” 1346201001145933 АСА банка 10.000,00 КМ 

 
 

Члан 2. 
 

 Задужује се Министарство за 
образовање, младе, науку, културу и 
спорт да приликом израде коначног 
плана расподјеле средстава за редовне 
програме за 2017. годину и уговора о 
додјели финансијских средстава за Ре-
довне програме за 2017. годину спорт-
ским клубовима из члана 1. ове Одлу-
ке уврсти и аконтативну исплату нов-
чаних средства утврђену овом Одлук-
ом. 
 

Члан 3. 
 

 Уколико неки спортски клуб из 
члана из члана 1. ове Одлуке не испу-
ни услов за додјелу средстава за редов-
не програме у 2017. gодини, добијена 
средства по овој Одлуци дужан је у ис-
том износу вратити Министарству за 
образовање, младе, науку, културу и 
спорт, а одлуку о томе донијеће Влада 
Босанско–подрињског кантона Гораж-
де након подношења извјештаја од ст-
ране Министарства за образовање, мл-
аде, науку, културу и спорт. 
 

Члан 4. 
 

 За реализацију ове Одлуке зад-
ужује се Министарство за финансије, а 
средства дозначити из Буџета Минис-
тарства за образовање, младе, науку, 
културу и спорт са економског кода  

614 100 (КАН 001) – Текући трансфер 
за спорт за 2017. годину. 
 

Члан 5. 
 
 Корисници средстава дужни су 
Министарству за образовање, младе, 
науку, културу и спорт у року од 10 
(десет) дана од дана реализације сред-
става предати извијештај о утрошку 
буџетских средстава за редовне прог-
раме носиоца спортских дјелатности 
на нивоу Босанско-подрињског канто-
на Горажде. 

Извјештај се предаје на обрасцу 
РП-2, који је саставни дио Одлуке о ут-
врђивању Критерија за финансирање 
спорта из јавних средстава којима се 
подстиче обављање спортских дјелатн-
ости на нивоу Босанско–подрињског 
кантона Горажде („Службене новине 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де”, број: 16/11, 3/12, 2/13 и 2/14). 
 

Члан 6. 
 

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

Број:03-14-831/17                 П Р Е М И Ј Е Р 
01.06.2017.године              Емир Оковић,с.р. 
     Г о р а ж д е  
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На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде (“Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде” број: 
8/15), а у складу са Законом о изврше-
њу Буџета Босанско-подрињског кант-
она кантона Горажде за 2017. годину 
(“Службене новине Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде” број: 04/17), Вл-
ада Босанско-подрињског кантона Го-
ражде, на 105.редовној сједници,  одр-
жаној 01.06.2017. године, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о одобравању текућих  трансфера 

општинама у саставу Босанско-
подрињског кантона Горажде 

 

Члан 1. 
 

Овом се Одлуком одобравају 
текући трансфери Општинама у са-
ставу Босанско-подрињског кантона 
Горажде за мјесец април 2017. Године 

у укупном износу како слиједи: 
 

1. Буџета Министарства за финансије 
Босанско-подрињског кантона Гор-
ажде, економски код 614100 (БАЛ 
002) – Текући трансфери Општини 
Горажде на рачун број: 1028400000 
002222, отворен код  Унион Банке 
д.д. експозитура Горажде 

 

Врста  прихода: 732114,   
шифра: 033,  
буџетска организација: 0000000 

 

2. Општина Фоча у Федерацији БиХ 
30.000,00 КМ из Буџета Министар-
ства за финансије Босанско-подри-
њског кантона Горажде, економски  
код 614100 (БАЛ003) – Текући тран- 
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сфери Општини Фоча-Устиколина 
на рачун број: 101-140-00005957-42, 
отворен код Привредне банке  д.д. 
Сарајево, филијала Горажде. 

 

Врста  прихода: 732114,   
шифра: 134,  
буџетска организација: 0000000 

 

3. Општина Пале у Федерацији БиХ 
30.000,00 КМ из Буџета Министар-
ства за финансије Босанско-подри-
њског кантона Горажде, економски 
код 614100 (БАЛ004) – Текући тра-
нсфери Општини Пале-Прача на 
рачун број: 102-007-0000018886, отв-
орен код Унион банке Сарајево, 
филијала Горажде. 

 

Врста  прихода: 732114,   
шифра: 136,  
буџетска организација: 0000000 

 

Члан 2. 
 

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

Члан 3. 
 

Корисници средстава из члана 
1. ове Одлуке дужни су прије одобра-
вања средстава за наредни мјесец под-
нијети извјештај о утрошку средстава 
одобрених овом Одлуком. 
 

Члан 4. 
 

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

Број:03-14-826/17                 П Р Е М И Ј Е Р 
01.06.2017.године              Емир Оковић,с.р. 
     Г о р а ж д е 
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На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде („Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде” број: 
8/15), а у складу са Одлуком министра 
за урбанизам, простоно уређење и за-
штиту околине Босанско-подрињског 
кантона Горажде број: 09-14-97-142/16 
од 18.05.2017. године, Влада Босанско-
подрињског кантона Горажде, на 105. 
редовној сједници, одржаној дана 01. 
06.2017. године, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности за потписивање 

уговора за извођење радова  
на санацији сокла на фасадним 

зидовима објеката на којима  
је извршена надоградња поткровних 
станова у ул. М.Тита, Меха Дрљевића 

и Јусуфа Духовића у Горажду 
 

Члан 1. 
 

Овом се Одлуком министру за 
урбанизам, простоно уређење и зашт-
иту околине Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде даје сагласност да са 
фирмом ГПД “Дрина” д.д. Горажде за-
кључи уговор о извођењу радова на са-
нацији сокла на фасадним зидовима 
објеката на којима је извршена надог-
радња поткровних станова у ул. М.Ти-
та, Меха Дрљевића и Јусуфа Духовића 
у Горажду укупне вриједности 
11.636,76  КМ. 
 

Члан 2. 
 

Средства за реализацију ове Од-
луке обезбједиће се из Буџета Минис-
тарства за урбанизам, просторно уређ- 

04. јул/српањ 2017. 
 
 
ење и заштиту околине Босанско-под-
рињског кантона Горажде за 2017.год-
ину са подрачуна Кантоналног стам-
беног фонда, економског кода 821600 – 
Реконструкција и инвестиционо одр-
жавање. 
 

Члан 3. 
 

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

Број:03-14-828/17                 П Р Е М И Ј Е Р 
01.06.2017.године              Емир Оковић,с.р. 
     Г о р а ж д е 
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На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде („Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде” број: 
8/15), Влада Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде, на 105. редовној сједн-
ици, одржаној дана 01.06.2017.године, 
д о н о с и: 
 
 

У Р Е Д Б У 
О ИЗМЈЕНАМА  УРЕДБЕ  
О ПРОДАЈИ СРЕДСТАВА 

 
Члан 1. 

 
У Уредби о продаји средства 

(„Службене новине Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде”, број: 9/16) став 
(1) члана 7. се мијења и гласи: „(1) 
Продају средстава путем усменог јавн-
ог надметања или путем  достављања 
писаних понуда комисија објављује   
на службеним веб страницама Владе 
Кантона и органа управе као и на ог- 



04. јул/српањ 2017. 
 
 
ласној табли органа управе и то најка-
сније осам дана прије дана одређеног 
за дан  продаје.” 
 

Члан 2. 
 

Члан 28. се мијења и гласи: 
 

„(1) Са учесником поступка продаје  
средстава путем јавног огласа (ус-
мено јавно надметање или  доста-
вљање писаних понуда) чија је по-
нуда објављена, односно утврђена 
као најповољнија, закључује се 
писани купопродајни уговор, а 
све порезе, трошкове транспорта 
и преноса власништва сноси куп-
ац. 

(2) Изузетно од става (1) овог члана,  
уколико је вриједност купопрода-
јног уговора већа од 6.000 КМ, пр-
ије закључивања истог потребно 
је прибавити мишљење Правобр-
анилаштва Кантона у, складу са 
Законом о правобранилаштву,  и 
сагласност Владе Кантона. 

(3)  Ако купац  из става (1) овог члана  
одустане од закључења писаног 
купопродајног уговора  или  у уго-
вореном року не предочи доказ о 
уплаћеној цијени, комисија ће до-
нијети закључак којим ће продају 
том купцу утврдити неваљаном и 
новим закључком ће учеснику који 
је понудио сљедећу највећу цијену   
понудити склапање купопродајног 
уговора, под условом да је његова 
понуђена цијена  једнака или већа 
од цијене утврђене у јавном огласу 
о продаји средстава. 

(4) Уколико и учесник из става (3) овог  
члана одбије склапање купопродај-
ног уговора, одустане од закључе-
ња уговора или у уговором одређе- 
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ном року не предочи доказ о упла-
ти цијене, комисија ће понудити 
склапање купопродајног уговора 
трећем учеснику који је понудио 
сљедећу највећу цијену ако испу-
њава услове из става (3) овог члана 
у погледу висине цијене, и тако ре-
дом док има учесника који су пону-
дили цијену једнаку или већу  од 
цијене утврђене у јавном огласу.  

(5) Уколико нема других  учесника   
или уколико и други учесници од-
бију склапање уговора или у угово-
ром одређеном року не предоче 
доказ о уплати цијене,  комисија ће 
огласити да је усмено односно пис-
ано надметање неуспјело.    

 
Члан 3. 

 
У ставу (2) члана 29. ријечи : 

„става (1)” се бришу. 
  

Члан 4. 
 

У ставу (1) члана 31. број „ (3)” 
се мијења бројем „(5).” 
 

Члан 5. 
 

У ставу (1) члана 33. Ријеч „од” 
се мијења ријечју „прије”. 
 

Члан 6. 
 

Поступак продаје средстава ор-
гана управе започет прије ступања на 
снагу ове Уредбе, а у којем није закљу-
чено јавно надметање окончаће се на 
начин како је уређено овом Уредбом. 
 

Члан 7. 
 

Овај Уредба ступа на снагу дан- 
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ом објаве на службеној огласној табли 
Кантона, а накнадно ће да се објави  у 
“Службеним новинама Босанско-под-
рињског кантона Горажде”. 
      

Број:03-14- 843/17                П Р Е М И Ј Е Р 
01.06.2017.године              Емир Оковић,с.р. 
     Г о р а ж д е 
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На основу члана 24. Закона о 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде („Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде”, број: 
8/15), члана 13. став 1. Закона о јавним 
набавкама („Службени гласник БиХ”, 
број:39/14), Влада Босанско-подрињск-
ог кантона Горажде, на 105. редовној 
сједници, одржаној дана 01.06.2017.го-
дине, д о н о с и: 
 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о именовању Комисије за провођење 
поступка јавних набавки завршних 

грађевинских радова 
на 3. спрату и поткровљу зграде Владе 

Босанско-подрињског кантона 
Горажде 

 
Члан 1. 

 
 Именује се Комисија за провођ-
ење поступка јавних набавки завршн-
их грађевинских радова на 3. спрату и 
поткровљу зграде Владе Босанско-под-
рињског кантона Горажде у сљедећем 
саставу: 
 

1. Мерко Карахметовић, предсједник; 
2. Есад Имамовић,   члан; 
3. Рашид Џабија,   члан; 
4. Емир Сијерчић,   члан  
5. Един Кадрић,   члан и 
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6. Медиха Лапо,          секретар  
                    (у наставку: Комисија). 

 
Члан 2. 

 
 Комисија има право и обавезу 
да у складу са одговарајућим одредба-
ма Закона о јавним набавкама, подза-
конским прописима из области јавних 
набавки, проведе поступак набавке за-
вршних грађевинских радова на 3. сп-
рату и поткровљу зграде Владе Босан-
ско-подрињског кантона Горажде. 
 

Члан 3. 
 
 Комисија је овлаштена да врши 
сљедеће послове: припреми тендерску 
документацију, врши кореспонденци-
ју са понуђачима, проведе јавно отва-
рање понуда, прегледа, оцијени и уп-
ореди понуде, сачини записник о оцје-
ни понуда, сачини извјештај о поступ-
ку јавне набавке, да Влади препоруку 
за доношење одлуке о одабиру или од-
луке о поништењу поступка набавке, 
припреми одговоре по правним лије-
ковима, те друге послове и задатке ве-
зане за провођење предметног поступ-
ка набавке. 
 

Члан 4. 
 
 Прије почетка рада, сваки члан 
Комисије, предсједавајући и секретар, 
дужни су потписати изјаву о неприс-
трасности и повјерљивости те непосто-
јању сукоба интереса. 
 

Члан 5. 
 

Ово Рјешење ступа на снагу да-
ном доношења, а накнадно ће да се об-
јави у „Службеним новинама Босанско  



04. јул/српањ 2017. 
 
 
–подрињског кантона Горажде”. 
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На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско–подрињског кантона 
Горажде (“Службене новине Босанс-
ко–подрињског кантона Горажде”, бр-
ој: 8/15), а у складу са Програмом утр-
ошка средстава Владе Босанско–подр-
ињског кантона Горажде са економск-
ог кода 614200 – Текући трансфери по-
јединцима, Влада Босанско–подрињск-
ог кантона Горажде, на 105. редовној 
сједници, одржаној дана 01.06.2017.го-
дине, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о одобравању једнократних 

новчаних помоћи 
 

Члан 1. 
  
 Овом се Одлуком одобравају је-
днократне новчане помоћи грађанима 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де којима су средства потребна због те-
шке социјално-материјале ситуације и  
за трошкове лијечења, како  слиједи: 
 

- Перла Емина  у износу од 200,00 
КМ 
Средства уплатити на жирорачун 
број:199-054-60546878-10   21-792546-
546878, отворен код Шпаркасе ба-
нке Сарајево Филијала Горажде 

- Тутић Медиха у  износу од  200,00 
КМ 
Средства уплатити на рачун број: 
1327310011267940, отворен код НЛБ 
банке филијала Горажде. 
Куртовић Шемса у износу од 
150,00 КМ 
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Средства уплатити на рачун број: 
1862610332669396, отворен код Зир-
аат банке БХ д.д. 

- Јахић Урфета у износу од 150,00 
КМ 
Средства уплатити на рачун број: 
1028401500236670, отворен код УН-
ИОН БАНКЕ. 

- Туруља Мунира у износу од 150,00 
КМ 

- Рахима Хурић  у износу од 150,00 
КМ 

- Чаушевић Анел у износу од 
150,00КМ 
Средства уплатити на рачун број: 
1322602017918864, отворен код НЛБ 
банке филијала Горажде 

- Спаховић Салем у износу од 150,00 
КМ 
Средства уплатити на рачун број: 
1610300000000093 09-30-01817-1, отв-
орен код Раифаизен банке д.д. БиХ 

- Исановић Аида, у износу од 150,00 
КМ 
Средства уплатити на жирорачун 
банке број: 1610000000000011, број 
штедног рачуна: 093001310-7 отво-
рен код Раифаизен банке филијала 
Горажде. 

- Глухачевић Сенада, у износу од 
150,00 КМ 
Средства уплатити на рачун број: 
1990546057898607, отворен код Шп-
аркасе банке филијала  Горажде. 

- Агановић Расема, у износу од 
150,00 КМ 
Средства уплатити на рачун број: 
1613000019832869, отворен код Раи-
фаизен банке д.д. БиХ.  

- Аида Пашић, у износу од 100,00 
КМ 
Средства уплатити на текући рач- 
ун број: 1860001073332087, отворен 
код Зираат банке д.д. 
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- Армин Чаврк, у износу од 200,00 

КМ 
Средства уплатити на рачун Фако-
вић Мериме број: 1322602016947409, 
отворен код НЛБ банке филијала 
Горажде. 

- Бајрамовић Сувада, у износу од 
100,00 КМ 
Средства уплатити на рачун број: 
132-260-20167742-64, отворен код 
НЛБ банке експозитура Горажде. 

- Хајдаревић Хамед, у износу од 
300,00 КМ 
Средства уплатити на жирорачун 
број: 1322602017083597, отворен код 
НЛБ банке филијала Горажде. 

- Хурко Недим, у износу од 100,00 
КМ 
Средства уплатити  на рачун број: 
1613000068430645, отворен код Раи-
фаизен банке д.д. БиХ. 

- Крашић Един, у износу од 150,00 
КМ 
Средства уплатити на рачун број: 
1376206003859487, отворен код АСА 
банке. 

- Халиловић Бећир, у износу од 
300,00 КМ 
Средства уплатити на рачун број: 
1613000040169986,отворен код Раи-
фаизен банке д.д. БиХ. 

 
Члан 2. 

 
 За реализацију Одлуке задужује 
се Министарство за финансије, а сред-
ства обезбједити из Буџета Владе Боса-
нско-подрињског кантона Горажде, ек-
ономски код 614200 – Текући транс-
фери појединцима. 
 

Члан 3. 
 

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

04. јул/српањ 2017. 
 

 
табли Кантона, а накнадно ће да се об-
јави у “Службеним новинама Босанс-
ко-подрињског кантона Горажде”. 
 

Број:03–14-916/17                П Р Е М И Ј Е Р 
01.06.2017.године              Емир Оковић,с.р. 
     Г о р а ж д е 
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На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде („Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде” број: 
8/15), у складу са чланом 9. став 25. 
Одлуке о измјенама и допунама Одлу-
ке о условима и начину остваривање 
права из Закона о накнадама плата и 
посланика које бира, именује или чији 
избор потврђује Скупштина Босанско-
подрињског кантона број: 01-02-390/14 
од 20.05.2014. године, Влада Босанско-
подрињског кантона Горажде, на 105. 
редовној сједници, одржаној дана 01. 
06.2017.године, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о плаћању рачуна 

 
Члан 1. 

 
Овом се Одлуком одобравају 

средства у укупном износу од 980,86 

КМ, на име трошкова репрезентације 
како слиједи:  
 

- Фактура број: 34/2017, успоставље-
на од стране Привредног друштва 
Creative Line д.о.о. у износу од 
573,60 КМ. 
Средства уплатити на жирорачун 
број: 1011400059464363, отворен код 
ПБС Горажде. 
 

- Рачун број: 17-300-001012, успоста-
вљен од стране Привредног друш- 



04. јул/српањ 2017. 
 
 

тва АЛПЕКС САРАЈЕВО д.о.о. у из-
носу од 307,41 КМ. 
Средства уплатити на рачун број: 
1610000077070003, отворен код Раи-
фаизен банке. 

 

- Рачун број: 17-3ПЦ3-32853, успоста-
вљен од стране Онипром д.о.о. Го-
ражде у износу од 99,85 КМ. 
Средства уплатити на жирорачун 
број: 1862610310171410, отворен код 
Зират банке. 

 
Члан 2. 

 
За реализацију ове Одлуке зад-

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

Члан 3. 
 

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

Број:03–14-872/17                 П Р Е М И Ј Е Р 
01.06.2017.године              Емир Оковић,с.р. 
      Г о р а ж д е 
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На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде (“Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде”, број: 
8/15), а у складу са Програмом утрош-
ка средстава Владе Босанско–подрињ-
ског кантона Горажде са економског 
кода  614 300 – “Текући трансфери не-
профитним организацијама”, Влада 
Босанско-подрињског кантона Гораж- 
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де, на 105. редовној сједници, одржаној 
дана  01.06.2017.године, д о н о с и: 
 

О Д Л У К У 
о одобравању новчаних средстава 

 
Члан 1. 

 
 Овом се Одлуком одобравају 
средства како слиједи:  
 

- Фудбалски клуб “Горажде” Гораж-
де у износу од 10.000,00 КМ у циљу 
обезбјеђивања финансијских сред-
става и плаћања трошкова за завр-
шетак фудбалске сезоне. 
Средства уплатити на рачун број: 
1346201001145933, отворен код Мо-
је банке. 

 

- Ногометни клуб “АЗОТ” Горажде – 
Витковићи у износу од 2.000,00 КМ, 

у циљу обезбјеђивања финансијс-
ких средстава и плаћања трошкова 
за завршетак фудбалске сезоне. 
Средства уплатити на рачун број: 
1346201001502020, отворен код Ин-
вестиционо комерцијалне банке. 

 

- Фудбалски клуб “Дрина” Горажде 
у износу од 1.000,00 КМ, у циљу 
обезбјеђивања финансијских сред-
става и плаћања трошкова за завр-
шетак фудбалске сезоне. 
Средства уплатити на рачун број: 
1020070000038480, отворен код УН-
ИОН банке филијала Горажде. 

 
Члан 2. 

 
 За реализацију Одлуке задужује 
се Министарство за финансије, а сред-
ства су планирана у Буџету Владе Бос-
анско–подрињског кантона Горажде, 
економски код 614 300 – Текући тран- 
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сфери непрофитним организација-
ма. 
 

Члан 3. 
 

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

Број:03–14-814/17                П Р Е М И Ј Е Р 
01.06.2017.године              Емир Оковић,с.р. 
     Г о р а ж д е 
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На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде (“Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде”, број: 
8/15), а у складу са Програмом утрош-
ка средстава Владе Босанско–подрињ-
ског кантона Горажде са економског 
кода  614 300 – “Текући трансфери не-
профитним организацијама”, Влада 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де, на 105. редовној сједници, одржаној 
дана  01.06.2017. године,  д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о одобравању новчаних средстава 

 
Члан 1. 

 
 Овом се Одлуком одобравају 
средства како слиједи:  
 

- Удружењу “Пријатељи школе” 
Горажде, у износу од 300,00 КМ, у 
циљу помоћи за реализацију једно-
дневног излета ученицима одјеље-
ња за дјецу са интелектуалним пот-
ешкоћама и комбинованим сметњ-
ама. 

04. јул/српањ 2017. 
 

 
Средства уплатити на рачун број: 
1346201001415593, отворен код Мо-
је банке д.д. филијала Горажде. 

 

- Удружење “Помоћ дјеци Балка-
на” Горажде, у износу од 1.400,00 

КМ, за реализацију Пројекта “Међ-
уентитетска сарадња школа и уче-
ника – Пут у будућност”. 
Средства уплатити на рачун број: 
1990540054068572, отворен код Шп-
аркасе банке д.д. филијала Гора-
жде. 

 
Члан 2. 

 
 За реализацију Одлуке задужује 
се Министарство за финансије, а сред-
ства су планирана у Буџету Владе Бо-
санско–подрињског кантона Горажде, 
економски код 614 300 – Текући тран-
сфери непрофитним организација-
ма. 
 

Члан 3. 
 

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

Број:03-14-830/17                 П Р Е М И Ј Е Р 
01.06.2017.године              Емир Оковић,с.р. 
     Г о р а ж д е 
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 На основу члана  23. Закона о  
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде (“Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде”, број: 
8/15) и члана 70. Закона о организаци-
ји органа управе у Федерацији Босне и 
Херцеговине („Службене новине Фед-
ерације БиХ”, број: 35/05), Влада Боса- 



04. јул/српањ 2017. 
 
 
нско–подрињског кантона Горажде, на 
наставку 105. редовне сједнице, одржа-
ном дана 08.06.2017.године, д о н о с и: 

 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о именовању Комисије  

за номинирање кандидата  
за упражњене позиције  

предсједника и чланова Управног  
и Надзорног  одбора  ЈУ „Служба 

за запошљавање Босанско  
– подрињског кантона Горажде” 

 
I 

 
 Именује се Комисија за номин-
ирање кандидата за упражњене пози-
ције предсједника и чланова Управног 
и Надзорног  одбора ЈУ „Служба за за-
пошљавање Босанско–подрињског ка-
нтона Горажде”,  у саставу: 
 

1. Харис Клово  - предсједник 
2. Един Кадрић – члан 
3. Ален Пашовић  – члан 
4. Есад Имамовић – члан 
5. Рашид Џабија– члан 
 

II 
 
 За секретара комисије именује 
се  Џемила Мензиловић. 

 Секретар Комисије обавља све 
административне послове  за потребе 
Комисије, припрема записнике са сас-
танка Комисије, извјештај о раду Ком-
исије, води документацију и врши др-
уге послове по захтјеву предсједника 
Комисије. 
 

III 
 
 Задатак Комисије из члана 1. 
овог Рјешења је да након проведене  
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процедуре и вредновања кандидата 
пријављених на упражњену позицију 
предсједника и чланова Управног и 
Надзорног одбора ЈУ „Служба за запо-
шљавање Босанско-подрињског канто-
на Горажде”, у складу са Законом о 
министарским, владиним и другим 
именовањима у Федерацији Босне и 
Херцеговине, предложи  Влади Босанс-
ко–подрињског кантона Горажде, ранг 
листу са најбољим кандидатима. 
 

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

Број:03-05–912-2                  П Р Е М И Ј Е Р 
08.06.2017.године             Емир  Оковић,с.р. 
     Г о р а ж д е 
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На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско–подрињског кантона 
Горажде (“Службене новине Босанско 
–подрињског кантона Горажде”, број: 
8/15)  и  члана 6. 7. Закона о министар-
ским и владиним и другим именовањ-
има Федерације Босне и Херцеговине 
(“Службене новине Федерације  БиХ”, 
број: 34/03 и 65/13), Влада Босанско–
подрињског кантона Горажде, на наст-
авку 105. редовне сједнице, одржаном 
дана 08.06.2017.године, д о н о с и: 
 

 
О Д Л У К  У 

о критеријима за избор  
и  именовање предсједника и 

чланова  Управног и Надзорног 
одбора ЈУ Служба за запошљавање 

Босанско-подрињског кантона 
Горажде 
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I 
 

Утврђују се услови и критерији 
за избор и  именовање предсједника и 
чланова Управног и Надзорног одбора 
ЈУ Служба за запошљавање Босанско-
подрињског кантона Горажде. 
 

II 
 

За предсједника и члана  Упра-
вног и Надзорног одбора ЈУ Служба за 
запошљавање Босанско-подрињског 
кантона Горажде може бити изабран 
кандидат који испуњава сљедеће опш-
те услове: 
 

- да је држављанин Босне и Херце-
говине, 

- да је старији од 18 година живота, 
- да није отпуштен из државне служ-

бе као резултат дисциплинске мје-
ре на било којем нивоу власти у 
Босни и Херцеговини у периоду од 
три (3) године прије дана објављи-
вања упражњене позиције, 

- да није обухваћен одредбама члана 
IX став (1) Устава Босне и Херцего-
вине, 

- да није изабрани страначки звани-
чник, носилац јавне функције, сав-
јетник у смислу Закона о сукобу 
интереса у органима власти Феде-
рације Босне и Херцеговине (“Слу-
жбене новине Федерације  БиХ”, 
број:70/08). 

 
III 

 
Поред општих услова кандида-

ти за предсједника и члана Управног и 
Надзорног одбора ЈУ Служба за запо-
шљавање Босанско-подрињског канто-
на Горажде, може бити изабран канди- 

04. јул/српањ 2017. 
 

 
дат који испуњава сљедеће опште ус-
лове: 
 

- да посједује универзитетску ди-
плому (VII степен), односно ви-
соко образовање првог циклуса 
(који се вреднује са најмање 180 
ЕЦТС бодова) или другог или 
трећег циклуса Болоњског сис-
тема студирања, 

- да има радно искуство у траја-
њу од најмање једне  (1)  годи-
не,      

 
IV 

 
Приликом процјене квалифи-

кације и искуства у обзир ће се узети и 
критерији наведени у овој тачки, а ко-
ји ће се изразити у бодовима од 1-5, 
 

- резултати остварени у досадаш-
њем раду, 

- способност управљања финан-
сијским средствима и људским 
ресурсима, 

- склоност према тимском раду, 
- комуникацијске и организаци-

оне способности.  
 

V 
 
 Ова Одлука ступају на снагу да-
ном објављивања на службеној табли 
Кантона, а накнадно ће да се објави у 
„Службеним новинама Босанско-под-
рињског кантона Горажде”. 
 

Број:03–05–912-1/17             П Р Е М И Ј Е Р 
08.06.2017.године              Емир Оковић,с.р. 
     Г о р а ж д е 
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На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско-подрињског кантона  



04. јул/српањ 2017. 
 
 
Горажде (“Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде”, број: 
8/15), Влада Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде, на 105. редовној сјед-
ници, одржаној дана 01.06.2017.године,  
д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности на Правилник 

о утврђивању дужине трајања 
годишњег одмора и одсуства са рада 
запосленика са средњом стручном 

спремом у Агенцији 
 за приватизацију у Босанско-
пдрињском кантону Горажде 

 
Члан 1. 

  
 Овом се Одлуком даје сагласно-
ст на Правилник о утврђивању дужи-
не трајања годишњег одмора и одсуст-
ва са рада запосленика са средњом ст-
ручном спремом у Агенцији за прива-
тизацију у Босанско-подрињском кан-
тону Горажде. 
 

Члан 2. 
 
 Одлука ступа на снагу даном 
објављивања на службеној огласној та-
бли Босанско-подрињског кантона Го-
ражде, а накнадно ће да се објави у 
“Службеним новинама Босанско-под-
рињског кантона Горажде”. 
 

Број:03-34-846/17                 П Р Е М И Ј Е Р 
01.06.2017.године              Емир Оковић,с.р. 
     Г о р а ж д е 
 

509 
 

На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде („Службене новине Босанско- 
подрињског кантона Горажде”, број: 

Број 7 – страна 1569 
 
 
8/15), а у складу са Програмом утрош-
ка средстава Министарства за образо-
вање, младе, науку, културу и спорт  
са економског кода  614 100 (КАН 003) 
– Остали текући трансфери – Инфо-
рмисање за 2017.годину број:10-14-1427-
1/17 од 17.04.2017.године, Влада Босан-
ско-подрињског кантона Горажде, на 
106. редовној сједници, одржаној дана 
08.06.2017.године,  д о н о с и:  

 
 

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

подрињског кантона  Горажде д.о.о. 
на име V (пете) од укупно XII 
(дванаест) редовних транши  

за 2017 годину 
 

I 
 
 Одобравају  се новчана средства 
у износу од 38.475,48 КМ Јавном пре-
дузећу РТВ Босанско-подрињског кан-
тона Горажде д.о.о. на име уплате V 
(пете) од укупно XII (дванаест) редовн-
их транши за 2017. Годину намијењене 
за исплату плата и доприноса.  
 

II 
 
 За реализацију ове Одлуке зад-
ужује се Министарство за финансије, а 
средства дозначити из Буџета Минист-
арства за образовање, младе, науку, ку-
лтуру и спорт са економског кода                   
614 100 (КАН 003) – Остали текући 
трансфери – Информисање. 

Новчана средства дозначити 
на жирорачун Јавног предузећа РТВ 
Босанско-подрињског кантона  Гора-
жде д.о.о. број: 1325002001666685, отв- 
орен код НЛБ Тузланске банке фил- 
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ијала Горажде, ИД број:4245030110002. 
 

III 
 

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

IV 
 

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

Број:03-14-891/17                 П Р Е М И Ј Е Р 
08.06.2017.године              Емир Оковић,с.р. 
     Г о р а ж д е 
 

510 
 

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 својој 106. Редовној 
сједници, одржаној дана 08.06.2017. го-
дине, д о н о с и:  
 

 

О Д Л У К У 
о одобравању новчаних средстава  

на име исплате студентских кредита  
студентима са подручја Босанско–

подрињског кантона Горажде  
за студијску 2015/2016. годину  
за мјесец јануар 2017. године 

04. јул/српањ 2017. 
 
 

I 
 
 Одобравају се новчана средства 
у укупном износу од 33.664,00 КМ на 
име исплате студентских кредита сту-
дентима са подручја Босанско–подри-
њског кантона Горажде за студијску 
2016/2017. годину и мјесец јануар 2017. 
године. 
 

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

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

Број:03-14-892/17      П Р Е М И Ј Е Р 
08.06.2016.године    Емир Оковић,с.р. 
     Г о р а ж д е  
 

511 
 

На основу члана 24. Закона о 
Влади Босанско–подрињског кантона 
Горажде („Службене новине Босанско 
–подрињског кантона Горажде“, број: 
5/03), Влада Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде, на својој 106. Редовној 
сједници, одржаној дана 08.06.2017. го-
дине, д о н о с и: 

 
 

О Д Л У К У 
о одобравању службеног путовања у 
иностранство – Osnabrück – Њемачка 

 
Члан 1. 

 

Одобрава се службено путова- 



04. јул/српањ 2017. 
 
 
ње у иностранство – Osnabrück – Њем-
ачка у студијску посјету на позив сред-
њошколског центра Osnabrück, минис-
тру за образовање, младе, науку, култ-
уру и спорт, Жуга Дамиру, министру 
за финансије, Џиханић Нуџејму, дире-
ктору ЈУССШ „Џемал Биједић” Гораж-
де, Адмиру Куртовићу и возачу Амеру 
Сијерчићу. 

Организатор сноси трошкове 
смјештаја и исхране. 

Службено путовање ће се обав-
ити у периоду од 15. До 21. Јуна 2017. 
Године. 
 

Члан 2. 
 

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

Број:03-49-893/17                 П Р Е М И Ј Е Р 
08.06.2017.године              Емир Оковић,с.р. 
     Г о р а ж д е  

512 
 

На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско–подрињског кантона 
Горажде (“Службене новине Босанско 
–подрињског кантона Горажде” број: 
8/15) и Закона о извршењу Буџета 
(“Службене новине Босанско–подрињ-
ског кантона Горажде” број: 4/17), Вла-
да Босанско–подрињског кантона Гор-
ажде, на 106. редовној сједници, одрж-
аној дана 08.06.2017.године,  д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о одобравању новчаних средстава  
за Пројекат побољшања статуса 

борачких популација  
за мјесец март  2017.године 
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Члан 1. 
 

Одобравају се новчана средства 
у износу од 3.500,00 КМ на име суфи-
нансирања трошкова заједничког Пр-
ојекта побољшања статуса борачких 
популација у 2017.години за мјесец ма-
рт 2017.године. 
 

Члан2. 
 

Одобрена средства обезбиједи-
ти из Буџета Министарства за борачка 
питања Босанско-подрињског кантона 
Горажде, економски код 614300 – Теку-
ћи трансфери непрофитним органи-
зацијама – Пројекти удружења бора-
чких популација. 
 

Члан3. 
 

За реализацију ове Одлуке зад-
ужује се Министарство за финансије 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де, а средства уплатити носиоцу Про-
јекта – Савезу РВИ “Синови Дрине” 
Го-ражде, на жирорачун број: 1990540 
0052 49733, отворен копд ШПАРКАСЕ 
бан-ке Горажде. 
 

Члан4. 
 

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

Број:03-14-894/17      П Р Е М И Ј Е Р 
08.06.2017.године              Емир Оковић,с.р. 
     Г о р а ж д е 
 

513 
 

На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско–подрињског кантона  
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Горажде (“Службене новине Босанско 
–подрињског кантона Горажде” број: 
8/15) и Закона о извршењу Буџета 
(“Службене новине Босанско–подрињ-
ског кантона Горажде” број: 04/17), а у 
складу са Програмом утрошка средст-
ава Министарства за борачка питања 
са економског кода 614300 – Текући тр-
ансфери непрофитним организација-
ма – Обиљежавање значајних датума, 
Влада Босанско–подрињског кантона Го-
ражде, на 106. редовној сједници, одр-
жаној дана 08.06.2017.године, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о одобравању новчаних средстава 

 
Члан 1. 

  
Овом се Одлуком одобравају но-

вчана средства у износу од 2.700,00 КМ 
за суфинансирање значајних датума и 
то: 
 

1. МЗ Ораховице, одбрана Ораховица 
и сјећање на погинуле борце, у из-
носу од 1.200,00 КМ, 

2. Удружење демобилисаних бораца 
Устиколина, обиљежавање 25.маја, 
Дана битке на Зебиној Шуми, у из-
носу од 1.000,00 КМ, 

3. МЗ Зупчићи, обиљежавање 28.маја, 
Дана отпора и сјећање за погинуле 
борце у МЗ Зупћићи, у износу од 
500,00 КМ. 

 
Члан 2. 

 
Одобрена средства обезбједити 

из Буџета Министарства за борачка 
питања Босанско-подрињског кантона 
Горажде, економски код 614300 – Теку-
ћи трансфери непрофитним органи- 
зацијама – Обиљежавање значајних 

04. јул/српањ 2017. 
 
 
датума. 
 

Члан 3. 
 

За реализацију ове Одлуке зад-
ужује се Министарство за финансије 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де, а средства уплатити подносиоцу 
захтјева ОПШиПБ на број: ж-р: 1990540 
005249539-Шпаркасе банка, филијала 
Горажде. 
 

Члан 4. 
 

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

Број:03-14-895/17      П Р Е М И Ј Е Р  
08.06.2017.године              Емир Оковић,с.р. 
     Г о р а ж д е 
 

514 
 

На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско–подрињског кантона 
Горажде (“Службене новине Босанско 
–подрињског кантона Горажде” број: 
8/15) и Закона о извршењу Буџета 
(“Службене новине Босанско–подрињ-
ског кантона Горажде” број: 4/17), Вла-
да Босанско–подрињског кантона Гор-
ажде, на 106. редовној сједници, одрж-
аној дана 08.06.2017.године, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о одобравању новчаних средставана 

име помоћи за рад удружења 
борачких популација  

за мјесец март 2017. године 
 

Члан 1. 
 

Одобравају се новчана средства  



04. јул/српањ 2017. 
 
 
у износу од 8.880,00 КМ на име помо-
ћи за рад удружења борачких попула-
ција за мјесец март 2017.године, и то: 
 

- Савез РВИ Босанско 
-подрињског кантона  
“Синови Дрине”  
Горажде                              2.000,00 

- Организација ПшиПБ  
Босанско-подрињског  
кантона Горажде          2.000,00 

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

- Удружења грађана  
демобилисаних бораца  
АРБиХ Горажде             2.000,00 

- Удружење “Свјетлост Дрине”     840,00 
- Удружење Ветерана рата,  

ЗБ, ПЛ                               840,00 
 

Одобрена средства обезбиједи-
ти из Буџета Министарства за борачка 
питања Босанско–подрињског кантона 
Горажде, економски код 614300 – Теку-
ћи трансфери непрофитним органи-
зацијама – Помоћ у раду темељних 
борачких удружења. 
 

Члан 2. 
 
 Средства из члана 1. ове Одлуке 
исплаћују се у складу са утврђеним мј-
есечним  ануитетима. 

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

- СРВИ “Синови Дрине” Горажде: 
      1990540005249733 – ШПАРКАСЕ 

- Организација ПШиПБ Босанско-
подрињског кантона Горажде:  

Број 7 – страна 1573 
 
 
      1990540005249539  - ШПАРКАСЕ 

- Савез ДНРП “Златни љиљани”: 
      1990540005884792  - ШПАРКАСЕ 

- Удружење грађана демобилисаних 
бораца АБИХ: 
         1610300004930021  - Раифаизен               

- Удружење “Свјетлост Дрине” 
      1990540006546332  - ШПАРКАСЕ 

- Удружење Ветрана рата, ЗБ, ПЛ  
                      1011400055939189  - ПБС  

 
Члан 3. 

 

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

Број:03-14-896/17      П Р Е М И Ј Е Р 
08.06.2017.године              Емир Оковић,с.р. 
     Г о р а ж д е 
 

515 
 

На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде (“Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде”, број: 
8/15), Влада Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде, на 106. редовној сједн-
ици, одржаној  дана 08.06.2017. године,                          
д о н о с и: 
 
 

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

о унутрашњој организацији  
и систематизацији радних мјеста  

у Министарству за финансије 
Босанско-подрињског кантона 

Горажде 
 

Члан 1. 
 

 Овом се Одлуком даје сагласно- 
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ст на Правилник о измјенама и допу-
нама Правилника о унутрашњој орга-
низацији и систематизацији радних мј-
еста у Министарству за финансије Бо-
санско-подрињског кантона Горажде. 
 

Члан 2. 
 
 Одлука ступа на снагу даном 
објављивања на службеној огласној та-
бли Босанско-подрињског кантона Го-
ражде, а накнадно ће да се објави у 
“Службеним новинама Босанско-под-
рињског кантона Горажде”. 
     

Број:03-34-897/17      П Р Е М И Ј Е Р 
08.06.2017.године    Емир Оковић,с.р. 
     Г о р а ж д е 
 

516 
 

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 и 104/16) и 
члана 24. Закона о извршењу Буџета 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де за 2017. Годину (“Службене новине 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де” број: 4/17), Влада Босанско-подри-
њског кантона Горажде, на 106. Редов-
ној сједници, одржаној дана 08.06.2017. 
године,  д о н о с и:  
 
 

О Д Л У К У 
о прерасподјели расхода и издатака 

између буџетских корисника 
 

Члан 1. 
 

 Овом се Одлуком одобрава пре- 

04. јул/српањ 2017. 
 

 
расподјела расхода и издатака како сл-
иједи:  
  

- из Буџета Владе Кантона  са еко-
номског кода: 
821500 – Набавка сталних средста-
ва у облику права износ од 
3.000,00 КМ 

 

- из Буџета Министарства за унут-

рашње послове са економског ко-
да: 
821200 – Набавка грађевина износ 
од 5.000,00 КМ 

 

- из Буџета Министарства за прив-

реду  са економског кода: 
821600 – Реконструкцијаи инвес-
тиционо одржавање износ од 
7.000,00 КМ 

 
- из Буџета Министарства за соци-

јалну политику, здравство, расељ-
ена лица и избјеглице са економ-
ског кода: 
615100 – Капитални трансфери за 
здравство износ од 5.000,00 КМ 

 
- из Буџета Министарства за образ-

овање, младе, науку, културу и 
спорт са економског кода: 
614200 – (КАМ003) – Текући тран-
сфер појединцима – за младе изн-
ос од 5.000,00 КМ 
614200 – (КАМ004) – Текући тран-
сфер појединцима – за науку изн-
ос од 5.000,00 КМ 

 
- из Буџета Министарства за бора-

чка питања са економског кода: 
821200 -  Набавка грађевина износ 
од 5.000,00 КМ 

 
- из Буџета Министарства за урба-

низам, просторно уређење и заш-
титу околине са економског кода  



04. јул/српањ 2017. 
 
 

821600 – Реконструкција и инвес-
тиционо одржавање износ од 
5.000,00 КМ 

 
Преусмјерити 
 
- У Буџет Службе за заједничке по-

слове кантоналних органа управе 
на економски код 
821600 – Реконструкција и инвес-
тиционо одржавање износ од 
40.000,00 КМ 

 
Члан 2. 

 
За реализацију ове Одлуке зад-

ужују 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-
бле Кантона, а накнадно ће да се об-
јави у “Службеним новинама Босанско 
–подрињског кантона Горажде”.  
 

Број:03–14-898/17                П Р Е М И Ј Е Р 
08.06.2017.године              Емир Оковић,с.р. 
     Г о р а ж д е 
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На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско–подрињског кантона 
Горажде (˝Службене новине  Босанско-
подрињског кантона Горажде˝, број: 
8/15), члана 4. Уредбе о утврђивању 
платних разреда и коефицијената за 
плате руководећих и осталих  државн-
их службеника у кантоналним органи-
ма државне службе (˝Службене новине 
Босанско-подрињског кантона  Гораж-
де˝, број: 11/07) и члана 4. Уредбе о ут- 

Број 7 – страна 1575 
 

 
врђивању платних разреда и коефиц-
ијената за плате намјештеника у кант-
оналним органима државне службе 
(«Службене новине Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде», број:11/07), Вл-
ада Босанско-подрињског кантона Го-
ражде, на 106. Редовној сједници, одр-
жаној  дана 08.06.2017.год., д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о утврђивању основице за плату  и 
накнаде за топли оброк за мјесец 

МАЈ 2017. Године 
 

Члан 1. 
 

Утврђује се основица за плату 
запослених лица у кантоналним орга-
нима управе, кантоналним установама 
и другим правним лицима која се фи-
нансирају из Буџета Босанско-подри-
њског кантона Горажде за мјесец МАЈ 

2017. Године, у износу од 360,00 КМ. 
 

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

есец МАЈ 2017.године, у износу од 8,00 

КМ по једном радном  дану. 
 

Члан 3. 
 

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

Број:03-14-864/17                 П Р Е М И Ј Е Р 
08.06.2017.године              Емир Оковић,с.р. 
     Г о р а ж д е 
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На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде (“Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде” број: 
8/15), Влада Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде, на 106. Редовној сједн-
ци, одржаној дана 08.06.2017. године,                         
д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о одобравању преноса средстава  

са посебног намјенског подрачуна  
“Дирекције за цесте” 

 
Члан 1. 

 
Влада Босанско-подрињског ка-

нтона Горажде одобрава пренос сред-
става у износу  од 250.000 КМ са посеб-
ног намјенског подрачуна “Дирекције 
за цесте”, број рачуна: 132-010-20112435 

46, отвореног код НЛБ банке д.д. Туз-
ла, на трансакцијски рачун Министар-
ства за финансије број:1327310410293057, 
отворен код НЛБ банке д.д. Тузла. 
 

Члан 2. 
 

Средства из члана 1. Ове Одлу-
ке преносе се као краткорочна позајм-
ица и иста ће се вратити до 31.12.2017. 
године. 
 

Члан 3. 
 

За реализацију ове Одлуке зад-
ужује се Министарство за финансије. 
 

Члан 4. 
 

Ова Одлука ступа на снагу дан- 
 

04. јул/српањ 2017. 
 

 
ом објављивања на службеној огланој  
табли Кантона, а накнадно ће бити об-
јављена у “Службеним новима Босан-
ско-подрињског кантона Горажде”. 
 

Број:03–14-868/17                П Р Е М И Ј Е Р 
08.06.2017.године              Емир Оковић,с.р. 
     Г о р а ж д е 
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На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде (“Службене новине Босанско-
подрињског кантона  Горажде” број: 
8/15), Влада Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде, на 106. Редовној сједн-
ици, одржаној дана 08.06.2017. године,                          
д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о одобравању преноса средстава  

са посебног намјенског подрачуна  
“За заштиту и спашавање” 

 
Члан 1. 

 
Влада Босанско-подрињског ка-

нтона Горажде одобрава пренос сред-
става у износу од 100.000 КМ са посеб-
ног намјенског подрачуна “За заштиту 
и спашавање”, број рачуна: 132-500-200 

2184471, отвореног код НЛБ банке д.д. 
Тузла, на трансакцијски рачун Минис-
тарства за финансије број: 13273104102 

93057, отворен код НЛБ банке д.д. Ту-
зла. 
 

Члан 2. 
 

Средства из члана 1. Ове Одлу-
ке преносе се као краткорочна позајм-
ица и иста ће се вратити до 31.12.2017. 
године. 
 



04. јул/српањ 2017. 
 

 
Члан 3. 

 

За реализацију ове Одлуке зад-
ужује се Министарство за финансије. 
 

Члан 4. 
 

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

Број:03–14-867/17                П Р Е М И Ј Е Р 
08.06.2017.године              Емир Оковић,с.р. 
     Г о р а ж д е 
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На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде (“Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде” број: 
8/15), Влада Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде, на 106. Редовној сједн-
ици, одржаној дана 08.06.2017. године, 
д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о одобравању преноса средстава  

са посебног намјенског подрачуна 
“Накнаде за пољопривредно 

земљиште” 
 

Члан 1. 
 

Влада Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде одобрава пренос средс-
тава у износу од 50.000 КМ са посебног 
намјенског подрачуна “Накнаде за по-
љопривредно земљиште”, број рачуна: 
132-010-2013874089, отвореног код НЛБ 
банке д.д. Тузла на трансакцијски рач-
ун Министарства за финансије број:   
1327310410293057, отворен код НЛБ ба- 
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нке д.д. Тузла. 
 

Члан 2. 
 

Средства из члана 1. Ове Одлу-
ке преносе се као краткорочна позајм-
ица и иста ће се вратити до 31.12.2017. 
год-ине. 
 

Члан 3. 
 

За реализацију ове одлуке зад-
ужује се Министарство за финансије. 
 

Члан 4. 
 

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

Број:03–14-866/17                 П Р Е М И Ј Е Р 
08.06.2017.године              Емир Оковић,с.р. 
     Г о р а ж д е 
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На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде (“Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде” број: 
8/15), Влада Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде, на 106. Редовној сједн-
ици, одржаној дана 08.06.2017. године,                           
д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о одобравању преноса средстава  

са посебног намјенског подрачуна 
“Накнаде за шуме” 

 
Члан 1. 

 

Влада Босанско-подрињског ка- 
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нтона Горажде одобрава пренос средс-
тава у износу од 100.000 КМ са посеб-
ног намјенског подрачуна “Накнаде за 
шуме”, број рачуна:132-010-2013873992, 

отвореног код НЛБ банке д.д. Тузла, 
на трансакцијски рачун Министарства 
за финансије број: 1327310410293057, 
отворен код НЛБ банке д.д. Тузла. 
 

Члан 2. 
 

Средства из члана 1. Ове 
Одлуке преносе се као краткорочна 
позајмица и иста ће се вратити до 
31.12.2017. год-ине. 
 

Члан 3. 
 

За реализацију ове Одлуке зад-
ужује се Министарство за финансије. 
 

Члан 4. 
 

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

Број:03–14-865/17                П Р Е М И Ј Е Р 
08.06.2017.године              Емир Оковић,с.р. 
     Г о р а ж д е 
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На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско–подрињског кантона 
Горажде („Службене новине Босанско 
–подрињског кантона Горажде”, број: 
8/15) и члана 76. став (3) Колективног 
уговора о правима и обавезама посл-
одаваца и запосленика у области здра-
вства на територији Федерације Босне 
и Херцеговине („Службене новине Фе-
дерације Босне и Херцеговине, број:  

04. јул/српањ 2017. 
 

 
12/17), Влада Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде, на 106. редовној сједн-
ици, одржаној дана 08.06.2017. године, 
д о н о с и : 
 
 

О Д Л У К У 
о почетку примјене Колективног 

уговора о правима и обавезама 
послодаваца и запосленика у области 
здравства на територији Федерације 

Босне и Херцеговине 
 

Члан 1. 
 

Овом се Одлуком дефинишу 
увјети и рокови примјене Колективног 
уговора о правима и обавезама посло-
даваца и запосленика у области здрав-
ства на територији Федерације Босне и 
Херцеговине. 
 

Члан 2. 
 

Примјена Колективног уговора 
о правима и обавезама послодаваца и 
запосленика у области здравства на те-
риторији Федерације Босне и Херцего-
вине за подручје Босанско-подрињског 
кантона Горажде почиње првог дана 
наредног мјесеца након што јавне здр-
авствене установе с подручја Босанс-
ко–подрињског кантона Горажде извр-
ше усклађивања својих правилника о 
раду са одредбама и члановима Коле-
ктивног уговора и потписаног Спора-
зума/Анекса о измјенама усаглашеног 
Колективног уговора о правима и об-
авезама послодаваца и запосленика у 
области здравства на територији Феде-
рације Босне и Херцеговине. 
 

Члан 3. 
 

Јавне здравствене установе с по- 



04. јул/српањ 2017. 
 
 
дручја Босанско–подрињског кантона 
Горажде дужне су у року од 60 дана од 
дана доношења ове Одлуке усагласити 
правилнике о раду сагласно Колектив-
ном уговору и потписаном Споразу-
му/Анексу из члана 2. ове Одлуке, а 
којим се поједине одредбе прилагођа-
вају расположивим финансијским сре-
дствима намијењеним за здравство у 
Босанско–подрињском кантону Гораж-
де. 
 

Члан 4. 
 
 Обавеза здравствених установа 
у поступку израде и усвајања правил-
ника о раду је да прибаве сагласност 
Министарства за социјалну политику, 
здравство, расељена лица и избјеглице 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де. 
 

Члан 5. 
 

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

Број:03-34-890/17                 П Р Е М И Ј Е Р 
08.06.2017.године    Емир Оковић,с.р. 
     Г о р а ж д е 
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На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде (“Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде”, број: 
8/15) и Програма утрошка средстава 
Министарства за социјалну политику, 
здравство, расељена лица и избјеглице 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де, са економског кода 614100 (ЈАО 002)  
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– Текући трансфери другим нивоима 
власти (Дом за стара и изнемогла ли-
ца) за 2017. годину, одобреног Одлук-
ом Владе Босанско-подрињског канто-
на Горажде број: 08-14-731/17 од 22.05. 
2017. године, Влада Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде, на 106. редовној 
сједници, одржаној дана 08.06.2017. го-
дине, д о н о с и : 
 
 

О Д Л У К У 
о одобравању исплате новчаних 

средстава  ЈУ „Дом за стара и 
изнемогла лица” Горажде 

 
Члан 1. 

  
Овом се Одлуком одобрава ис-

плата новчаних средства ЈУ „Дом за ст-
ара и изнемогла лица” Горажде у уку-
пном износу од 20.000,00 КМ на име 
осигурања неопходних средстава за 
покриће трошкова пружања услуга и 
нормалног функционисања јавне уст-
анове те измирења дијела обавеза по 
Споразуму о регулисању потражива-
ња упосленика ЈУ „Дом за стара и из-
немогла лица” Горажде, број: 03-14-
868-3/15 од 26.06.2015. године. 
 

Члан 2. 
 

Одобрена новчана средства у 
износу од 20.000,00 КМ исплатити на 
терет Буџета Министарства за социјал-
ну политику, здравство, расељења ли-
ца и избјеглице Босанско-подрињског 
кантона Горажде, економски код 614 
100 (ЈАО 002) – Текући трансфери др-
угим нивоима власти (Дом за стара и 
изнемогла лица) за 2017. годину, а у 
корист ЈУ „Дом за стара и изнемогла 
лица” Горажде на жирорачун број:  
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1327310410345049,  код НЛБ банке д.д. 
Тузла филијала Горажде. 
 

Члан 3. 
 

Задужује се ЈУ „Дом за стара и 
изнемогла лица” Горажде да Минис-
тарству за социјалну политику, здрав-
ство, расељена лица и избјеглице и Вл-
ади Босанско-подрињског кантона Го-
ражде достави извјештај о намјенском   
утрошку средстава са пратећом доку-
ментацијом.  
 

Члан 4. 
 

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

Члан 5. 
 

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

Број:03-14-900/17                  П Р Е М И Ј Е Р 
08.06.2017.године              Емир Оковић,с.р. 
     Г о р а ж д е 
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На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде („Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде” број: 
8/15), а у складу са чланом 17.став 3. 
Закона о закупу стана („Службене но-
вине Босанско-подрињског кантона 
Горажде” број: 7/04), Влада Босанско- 

04. јул/српањ 2017. 
 

 
подрињског кантона Горажде, 106. ре-
довној сједници, одржаној дана 08.06. 
2017. године,  д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о утврђивању критерија  

за одређивање износа закупнине 
стана на подручју Босанско-

подрињског кантона Горажде 
 за 2017. годину 

 
Члан 1. 

 

Овом се Одлуком утврђују кри-
терији за одређивање износа закупни-
не стана на подручју Босанско-подри-
њског кантона Горажде за 2017. годи-
ну.  
 

Члан 2. 
 

Износ закупнине стана за годи-
ну дана израчунава се према обрасцу: 

 

Зс=Вс x Кпп x Ксз x К 
 

при чему је: 
 

Зс     = Закупнина стана за годину дана 

Вс     = Вриједност стана 
Кпп = Коефицијент положајне пого- 
             дности 
Ксз   = Коефицијент старости зграде 
К      = Коефицијент закупнине (од 0,03  
             до 0,05) који одређује закупо- 

давац у односу на локалитет на 
коме се налази стан који се из-
даје под закуп 

 
Члан 3. 

 
Вриједност стана 
 

Вриједност стана одређује се на  



04. јул/српањ 2017. 
 
 
основу сљедећег обрасца: 
 

Вс = Гвс x П x Кпп 
 

при чему је: 
 
Вс = Вриједност стана 

Гвс =  Грађевинска вриједност 1 м2   
                  стана (коју сваке године дон- 
                  осе општине у саставу Кан- 
                  тона) 
П = Површина стана 
Кпп = Коефицијент положајне пого- 
                 дности 
 

Члан 4. 
 

Коефицијент положајне погодности 
 

Коефицијент положајне погод-
ности (Кпп) својом уредбом одређује 
Влада Босанско-подрињског кантона 
Горажде, а она зависи од зоне насеља у 
којем  се стан налази. 

Мјесечни износ закупнине за 
стан добије се дијељењем годишње за-
купнине (Зс) са бројем 12. 
 

Члан 5. 
 

Коефицијент старости зграде 
 

Коефицијент старости зграде 
(Ксз) израчунава се по сљедећем обра-
сцу: 
 

Ксз = 1-(Сз/100) 
 

Гдје је: 
 

Сз = Старост зграде (Сз) изражена 
са бројем пуних година рачу-
најући од године изградње зг-
раде до године издавања ста-
на у закуп (максимално до 60 
година) 
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Члан 6. 
 
Коефицијент закупнине 
 

Коефицијент закупнине (Кз) 
одређују општине у саставу Кантона 
за станове на свом подручју, а њихов 
годишњи износ не може бити мањи од 
0,03 нити већи од 0,05. 
 

Члан 7. 
 

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

Број:03-14-902/17                 П Р Е М И Ј Е Р 
08.06.2017.године              Емир Оковић,с.р. 
     Г о р а ж д е 
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 На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде („Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде”, број: 
8/15), чланова 85. и 87. Закона о зашт-
ити околине Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде („Службене новине Бо-
санско-подрињског кантона Горажде”, 
број: 5/05, 11/10 и 8/11), члана 50. За-
кона о извршењу Буџета Босанско-по-
дрињског кантона Горажде за 2017. го-
дину („Службене новине Босанско-по-
дрињског кантона Горажде”, број: 
4/17), а у складу са Планом утрошка 
средстава Министарства за урбанизам, 
просторно уређење и заштиту околи-
не Босанско-подрињског кантона Гор-
ажде за 2017. годину, Влада Босанско-
подрињског кантона Горажде, на 106. 
редовној сједници, одржаној дана 08. 
06.2017. године,  д о н о с и: 
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О Д Л У К У 
о давању сагласности на Програм 
утрошка средстава  Министарства  

за урбанизам, просторно 
уређење и заштиту околине  

Босанско-подрињског кантона 
Горажде са економског кода 615700 

 - Капитални трансфери 
међународним организацијама 

 

Члан 1. 
  

Овом се Одлуком даје сагласн-
ост на Програм утрошка средстава Ми-
нистарства за урбанизам, просторно 
уређење и заштиту околине Босанско-
подрињског кантона Горажде са екон-
омског кода 615700 – Капитални транс-
фери међународним организацијама 
са планираним износом од 120.000,00 
КМ, који ће се у 2017. години утроши-
ти за финансирање или суфинансира-
ње приоритетних пројеката из области 
енергетске ефикасности у циљу пове-
ћања енергетске ефикасности на јав-
ним објектима.  
 

Члан 2. 
 

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

Члан 3. 
 

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

Члан 4. 
 

Ова Одлука ступа на снагу дан-
ом објаве на службеној огласној табли 
Кантона,  а накнадно ће да се објави у 
„Службеним новинама Босанско-под- 

04. јул/српањ 2017. 
 

 
рињског кантона Горажде”. 
 

Број:03-14-903/17                 П Р Е М И Ј Е Р 
08.06.2017.године              Емир Оковић,с.р. 
      Г о р а ж д е 

................................ 
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На основу члана 50. Закона о 
извршењу Буџета Босанско-подрињск-
ог кантона Горажде за 2017. Годину 
(“Службене новине Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде”, број: 4/17), а у  
складу са одредбама Закона о заштити 
околине Босанско-подрињског канто-
на Горажде (“Службене новине Босан-
ско-подрињског кантона Горажде”, бр-
ој: 5/05, 11/10 и 8/11) и Планом  утро-
шка средстава за 2017. Годину, Минис-
тарство за урбанизам, просторно уре-
ђење и заштиту околине утврђује: 

 
 

П Р О Г Р А М 
утрошка средстава  Министарства 
 за урбанизам, просторно уређење  
и заштиту околине са економског 

кода 615700 – Капитални трансфери 
међународним организацијама 

 
 

1. НАЗИВ ПРОГРАМА 
 

Назив Програма је:  “Програм 
утрошка средстава Министарства за 
урбанизам, просторно уређење и заш-
титу околине Босанско-подрињског 
кантона Горажде”, са економског кода 
615700  –  Капитални трансфери међу-
народним организацијама. 
 
 

ПОДАЦИ О ПРОГРАМУ 
 
Период реализације Програма:  
                           01.01.– 31.12.2017. године 
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Буџетска позиција: Капитални транс-
фери међународним организацијама 
 
Економски код:           615700 
 
Укупна вриједност Програма: 
                                   120.000,00 КМ 
 
Одговорно лице:   
       Слободан Јанковић, дипл.инг.грађ. 
 
Позиција одговорног лица:Министар  
         за урбанизам, просторно уређење  
         и заштиту Околине Босанско-под- 
         рињског кантона Горажде 
 
Контакт-лице за Програм:  
        Един Кадрић, дипл.инг.арх. 
 
Контакт-телефон:  038 224 257 
 
Контакт е-маил:   
              minurbanizam@bih.net.bа 
 
Интернет:  www.bpkg.gov.bа 
 
 
САГЛАСНОСТ НА ПРОГРАМ 
 

Сагласност на овај Програм, у 
складу са чланом 50. Закона о изврше-
њу Буџета Босанско-подрињског кант-
она Горажде за 2017. годину (“Службе-
не новине Босанско-подрињског кант-
она Горажде”, број: 4/17), дала је Влада 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де Одлукомброј: 03-14-903/17 од 08.06. 
2017.године. 
 
 
2. СВРХА И ОПИС ПРОГРАМА 
 
2.1. Сврха Програма 
 

Сврха овог Програма утрошка  
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средстава је подршка пројектима међу-
народних организација, односно фин-
ансијска подршка за имплементацију 
приоритетних циљева и програмских 
задатака Министарства из области ен-
ергетске ефикасности на подручју 
Босанско-подрињског кантона  Гораж-
де у складу са Приоритетним циљем 3 
(Повећање енергетске ефикасности 
постојећих потрошача и унапређење 
кориштења обновљивих и звора енер-
гије) у оквиру Стратешког циља 3 (Ос-
игурати одрживо управљање околин-
ом и природним ресурсима те јачати 
комуналне инфраструктурне капаци-
тете Кантона) Стратегије развоја Боса-
нско-подрињског кантона  за период 
2016-2020. Година. 

Такођер, сврха Програма је да 
се, у складу са чланом 50. Закона о изв-
ршењу Буџета Босанско-подрињског 
кантона Горажде за 2017. Годину (“Сл-
ужбене новине Босанско-подрињског 
кантона Горажде” бр: 4/17) осигура 
плански и транспарентан утрошак ср-
едстава одобрених на економском ко-
ду 615700 – Капитални трансфери ме-
ђународним организацијама. 
 
2.2. Опис Програма 
 

Програм утрошка средстава са 
економског кода 615700 дефинише све 
кључне елементе имплементације пла-
нираних буџетских средстава како је 
то усвојено Програмом рада Владе Бо-
санско-подрињског кантона Горажде 
за 2017. Годину, као што су: износ сре-
дстава, општи и посебни циљеви Про-
грама, корисници средстава, критери-
ји за расподјелу средстава, процјена 
резултата имплементације Програма, 
као и процјена непредвиђених расхо-
да и ризика. 

mailto:minurbanizam@bih.net.bа
http://www.bpkg.gov.bа/
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3. ОПШТИ И ПОСЕБНИ ЦИЉЕВИ  
      ПРОГРАМА 
 
3.1. Општи/основни циљ Програма 
 

Општи/основни циљ Програма 
је да кроз израду енергетских аудита, 
увођење софтвера за систематско пра-
ћење потрошње енергије, подршку пр-
ојектима реконструкције грађевина у 
сврху унапређења њихове енергетске 
ефикасности и промоцију енергетски 
ефикасне градње постигне примјену 
стандарда рационалног кориштења и 
управљања енергијом, а тиме и њено 
смањено кориштење, већи квалитет 
кориштења грађевина, смањење утиц-
аја на околину и продужавање вијека 
трајања зграда. 
 
3.2. Посебни/специфични циљеви  
       Програма  
 

Посебни/специфични циљеви 
овог Програма, дефинисани Програм-
ом рада Владе и Министарства за 2017. 
Годину, Приоритетним циљем 3 (По-
већање енергетске ефикасности посто-
јећих потрошача и унапређење кори-
штења обновљивих извора енергије) у 
оквиру Стратешког циља 3 (Осигурати 
одрживо управљање околином и при-
родним ресурсима те јачати комунал-
не инфраструктурне капацитете Кан-
тона) Стратегије развоја Босанско-по-
дрињског кантона за период 2016-2020. 
Година и Пројектом “Зелени економс-
ки развој” – “Повећање енергетске еф-
икасности у БиХ” Босанско-подрињск-
ог кантона Горажде и Развојног прогр-
ама Уједињених нација (УНДП) су: 
 

- Увођење ЕМИС софтвера и обука 
корисника о кориштењу истог. 
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- Израда 10-15 енергетских аудита 

јавних објеката под надлежношћу 
Босанско-подрињског кантона Гор-
ажде, 

- Израда и реализација најмање 2 
пројекта реконструкције јавних об-
јеката под надлежношћу Босанско-
подрињског кантона Горажде у св-
рху побољшавања њихове енергет-
ске ефикасности. 

 
 
4. ПОТРЕБНА СРЕДСТВА  

ЗА ПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА 
 
 

Укупна средства планирана Бу-
џетомБосанско-подрињског кантона 
Горажде за имплементацију циљева из 
овог Програма износе укупно 
120.000,00 КМ, од чега је износ од 
50.000,00 КМ из намјенских средстава 
са Подрачуна за заштиту околине Бо-
санско-подрињског кантона Горажде, 
а износ од 70.000,00 КМ из средстава 
Буџета. 

Износ од 50.000,00 КМ намјенск-
их средстава заједно са износом од 
70.000,00 средстава из Буџета планир-
ан је за суфинансирање израда и реа-
лизације пројеката реконструкције јав-
них објеката под надлежношћу Босан-
ско-подрињског кантона Горажде у св-
рху побољшавања њихове енергетске 
ефикасности. 

Битно је на поменути да ће у ск-
ладу са Споразумом о подјели трошко-
ва за Пројекат “Зелени економски раз-
вој” – “Повећање енергетске ефикасн-
ости јавних објеката у Босанско-под-
рињском кантону Горажде” УНДП уч-
ествовати у финансирању свих наве-
дених пројеката у износу од 50.000,00 
КМ. 
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5. КРИТЕРИЈИ ЗА РАСПОДЈЕЛУ  
      СРЕДСТАВА 
 
5.1. Општи услови и посебни услови 
 

Средства се распоређују у скла-
ду са Програмом рада Владе и Мини-
старства за 2017. Годину те Закључком 
Владе Босанско-подрињског кантона 
Горажде број:03-14-1351/15 од 27.08.2015. 
и Споразумом о подјели трошкова за 
Пројекат “Зелени економски развој” – 
“Повећање енергетске ефикасности ја-
вних објеката у Босанско-подрињском 
кантону Горажде” између Босанско-
подрињског кантона К Горажде и 
УНДП-а. 
 
 
6. КОРИСНИЦИ СРЕДСТАВА 

 
Корисник средстава је Развојни 

програм Уједињених нација (УНДП) 
који ће у оквиру пројекта “Зелени еко-
номски развој” – “Повећање енергетс-
ке ефикасности јавних објеката у Бо-
санско-подрињском кантону Горажде” 
провести сву потребну процедуру и 
реализовати Програмом описане пр-
ојекте побољшања енергетске ефикас-
ности, док ће крајњи бенефит имати 
Босанско-подрињски кантон Горажде. 
 
 
7. ПОТРЕБАН БРОЈ РАДНИКА  

ЗА ПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА  
И МОНИТОРИНГ 
 

За провођење овог Програма 
утрошка средстава, имплементацију 
планираних средстава и мониторинг 
утрошка средстава надлежни су упос-
леници Министартва за урбанизам, 
просторно уређење и заштиту околи- 
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не и исти не захтијева ангажман дода-
тног броја радника. По окончању прој-
еката УНДП је дужан доставити извје-
штаје о реализацији пријеката и утро-
шку средстава. 
 
 

8. ПРОЦЈЕНА РЕЗУЛТАТА 
 

Реализацијом Програма очекују 
се сљедећи резултати: 
 

- Реконструкција најмање 2 јавна об-
јекта под надлежношћу Босанско-
подрињског кантона Горажде, чи-
ме ће се побољшати енергетска еф-
икасност истих; 

- Резултати провођења инфраструк-
турних мјера енергетске ефикасно-
сти су уштеда енергије, запошљава-
ње домаће радне снаге, повећање 
комфора у јавним објектима, уште-
да у буџетима те могућност реин-
вестирања уложених средстава.  

 

С обзиром на то да је Министа-
рство за урбанизам, просторно уређе-
ње и заштиту околине именовано за 
“focal point” у реализацији пројекта 
енергетске ефикасности, својим актив-
ним учешћем у истим обезбиједиће се 
праћење проведених активности, над-
зор над реализацијом пројеката и ко-
нтрола намјенског утрошка средстава. 
У складу са законским прописима, ва-
жну улогу у надзору намјенског трош-
ења средстава имаће и Уред за ревизи-
ју и Министарство за финансије Боса-
нско-подрињског кантона. 
 
 

9. ПРОЦЈЕНА НЕПРЕДВИЂЕНИХ  
      РАСХОДА И РИЗИКА 
 

Не процјењује се могућност не- 
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предвиђених расхода, а ризик за имп-
лементацију Програма је евентуална 
немогућност осигурања прихода због 
недовољног прилива средстава. 
 

Број:09-14-294-2/17      М И Н И С Т А Р 
13.06.2017.године  Слободан Јанковић,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 106. Редовној сједн-
ици, одржаној дана 08.06.2017.године,  
д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности за расписивање 

јавног огласа за додјелу слободних 
лиценци превозника 

за такси превоз на подручју Босанско 
– подрињског кантона  Горажде 

 
Члан 1. 

 
 Овом се Одлуком даје сагласно-
ст Министарству за привреду Босанс-
ко–подрињског кантона Горажде да 
изврши  расписивање јавног огласа за 
додјелу слободних лиценци превозни-
ка за такси превоз на подручју Боса-
нско–подрињског кантона Горажде. 
 

Члан 2. 
  
 За реализацију ове Одлуке  зад-
ужује се Министарство за привреду 
Босанско–подрињског кантона  Гораж-
де.  
 
 

04. јул/српањ 2017. 
 

 
Члан 3. 

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

Број:03-27-904/17                 П Р Е М И Ј Е Р 
08.06.2017.године              Емир Оковић,с.р. 
      Г о р а ж д е 
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На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде (“Службене новине Босанско 
–подрињског кантона Горажде”, број: 
8/15 ), члана 46. Закона о извршењу 
Буџета Босанско-подрињског кантона 
Горажде за 2017. годину („Службене 
новине Босанско-подрињског кантона 
Горажде”, број: 4/17) и чланова 8. 17. и 
18. Закона о новчаним подстицајима у 
пољопривреди и руралном развоју на 
подручју Босанско-подрињског канто-
на Горажде („Службене новине Босан-
ско-подрињског кантона Горажде”, бр-
ој: 4/13), Влада Босанско–подрињског 
кантона Горажде, на 106. редовној сјед-
ници, одржаној дана 08.06.2017. годи-
не, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о усвајању Програма утрошка 

средстава “Програм руралног развоја 
за 2017. годину” утврђен у Буџету 

Министарства за привреду  
на економском коду 614 300-ТЕК002 
-Текући трансфери непрофитним 
организацијама – рурални развој  

за 2017. годину 
 
 



04. јул/српањ 2017. 
 
 

Члан 1. 
 

 Овом се Одлуком усваја Прогр-
ам утрошка средстава “Програм рура-
лног развоја за 2017. годину”, утврђен 
у Буџету Министарства за привреду 
на економском коду 614 300-ТЕК002-
Текући трансфери непрофитним орг-
анизацијама – рурални развој за 2017. 
годину, у износу од 100.000,00 КМ. 
 

Члан 2. 
 

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

Члан 3. 
 

 Саставни дио ове Одлуке је Пр-
ограм из члана 1. Ове Одлуке. 
 

Члан 4. 
 

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

Број:03-14-905/17                 П Р Е М И Ј Е Р 
08.06.2017.године              Емир Оковић,с.р. 
     Г о р а ж д е 

.............................. 
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На основу члана 46. Закона о 
извршењу Буџета Босанско-подрињск-
ог кантона Горажде за 2017. годину 
(„Службене новине Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде”, број: 4/17), чл-
анова 8, 17. и 18. Закона о новчаним 
подстицајима у пољопривреди и рура- 
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лном развоју на подручју Босанско-по-
дрињског кантона Горажде („Службе-
не новине Босанско-подрињског кант-
она Горажде”, број: 4/13) и Стратегије 
развоја Босанско-подрињског кантона 
Горажде за период 2016-2020. година 
(„Службене новине Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде” број: 4/16), на 
приједлог Министарства за привреду, 
Влада Босанско-подрињског кантона 
Горажде, д о н о с и: 
 

 
П Р О Г Р А М 

утрошка средстава „Програм 
руралног развоја за 2017. годину” 
утврђен у Буџету Министарства  

за привреду Босанско-подрињског 
кантона Горажде на економском 

коду 614 300 ТЕК002 – Текући 
трансфери непрофитним 

организацијама – Рурални развој  
за 2017. годину 

 
 
1. НАЗИВ ПРОГРАМА 
 

Назив Програма је Програм ут-
рошка средстава „Програм руралног 
развоја за 2017. Годину” утврђен у Бу-
џету Министарства за привреду Боса-
нско-подрињског кантона Горажде на 
економском коду 614 300 ТЕК 002 – Те-
кући трансфери непрофитним орга-
низацијама – Рурални развој за 
2017.го-дину”. 
 
ПОДАЦИ О ПРОГРАМУ 
 
Период реализације Програма:  
         од 01.01.2017. до 31.12.2017. године 
 
Буџетска позиција:    17. Министарство  
                                              за привреду 
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Економски код:                               614 300 
 
Укупна вриједност Програма:  
                                                100.000,00 КМ 
 
Одговорно лице:                 Анес Салман 
 
Позиција одговорног лица: Министар 
 
Контакт лице за Програм:  
                                           Расим Сијерчић 
 
Контакт-телефон:                   038 227 857 
 
Контакт е-маил: 
         sektorzapoljoprivredu@bpkg.gov.ba 
 
Интернет:  www.mp.bpkg.gov.ba 
 
 
ДАТУМ УСВАЈАЊА ПРОГРАМА:  
Влада Босанско-подрињског кантона 
Горажде у складу са Законом о новча-
ним подстицајима у пољопривреди и 
руралном развоју на подручју Босанс-
ко-подрињског кантона Горажде дон-
ијела је Одлуку о усвајању Програма 
број: 03-14-905/17 од  08.06.2017.године. 
(„Службене новине Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде”, број: 07/17). 
 
 
2. СВРХА И ОПИС ПРОГРАМА 
 
2.1. Сврха Програма 
 

Сврха Програма је пружање по-
дршке непрофитним организацијама 
и јединицама локалне самоуправе у 
области руралног развоја на подручју 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де који омогућавају развој руралног 
подручја Босанско-подринског канто-
на Горажде, а у складу са Стратегијом  

04. јул/српањ 2017. 
 

 
развоја Босанско-подрињског кантона 
Горажде за период 2016-2020. година. 
 

Корисници који нису испош-
товали уговорене обавезе (нису нам-
јенски утрошили дозначена средст-
ва, нису доставили извјештаје о на-
мјенском утрошку средстава у скла-
ду са потписаним уговором) не могу 
аплицирати по овом Програму у на-
редне три године, као и одговорно 
лице из тог правног субјекта у било 
којом другом правном субјекту.  
 

Програм за сврху има пружање 
подршке економском, социјалном и 
културном развоју руралних подручја 
на начин који доприноси повећању 
разноликости економских дјелатности, 
запослености, побољшању општих ус-
лова за остварење прихода и квалитете 
живота руралних заједница на подру-
чју Босанско-подрињског кантона Гор-
ажде, а све у складу са мјерама и про-
јектним активностима из Стратегије 
развоја Босанско-подрињског кантона 
Горажде за период 2016-2020. година. 
 
Опис Програма 
 

Програм руралног развоја има 
за циљ да унаприједи економски и со-
цијални положај у руралним подруч-
јима Босанско-подрињског кантона Го-
ражде кроз подстицање мјера и фина-
нсирање пројеката који доприносе ек-
ономском, социјалном и културном 
напретку руралних подручја. 
 

Програм ће омогућити инвест-
иције у пољопривредна газдинства и 
запошљавање младих у пољопривре-
ди, побољшање руралне инфраструк-
туре, посебно у висинским подручјима  

mailto:tajnik@fmrpo.gov.ba
http://www.mp.bpkg.gov.ba/
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у којима су тежи услови за привређи-
вање у пољопривреди, развој руралног 
туризма и других организованих доп-
унских активности, производњу и пр-
одају традиционалних производа, као 
и развој органске производње. 

 
Програм утрошка средстава 

„Програм руралног развоја за 2017. го-
дину” на економском коду 614 300 – 
Текући трансфери непрофитним орг-
анизацијама – Рурални развој Минис-
тарства за привреду Босанско-подри-
њског кантона Горажде за 2017. годину 
(у даљем тексту: Програм), дефинише 
битне елементе за доношење Програ-
ма од стране Владе Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде, као што су оп-
шти и посебни циљеви Програма, по-
требна средства за реализацију Прог-
рама, критерији за расподјелу средста-
ва (општи и посебни услови), корис-
ници средстава, потребан број радни-
ка за провођење Програма и монито-
ринг, процјена резултата те процјена 
непредвиђених расхода и издатака. 
 
 
3. ОПШТИ И ПОСЕБНИ ЦИЉЕВИ 
      ПРОГРАМА 
 
Општи/основни циљ Програма 
 

Основни циљ Програма је под-
стицање конкурентности у руралном 
развоју, заштита околине у руралним 
подручјима и диверзификација рура-
лних активности на подручју Босанс-
ко-подрињског кантона Горажде пут-
ем непрофитних организација и једи-
ница локалне самоуправе у области 
руралног развоја у складу са Стратеги-
јом развоја Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде за период 2016-2020.  
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година („Службене новине Босанско-
подринског кантона Горажде ” број: 
4/16) и Законом о новчаним подсти-
цајима у пољопривреди и руралном 
развоју на подручју Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде („Службене но-
вине Босанско-подрињског кантона 
Горажде”, број: 4/13) на подручју Боса-
нско подрињског кантона Горажде ко-
ји омогућавају развој руралног подру-
чја Босанско-подринског кантона Гор-
ажде. 
 
Посебни/специфични циљеви 
Програма 
 

Достизање сврхе и општег ци-
ља Програма планирана је кроз оства-
ривање сљедећих посебних циљева 
Програма: 
 

- Подстицање конкурентности рура-
лног подручја; 

- Заштита околине у руралним по-
дручјима. 

 
Подстицање конкурентности 
руралног подручја 
 

У складу са циљним мјерама из 
Стратегије развоја Босанско-подрињс-
ког кантона Горажде за период 2016-
2020. Година: Подршка повећању об-
има и конкурентности пољопривред-
не производње и примјена ЛЕАДЕР 
приступа у руралном развоју кроз по-
дстицање конкурентности руралног 
подручја настоји се осигурати стабил-
ан извор доходка за пољопривредне 
произвођаче кроз повећање учешћа на 
тржишту, већу тржишну оријентацију 
или диверзификацију пољопривредне 
производње, побољшање руралне ин-
фраструктуре, повећање економске  
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активности младих пољопривредника. 
Кроз подстицање конкурентности нас-
тоји се постићи побољшање инфраст-
руктурних, технолошких и људских 
ресурса чији су резултати продуктив-
ност и квалитет производа, чиме се мо-
же постићи трајно повећање удјела на 
тржишту и што води побољшању од-
рживости руралних економија и заје-
дница на подручју кантона. 
 

Подршка ће се обезбиједити за 
сљедеће врсте активности које могу 
бити предложене за финансирање и 
суфинансирање у оквиру овог циља: 

 

a) инвестиције у пољопривредна 
газдинстава: 

 

- набавка опреме за прераду воћа 
и поврћа, 

- активности које доприносе пов-
ећању учешћа на тржишту кроз 
орјентацију на производњу, пр-
ераду и продају традиционалн-
их производа, 

- реконструкција шталских обје-
ката. 

б) рурална инфраструктура: 
 
- санација некатегорисаних путе-

ва и мостова који повезују насе-
љена мјеста, дијелове насељеног 
мјеста у руралним подручјима 
те приступних путева до пољо-
привредних површина и газди-
нстава не укључујући асфалти-
рање, 

- асфалтирање некатегорисаних 
путева која повезују насељена 
мјеста у руралним подручјима, 
приступне путеве фармама и 
сл. 
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Заштита околине у руралним 
подручјима 
 

Други посебни циљ Програма, 
а у складу са Стратегијом развоја Бо-
санско-подрињског кантона Горажде 
за период 2016-2020. Година огледаће 
се кроз осигурање управљања приро-
дним ресурсима, чиме се настоји уна-
приједити околински аспект пољоп-
ривредне производње, те заштити и 
унаприједити стање биодиверзитета 
на подручју кантона, боље управљање 
водама, шумама и земљиштем, те очу-
вање аутохтоних биљних и животињс-
ких врста. 
 

Подршка ће се обезбиједити за 
сљедеће активности које могу бити пр-
едложене за финасирање и суфинан-
сирање у оквиру овог циља: 
 

a) активности које доприносе очу-
вању аутохтоних животињских 
и биљних врста. 

 
 
4. ПОТРЕБНА СРЕДСТВА  
      ЗА ПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА 
 
Висина средстава за провођење 
Програма 
 

Потребна средства за провође-
ње Програма дефинисана су Буџетом 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де („Службене новине Босанско-под-
рињског кантона Горажде”, број: 
4/17), на економском коду 614 300 ТЕК 
002 – Текући трансфери непрофитним 
организацијама  - Рурални развој у из-
носу од 100.000,00 КМ. 
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Максимални буџет по компонентама 
 

Програмом се утврђује висина, 
односно максимални износ средстава 
за сваки посебни циљ Програма. Макс-
имална висина средстава за појединч-
ни циљ  представља једну финансијс-
ку компоненту Програма. За сваки по-
себан циљ, односно за сваку финансиј-
ску компоненту Програма, дефинисан 
је сљедећи максимални буџет: 
 

a) Подстицање конкурентности 
руралног подручја  
 

Максимални буџет:   85.000 КМ  
 

      б)    Заштита околине у руралним  
             подручјима     
                                      

             Максимални буџет:    15.000 КМ 
 
 У оквиру првог циља руралног 
развоја, тј. Конкурентности руралног 
подручја суфинансираће се сљедеће 
компоненте, односно активности. 
 

У компонети инвестиције у по-
љопривредна газдинства планирана 
средства у износу од 35.000,00 КМ и ре-
ализоваће се на сљедеће активности: 
 

- набавка опреме за прераду воћа 
и поврћа, 

- активности које доприносе по-
већању учешћа на тржишту кр-
оз оријентацију на производњу, 
прераду и продају традициона-
лних производа, 

- реконструкција шталских обје-
ката. 

 
У компонети инвестиције у ру-

ралну инфраструктуру планирана су 
средства у износу од 50.000,00 КМ реа-
лизоваће се на сљедеће активности: 
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- санација некатегорисаних путе-
ва и мостова који повезују насе-
љена мјеста, дијелове насељеног 
мјеста у руралним подручјима 
те приступних путева до пољо-
привредних површина и газди-
нстава не укључујући асфалти-
рање, 

- асфалтирање некатегорисаних 
путева који повезују насељена 
мјеста у руралним подручјима, 
приступне путеве фармама и 
сл. 
 
У оквиру другог циља руралн-

ог развоја, тј. Заштита околине у рура-
лним подручјима суфинансираће се 
сљедеће компоненте, односно активн-
ости до максималног износа 15.000,00 
КМ: 

 

- активности које доприносе очу-
вању аутохтоних животињских 
и биљних врста.  

 
Редистрибуција средстава 
 

У случају потребе која се укаже 
у току имплементације Програма, Ми-
нистарство може направити редистри-
буцију средстава са једне на другу ко-
мпоненту, односно са једног посебног 
циља на други посебан циљ у износу 
до максимално 20процената (20%) од 
износа компоненте са које се средства 
преносе. Редистрибуцију ових средста-
ва Министарство ће извршити одлук-
ом министра. 
 

У случају измјене укупне врије-
дности Програма која је резултат изм-
јене и допуне Буџета Босанско-подри-
њског кантона Горажде, преусмјерења 
са  других  кодова  или  на  друге  код- 
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ове унутар Буџета Министарства и пр-
еусмјеравања између буџетских корис-
ника, Министарство за  привреду ће 
вршити  измјену и допуну Програма у 
складу са потребама на основу којих су 
донесене одлуке о преусмјеравању, по-
већању или смањењу укупне вриједн-
ости Програма уз сагласност Владе. 
 
 
5. КРИТЕРИЈИ ЗА РАСПОДЈЕЛУ 
      СРЕДСТАВА 
 
Начин расподјеле средстава 
 

Расподјела средстава врши се 
додјелом државне помоћи у новцу за 
пројекте, активности и мјере које доп-
риносе остваривању општег и посеб-
них циљева Програма и може бити до-
дијељена једном или више пута у скла-
ду са одредбама овог Програма. 
 

Расподјела средстава у случају 
додјеле државне помоћи у новцу врш-
иће се на основу одобрених пројеката 
у складу са Програмом. Коначне одлу-
ке о додјели државне помоћи за поје-
диначне пројекте, активности и мјере 
из средстава овог Програма, на пријед-
лог Министарства за привреду, доноси 
Влада Босанско-подрињског кантона 
Горажде. 
 

Уз пројекат је неопходно доста-
вити документацију прописану овим 
Програмом (доказ о регистрацији пра-
вног субјекта од надлежног органа, по-
тврда о упису у регистар газдинстава 
и клијената, доказ о измиреним поре-
ским обавезама (изузимајући индирек-
тне порезе) и потврда о отвореном жи-
рорачуну). 
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Критерији за расподјелу средстава 
 

Расподјела средстава за актив-
ности садржане у пројектима изврши-
ће се сразмјерно  доприносу у достиза-
њу општих и посебних циљева Прогр-
ама, очекиваних резултата Програма и 
других елемената за расподјелу у скла-
ду са одредбама Програма.  
 

Приликом одлучивања о распо-
дјели средстава из претходног става 
примјењиваће се критерији путем кој-
их ће се оцјењивати битни аспекти ут-
ицаја активности предложене за фина-
нсирање из средстава Програма. 
 

Критерији по основу којеих ће 
се вршити расподјела средстава Прог-
рама су: 

 

Финансијски и организациони капа-
цитети апликанта за провођење акти-
вности 
 
Усклађеност активности са сврхом, оп-
штим и посебним циљевима Програма 
 
Методологија провођења планиране 
активности 
 
Допринос одрживом побољшању ста-
ња 
 
Трошковна ефикасност у провођењу 
активности 
 

Расподјела средстава вршиће се 
на основу одобрених пројеката за сре-
дствима у складу са сваким посебним 
циљем Програма. Расподјела средста-
ва се врши додјелом државне помоћи у 
новцу и она  може бити додијељена је- 
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дном или више пута у складу са одре-
дбама Програма. 
 

У случају да се помоћ одобрава 
за више корисника, коначну сагласно-
ст на списак корисника средстава др-
жавне помоћи из овог Програма даје 
Влада Босанско-подрињског кантона 
Горажде.  
 

Средства из овог Програма дод-
јељиваће се у форми пројектног фина-
нсирања (плаћање унапријед).   
 
Кандидовање приједлога пројекта  
за средствима 
 

Приједлози пројеката за средст-
вима достављају се након објављивања 
јавног позива, који се расписује у скла-
ду са одредбама Програма. 
 

Приједлози пројеката се достав-
љају за аплицирање на средства у ок-
виру првог и другог посебног циља. 
 

Апликант може доставити мак-
симално два приједлог пројекта  у окв-
иру првог посебног циља Програма из 
компоненте инвестиције у пољоприв-
редна газдинства, док за остале компо-
нете циљева Програма апликанти мо-
гу доставити само један приједлог про-
јекта.  
 

Правилно попуњавање пропи-
сане форме омогућава да се сви аспек-
ти приједлога пројеката објективно се-
лектујју и процијене. 
 

Сви приједлози пројеката се пр-
оцјењују у складу са критеријима Про-
грама којим ће се вредновати њихов 
допринос остваривању циљева Прогр- 
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ама на начин предвиђен процедурама 
аплицирања, селекције, евалуације и 
рангирања из Програма.  
 
Општи услови и посебни услови 
 
Општи услови за учествовање  
у Програму су: 
 

- да су уписани у регистар пољо-
привредних газдинстава, одно-
сно регистар клијената у складу 
са Законом о пољопривреди 

- да имају производњу на подру-
чју Босанско-подрињског кант-
она Горажде или да крајњи ко-
рисници пројекта имају пољоп-
ривредну производњу на под-
ручју Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде 

- да имају регистрацију на прос-
тору Босанско-подрињског кан-
тона Горажде 

 
Посеби услови за учествовање  
у Програму: 
 

- да су намјенски утрошили сре-
дства одобрена од стране Владе 
Босанско-подрињског кантона 
у периоду од протекле три год-
ине уколико им је таква помоћ 
додијељена 
 

- да су испунили уговорене оба-
везе по одобреним грантовима 
Владе Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде, уколико су их 
добили у задње три буџетске 
године 
 

- да нису користили новчана сре-
дства за исте или сличне намје-
не у периоду од протекле три 
године из средстава овог Прог- 
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рама 
 

- да немају неизмирених обавеза 
за порезе и допринсе осим оба-
веза које су обухваћене уговор-
ом о репрограмирању обавеза 
(изузимајући индиректне поре-
зе) 
 

- Корисници који нису испош-
товали уговорене обавезе (ни-
су намјенски утрошили дозна-
чена средства, нису доставили 
извјештаје о намјенском утр-
ошку средстава у складу са по-
тписаним уговором) не могу 
аплицирати по овом Програ-
му у наредне три године, као и 
одговорно лице из тог правн-
ог субјекта у било којом друг-
ом правном субјекту. 
 

Кандидовање приједлога пројекта за 
средствима 
 

Приједлози пројеката за средст-
вима достављају се након доношења 
Програма од стране Владе Босанско-
подрињског кантона Горажде и обја-
вљеног јавног позива, који се расписује 
у складу са одредбама Програма.  
 

Минимално један јавни позив 
ће се расписати за све посебне циљеве 
Програма.  
 

Подношење приједлога пројек-
та за средствима врши се искључиво 
на апликационом обрасцу пројекта 
прописаном од стране Министарства 
за привреду Босанско подрињског ка-
нтона Горажде. 
 

Правилно попуњавање пропи-
сане форме омогућава да се сви аспек- 
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ти приједлога пројеката објективно се-
лектују и процијене. 
 

Сви приједлози пројеката за 
средствима се процјењују у складу са 
процедурама аплицирања, селекције, 
евалуације и рангирања. 
 
Процедуре аплицирања, селекције  
и евалуације пројеката за средствима 
 

Апликанти који у форми про-
писаној од стране Министарства за пр-
ивреду Босанско-подрињског кантона 
Горажде доставе приједлоге пројеката 
за средствима у роковима предвиђен-
им Програмом имају статус апликан-
та. 
 

Јавни позив за циљеве Програ-
ма се расписује након стицања услова, 
односно након доношења програма од 
стране Владе. Јавни позив садржи ми-
нимално сажетак сврхе, општег и по-
себних циљева, начин расподјеле и ро-
кове за достављање апликација.  
 

Јавни позив се објављује на инт-
ернет-страници Владе Босанско-подр-
ињског кантона и у једном или више 
електронских медија. 
 

Крајњи рок за објављивање јав-
них  позива  је  01. Новембар 2017.годи-
не у 16:00 сати. 
 

Приликом кандидовања прије-
длога пројеката апликанти су дужни 
да воде рачуна о финансијским крите-
ријима. Свака апликација која није у 
складу са овим критеријима (минима-
лни и максимални износ гранта) ће 
бити одбачена у административној 
провјери. 
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Финансирање приједлога пројеката 
 

Укупан буџет предложеног 
пројекта  који  апликант  доставља  за  
финансирање не  може  бити  мањи од 
3.000 КМ ни већи  од  40.000  КМ.   
 

Минимални и максимални изн-
ос  гранта  који може бити затражен за 
суфинансирање пројекта је  у  распону  
од  2.000 КМ до 30.000 КМ. 
 

Апликанти  могу да  осигурају  
властито учешће у финансирању пр-
ојеката, што је неопходно назначити у 
властитом пројекту. 
 

Приједлози пројеката чији уку-
пни износ прелази  максимални  износ 
ројекта и у којима је планирани грант 
већи или мањи од утврђене висине у 
складу са претходним ставом ће у фа-
зи административне провјере бити  ау-
томатски  одбијени  као  неприхватљи-
ви  за  финансирање. 
 
Отварање апликација и 
административна провјера 
 

Отварање апликација и админ-
истративна провјера за приједлоге  пр-
ојеката  се  проводи  најкасније 30 дана 
од  затварања јавног позива.  
 

Административна  провјера се  
проводи у циљу утврђивања да ли ли-
це које је доставило апликацију испу-
њава услове за добивање статуса апли-
канта у складу да одредбама овог Про-
грама. Административну провјеру вр-
ши комисија Министарства за привре-
ду. Комисија провјерава да ли аплика-
ција задовољила сљедеће услове: 
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- да је апликација достављена у 
року и на начин предвиђен Пр-
ограмом, 

- да су достављени сви прилози 
на начин предвиђен Програм-
ом, 

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

- да су испуњени финансијски 
услови за учествовање у Прог-
раму.  

 
Уколико су ови услови испуње-

ни, комисија ће апликацију евалуи-
рати у складу са одредбама Програма. 
Комисија може затражити од апликан-
та достављање додатне документације 
уколико је очигледно да је документ 
изостављен због случајне техничке гр-
ешке, а што се може индиректно утв-
рдити на основу преостале достављене 
документације. Комисија може затра-
жити допуну документације за макси-
мално два   општа или посебна услова 
који су прописани Програмом. У суп-
ротном, апликација ће и без евалуаци-
је бити одбијена из административних 
разлога.  
 

Апликације писане рукописом 
ће бити аутоматски одбијене. 
 
Евалуација достављених приједлога 
пројеката 
 

За провођење процеса селекци-
је, евалуације и оцјењивања приједло-
га пројеката Министарство формира 
комисију. 
 

Комисија све достављене апли-
кације разматра и евалуира у периоду  
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од максимално 30 дана од завршетка 
административне провјере. 
 

У евалуацији пројеката комиси-
ја примјењује пет група индикатора и 
то: 
 

- Финансијски и оперативни ка-
пацитети апликанта 

- Релевантност 
- Методологија 
- Одрживост 
- Буџет  и трошковна ефикасност 

 
Оцјењивање апликација 
 

Евалуација апликација се пров-
оди на основу скале за евалуацију. Ев-
алуациони критерији су подијељени у 
оквиру група и подгрупа. За сваку по-
дгрупу комисија даје оцјену између 1 и 
5 према сљедећим категоријама проц-
јена:  
 

1 – веома слабо 
2 – слабо 
3 – адекватно 
4 – добро 
5 – веома добро 
 

Свака оцјена се множи са коеф-
ицијентом који је за сваки индикатор 
предвиђен у евалуацијској скали. Мак-
сималан број бодова за пројекат изно-
си 100. 
 

Пројекти који имају мање од 70 
бодова се одбацују у првом кругу селе-
кције. Уколико је укупан резултат у 
поглављу релевантност мањи од 15, 
апликација се одбија без обзира на до-
бивен укупан максималан број бодова. 
 

Уколико је укупан резултат у 
поглављу буџет и трошковна ефикас-

ност мањи од 15, апликација се одбија 
без обзира на добивен укупан макси-
малан број бодова. 
 

Комисија ће процјењивати ври-
једност индикатора. Приликом одређ-
ивања вриједности индикатора комис-
ија ће се придржавати приоритета, 
финансијских критерија и начина ра-
нгирања који су прописани Програм-
ом. Сви чланови комисије додјељују 
оцјене, а укупан број бодова се добија 
када се сума оцјена добивених од свих 
чланова комисије подјели са бројем 
чланова комисије. 

 
Скала за евалуацију 

 

КРИТЕРИЈ 
СКАЛА 

Пројекти 

1.    Финансијски и оперативни капацитети апликанта 10 

1.1. Процијењени ниво искуства апликанта у управљању пројектом 5 

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

5 

2.  Релевантност 30 

2.1. Колико је апликација релевантна за сврху, опште и посебне циљеве 
       Програма (тачка 2. Програма)? 

5x2 

2.2. Колико је апликација релевантна за приоритетне активности у 
       оквиру сваког посебног циља (тачка 12.1. Програма)? 

5x2 
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2.3. Колико је апликација релевантна за очекиване резулате Програма 
       (тачка 13. Програма)? 

5x2 

3. Методологија 10 

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

5 

3.2. Колико је кохерентан дизајн пројекта, конкретна анализа 
       проблема, да ли су предложене активности одговарајуће за рјеша- 
       вање презентираног проблема, те да ли су на задовољавајући нач- 
       ин планирани расположиви ресурси апликанта,  који могу допри- 
       нијети рјешавању проблема? 

5 

4.    Одрживост 25 

4.1. Да ли ће мјере подршке Програма значајније допринијети рјеша-
вању проблема који је наведен у приједлогу пројекта или захтјеву? 

5x2 

4.2. Да ли предложене активности могу имати позитивне мултипли-
кативне ефекте на укупни рурални развој у Босанско-подрињском 
кантону Горажде? 

5 

4.3. Да ли су очекивани резултати активности за које се тражи фи-
нансирање одрживи у финансијском смислу и да ли ће се оства-
ривати и након престанка финансирања из Програма, у периоду 
од минимално три године? 

5x2 

5.    Буџет  и трошковна ефикасност 25 

5.1. Да ли је однос између планираних трошкова и очекиваних резул-
тата задовољавајући? 

5x2 

5.2. Да ли је висина предложених трошкова адекватна за имплемен-
тацију планираних активности? 

5x2 

5.3. Да ли су предложени трошкови активности образложени на начин 
да доказују да ће средства Програма бити искориштена на ефикас-
ан и економичан начин? 

5 

МАКСИМАЛНИ БРОЈ БОДОВА 100 

 
 

Процедуре одобравања приједлога 
пројеката 
 

Пројекте који су у процесу ева-
луације добили више од 70 бодова ко-
мисија рангира по броју освојених бо-
дова. 
 

У процесу одобравања комиси-
ја може увидом на терену провјерити 
стање у погледу уклађености стварног 
стања са стањем наведеним у пријед-
логу пројекта. 

Након  проведеног  рангирања  
одобравају се сви најбоље рангирани  
пројекти до висине расположивих  ср-
едстава која су Програмом  дефиниса-
на за сваки појединачни  циљ. Сви нај-
боље рангирани пројекти за које  пос-
тоје распложива средства имају статус 
одобрених  пројеката. 
 

Приједлози пројеката који има-
ју више од 70 бодова али за чије фина-
нсирање нема расположивих средста-
ва стављају се на листу чекања у слу- 
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чају обезбјеђења додатних средстава за 
Програм или доношења одлуке о пре-
расподјели средстава у складу са одре-
дбама Програма. У супротном, пријед-
лог пројекта се одбија. 
 

Одобрене пројекте Министарс-
тво предлаже Влади Босанско-подри-
њског кантона Горажде да донесе од-
луку о одобравању приједлога пројек-
та који ће се суфинансирати средстви-
ма из Буџета Босанско-подрињског ка-
нтона – економски код  614 300 – Теку-
ћи трансфери непрофитним органи-
зацијама  - Рурални развој. 
 

Уколико се одлуком Владе Бос-
анско-подрињског кантона Горажде 
одобрава износ гранта већи од 10.000 
КМ, прије потписивања уговора нацрт 
уговора се доставља кантоналном пра-
вобраниоцу на мишљење. 
 

У случају да је планирано суф-
инансирање пројекта из Програма ве-
ће од 6.000 КМ, уз преднацрт уговора 
подноси се и приједлог закључка Вла-
де о давању сагласности министру за 
привреду за потписивање уговора. 
 

Након прихватања приједлога 
одлуке од стране Владе Босанско-под-
рињског кантона Горажде и прибављ-
еног мишљења кантоналног правобра-
нилаштва на нацрт уговора, приступа 
се потписивању уговора за суфинан-
сирање пројекта о чему се апликант 
обавјештава. Уговором се дефинише 
начин имплементације пројекта, вриј-
еме имплементације, обавезе корисни-
ка средстава и Министарства за прив-
реду и начин обезбјеђења инструме-
ната за намјенски утрошак средстава. 
 

Финансијска средства по појед- 
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иним копонентама циљева Програма 
за пројектне активности додјељиваће 
се у слиједећем минималном и макси-
малном износу: 
 

a. Минимални и  максимални износ 
гранта за пројекте инвестиције у 
пољопривредна газдинства: набав-
ка опреме за прераду воћа и повр-
ћа, пројекти који доприносе пове-
ћању учешћа на тржишту кроз ор-
ијентацију на производњу, прера-
ду и продају традиционалних про-
извода и реконструкција шталских 
објеката додјељиваће се у распону 
од 2.000 до 7.000 КМ; 

б.   Минимални и максимални износ  
гранта за пројекте изградње, реко-
нструкције, санације и прочишћа-
вања руралних путева и мостова 
додјељиваће се у распону од 2.000 
до 10.000 КМ,  

ц.   Минимални и максимални износ  
гранта асфалтирање некатегорис-
аних путева која повезују насеље-
на мјеста у руралним подручјима, 
приступне путеве фармама и сл. 
Додјељиваће се у распону од 2.000 
до 30.000 КМ,  

е.     Минимални и максимални износ  
гранта за пројекте активности које 
доприносе очувању аутохтоних 
животињских и биљних врста одј-
ељиваће се у распону од 2.000 до 
5.000,00 КМ. 

 
 
6. КОРИСНИЦИ СРЕДСТАВА 
 

Корисници  средстава  су  неп-
рофитне организације и јединице ло-
калне самоуправе у области руралног 
развоја на подручју Босанско подрињ-
ског кантона Горажде, који омогућава- 
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ју развој руралног подручја Босанско-
подринског кантона Горажде те који 
испуњавају опште и посебне услове 
програма из 2017. године и који  су  ус-
пјешно  завршили  процес  аплицира-
ња, селекције и евалуације и који су ус-
пјешно рангирани за кориштење  сре-
дстава  из  овог  Програма. 
 
 
7. ПОТРЕБАН БРОЈ РАДНИКА  
     ЗА ПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА 
 

За провођење Програма су над-
лежни запослени у Министарству за 
привреду и Програм не захтијева анга-
жовање додатних радника на прово-
ђењу Програма, изузев за кориштење 
вањских услуга за потребе израде базе 
података регистра корисника. 
 

На Програму ће бити ангажова-
на лица на пословима комисија које се 
формирају у складу са Програмом. 
Чланови комисије за провођење актив-
ности на оцјењивању апликација не  
могу бити чланови комисије за конт-
ролу реализације уговорених обавеза 
по овом Програму. Комисије по овом 
Програму се не плаћају. 
 
Мониторинг имплементације 
Програма 
 

Мониторинг се проводи са ци-
љем утврђивања да ли се имплемента-
ција подржаних активности проводи у 
складу са потписаним уговорима и у 
складу са одредбама овог Програма. У  
циљу  осигурања  процјене  резултата,  
одабрани  корисници  су  дужни нак-
он  утрошка  одобрених  средстава  до-
ставити Министарству за привреду из-
вјештај о проведеним активностима   
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која  су  одобрена  за  финансирање  из  
Програма.    
 

Надзор реализације Програма 
утрошка средстава са економског кода 
614 300 – Текући трансфери непрофи-
тним организацијама  - Рурални развој 
врши Министарство за привреду Боса-
нско-подрињског кантона Горажде. 
 

Мјерење резултата и проведен-
их активности  ће  се  вршити  на  осн-
ову периодичних мониторинга импле-
ментације пројеката те сачињавањем 
записника уз који ће бити сва неопход-
на документација којом се доказује им-
плементација намјенског утрошка до-
дијељених средстава (уплатнице, рачу-
ни, фактуре, уговори и сл.) 
 

У случају да резултати монито-
ринга укажу на значајни заостатак у 
испуњавању уговорених обавеза, Мин-
истарство предлаже Влади доношење 
одлуке о поврату додијељење државне 
помоћи или преусмјеравање у складу 
са одредбама Програма. 
 
 
8. ПРОЦЈЕНА РЕЗУЛТАТА 
 
Преглед очекиваних резултата  
 

Апликанти су дужни у пријед-
логу пројекта навести специфичне ре-
зултате који су директно повезани са 
очекиваним резултатима овог Програ-
ма и морају бити мјерљиви и јасно вр-
еменски  одређени. 
 

Минимални очекивани резулт-
ати програма у 2017. Години су: 
 

- Имплементирати минимално 
три пројекта реконструкције,  
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асфалтирања, санације и проч-
ишћавања руралних путева и 
мостова, 

 

- Имплементирати минимално 
пет пројекта који доприносе но-
вим инвестицијама у пољопри-
вредна газдинства, 

 

- Имплементирати минимално 
три пројекта који могу значајн-
ије допринијети очувању аутох-
тоних биљних и животињских 
врста. 
 
Све апликације које се подносе 

за финансирање из средстава Програ-
ма ће бити процијењиване у односу на 
њихове очекиване резултате. Очекива-
ни резултати приједлога пројеката за 
средствима се процјењују у односу на 
очекиване резултате Програма. 
 

Очекивани резултати који су 
предложени у приједлогу пројекта ће 
се користити за оцјену квалитете при-
једлога пројекта и његовог доприноса 
остваривању циљева Програма, а тако-
ђер ће бити критериј за оцјену намјен-
ског утрошка средстава и испуњавања 
уговорених обавеза по одобреним гра-
нтовима Министарства за привреду. 
 

Мјерење  резултата  активности  
ће се вршити на основу резултата мо-
ниторинга имплементације и резулта-
та обиласком корисника на терену и 
на основу писаних извјештаја  корисн-
ика средстава. 
 

У циљу осигурања процјене ре-
зултата Програма, одабрани  корисни-
ци који су добили подршку дужни су  
након  утрошка одобрених средстава 
доставити  Министарству за  привреду  
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извјештај о проведеним  активностима 
које  су  одобрена  за  финансирање  из  
Програма са доказном документациј-
ом. Одабрани корисници дужни су до-
стављати један извјештај на крају и је-
дан на половини периода имплемен-
тације пројекта.  
 
 
9. ПРОЦЈЕНА НЕПРЕДВИЂЕНИХ  
       РАСХОДА И РИЗИКА 
 
Непредвиђени расходи 
 

Непредвиђени расходи могу се 
појавити у случају повећане потражње 
за подстицајним мјерама из Програма. 
Непредвиђени расходи за остале Пр-
ограмом предвиђене активности могу 
се појавити само као резултат промје-
на унутар интерне структуре самог 
Програма, али не и довести до повећа-
ња укупних непредвиђених расхода 
Програма.  
 

Како би се смањили непредви-
ђени расходи унутар схеме подстица-
ја, уведени су строжији финансијски 
критерији који ограничавају обим ост-
варивања подстицаја. Додатно обезбје-
ђење за непредвиђене расходе је увед-
ено кроз минималне и максималне вр-
иједности издатака за сваки специфи-
чни циљ, чиме је Програм додатно за-
штићен од непредвиђених расхода. 
 
Ризици 
 

Како би се смањили ризици у 
процесу имплементације Програма, 
уведене су новине и у процесу селек-
ције и мониторингу активности, које  
су подржане у оквиру овог Програма. 
Новине се односе на омогућавање слу- 
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жбеницима теренске посјете и прику-
пљање додатних информација неопх-
одних за процес селекције те монито-
ринг у току саме имплементације акт-
ивности и мјера које су подржане овим 
Програмом. 
 

Апликанти су дужни планира-
ти одговарајуће мјере које ће подузети 
у случају остваривања ризика који мо-
гу утицати на остваривање циљева и 
резултата који су предвиђени у акти-
вностима и мјерама за које су добили 
подршку из овог Програма. 
 

Број:03-14-905-1/17      П Р Е М И Ј Е Р 
13.06.2017.године    Емир Оковић,с.р. 
     Г о р а ж д е 
 

Влада Босанско-подрињског кантона 
Горажде, својом Одлуком број: 03-14-
905/17 дана 08.06.2017. године усвојила 
је Програм руралног развоја за 2017. 
Годину. 
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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. Уредбе о продаји сред-
става („Службене новине Босанско-по-
дрињског кантона Горажде”, број:9/16), 
а у вези са чланом 114. став 2. Закона о 
организацији органа управе у Федера-
цији Босне и Херцеговине („Службене 
новине Ф БиХ”, број: 35/05),  Влада Бо-
санско-подрињског кантона Горажде, 
на 106. редовној сједници, одржаној 
дана 08.06.2017. године, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о одобравању донације службеног 

моторног возила 
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Члан 1. 
  

Овом се Одлуком министру 
Министарства за унутрашње послове 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де одобрава да може извршити усту-
пање без накнаде на трајно кориште-
ње Министарству за привреду Босанс-
ко-подрињског кантона Горажде мот-
орно возило „ШКОДА ОКТАВИА 1У”, 
број мотора: AGR613895, број шасије: 
TMBDG41U87S006021, регистарских 
ознака: 074-К-872,година производње: 
2006. 
 

Члан 2. 
 

Министар Министарства за ун-
утрашње послове Босанско-подрињск-
ог кантона Горажде ће посебном одлу-
ком одобрити пренос власништва над 
службеним моторним возилом из тач-
ке 1. ове Одлуке на Министарство за 
привреду Босанско-подрињског кант-
она Горажде, те по примопредаји исто 
у књиговодственим евиденцијама иск-
њижити из имовине Министарства за 
унутрашње послове Босанско-подрињ-
ског кантона  Горажде. 
 

Члан 3. 
 

За реализацију ове Одлуке зад-
ужују се Министарство за унутрашње 
послове и Министарство за привреду 
Босанско-подрињског кантона  Гораж-
де, свако из своје надлежности. 
 

Члан 4. 
 

Одлука ступа наснагу даном об-
јављивања на службеној огласној таб-
ли Кантона, а накнадно ће да се објави 
у „Службеним новинама Босанско-по- 



Број 7 – страна 1602 
 
 
дрињског кантона Горажде”. 
 

Број:03-49–911/17                П Р Е М И Ј Е Р 
08.06.2017.године              Емир Оковић,с.р. 
     Г о р а ж д е 
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На  основу члана   23.  Закона  о  
Влади   Босанско-подрињског  кантона   
Горажде (“Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде”, број: 
8/15) и члана 38. Закона о извршењу 
Буџета Босанско-подрињског кантона 
Горажде за 2017. годину  (“Службене 
новине Босанско-подрињског кантона 
Горажде”, број: 4/17), Влада Босанско-
подрињског кантона Горажде, на 106. 
редовној сједници, одржаној дана 
08.06.2017. године,  д о н о с и :  
 
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности  

за набавку  сталних средстава 
 

Члан 1. 
 

Овом се Одлуком даје сагласно-
ст Управи полиције Министарства за 
унутрашње послове Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде да  изврши  наб-
авку сљедеће  опреме:  
 

1. дигитални  телефонски  
апарат, 1-линијски                  2 ком.                        

2. дигитални системски  
телефон, 3-линијски              2 ком.      

3. аналогни телефонски  
апарат                                         2 ком. 

4. абдејт софтвер  
за централу КX ТДА 200        1 ком.   

 

Члан 2. 
 

Средства потребна за реализа-
цију Одлуке, у укупно процијењеном 
износу од 1.800,00 КМ, обезбијеђена су 
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у Буџету Управе полиције Министар-
ства за унутрашње послове Босанско-
подрињског кантона Горажде за 2017. 
годину, на  економском коду 821300 – 
Набавка опреме. 
 

Члан 3. 
 

Набавка сталних средстава из 
члана 1. ове Одлуке  планирана је Пла-
ном набавки Управе полиције Минис-
тарства за унутрашње послове Босан-
ско-подрињског кантона Горажде за 
2017. годину. 

Набавку сталних средстава из 
члана 1. ове Одлуке  реализовати у ск-
ладу са Законом о јавним набавкама 
Босне и Херцеговине и Оквирним сп-
оразумом о сукцесивној испоруци и 
сервисирању компјутерске опреме, ко-
ји је потписала Влада Босанско-подри-
њског кантона Горажде са привредн-
им друштвом “ ДРИНЕКС” д.о.о. Гора-
жде, број: 03-14-1937-2/16 од 14.02.2017. 
године. 
 

Члан 4. 
 

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

 

Члан 5. 
 

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

Број:03-14-909/17                 П Р Е М И Ј Е Р 
08.06.2017.године              Емир Оковић,с.р. 
     Г о р а ж д е 
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На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде („Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде”, број: 
8/15), члана 31. Уредбе о продаји сред-
става („Службене новине Босанско-по-
дрињског кантона Горажде”, број: 
9/16), Извјештаја о раду Комисије за 
продају половне АЛУ-столарије путем 
прибављања затворених писаних по-
нуда, број: 03-14-462-3/17 од 30.05.2017. 
године, Влада Босанско-подрињског 
кантона Горажде, на 106. Редовној сје-
дници, одржаној дана 08.06.2017.годи-
не, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о поништењу Јавног огласа  

за продају половне АЛУ-столарије 
демонтиране са зграде Владе 

Босанско-подрињског кантона 
Горажде, број: 03-14-462-2/17  

од 16.05.2017.године и објављивању 
поновног јавног огласа  
за предметну продају 

 
Члан 1. 

 
 Поништава се Јавни оглас за 
продају половне АЛУ-столарије демо-
нтиране са зграде Владе Босанско-под-
рињског кантона Горажде, бр.03-14-
462-2/17 од 16.05.2017.године објављен 
на службеној wеб страници Владе Бос-
анско-подрињског кантона Горажде 
(www.bpkg.gov.bа), у тв-програму РТВ 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де и на службеној огласној табли у зг-
ради Владе Босанско-подрињског кан-
тона Горажде и истовремено се одоб-
рава објављивање поновног јавног огл-
аса за продају предметне АЛУ-стола- 
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рије, уз смањење продајне цијене по 
појединим ставкама у висини од 30% 
од утврђене почетне цијене. 
 

Члан 2. 
 
 Поступак продаје реализоваће 
Комисија именована Рјешењем број: 
03-14-462-1/17 од 13.04.2017.године, а у 
складу са Поглављем III Уредбе о про-
даји средстава. 
 

Члан 3. 
 

Новчана средства остварена 
предметном продајом уплатиће се на 
јединствени рачун трезора Босанско-
подрињског кантона Горажде. 
 

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

Број:03–14–462–6/17            П Р Е М И Ј Е Р 
08.06.2017.године              Емир Оковић,с.р. 
     Г о р а ж д е 
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На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско–подрињског кантона 
Горажде („Службене новине Босанско 
–подрињског кантона Горажде”, број: 
8/15) и члана 38. Закона о извршењу 
Буџета Босанско-подрињског кантона 
Горажде за 2017. Годину („Службене 
новине Босанско–подрињског кантона 
Горажде”, број: 4/17), Влада Босанско 
подрињског кантона Горажде, на 106. 
Редовној сједници, одржаној дана 
08.06.2017. године,  д о н о с и: 

http://www.bpkg.gov.bа/
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О Д Л У К У 
о давању сагласности Дирекцији 

робних резерви да изврши  набавку 
опреме – рабљено  ТМВ ИСУЗУ 

 
Члан 1. 

 
           Даје се сагласност Дирекцији ро-
бних резерви Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде да изврши набавку оп-
реме – рабљено  ТМВ ИСУЗУ у врије-
дности цца 5.100,00 (пет хиљада једна 
стотина) КМ за резервне дијелове у ци-
љу оправке и одржавања возила ИСУ-
ЗУ рег. Бр. 716 – Т – 849. 
            Набавку извршити према одре-
дбама ЗЈН-а. 
 

Члан 2. 
 
           За реализацију ове Одлуке зад-
ужују се Дирекција робних резерви и  
Министарство за финансије Босанско–
подрињског кантона Горажде, а сред-
ства су обезбијеђена у Буџету Дирек-
ције робних резерви Босанско-подри-
њског кантона Горажде за 2017. 
Годину  економски код 821300 – 
набавка оп-реме. 
 

Члан 3. 
 

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

Број:03-14-883/17                 П Р Е М И Ј Е Р 
08.06.2017.године              Емир Оковић,с.р. 
     Г о р а ж д е 
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На основу  члана 23. Закона о 
Влади Босанско-подрињског кантона  

04. јул/српањ 2017. 
 
 
Горажде („Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде” број: 
8/15), Влада Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде, на 106. редовној  сјед-
ници, одржаној дана 08.06.2017.године, 
д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности  

на потписивање уговора  
о маркетиншкој сарадњи 

 
Члан 1. 

 
Овом се Одлуком даје сагласно-

ст Влади Босанско-подрињског канто-
на Горажде на потписивање уговора о 
маркетиншкој, пословној сарадњи са 
фирмом „Creative line d.о.о.” из Гораж-
да, на основу фактуре број: 41/2017 од 
30.05.2017. године, у вриједности од 
2.749,50 КМ. 
 

Члан 2. 
 

За реализацију ове Одлуке зад-
ужује се секретар Владе Босанско–под-
рињског кантона  Горажде, а средства 
ће се исплатити из Буџета Владе Боса-
нско-подрињског кантона Горажде, 
економски код 613 900 – Уговорене ус-
луге и друге посебне услуге. 
 

Члан 3. 
 

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

Број:03-14-908/17                 П Р Е М И Ј Е Р 
08.06.2017.године              Емир Оковић,с.р. 
     Г о р а ж д е 
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 На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде (“Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде”, број: 
8/15), члана 31. Став (2) Закона о извр-
шењу Буџета Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде за 2017.годину („Слу-
жбене новине Босанско-подрињског 
кантона Горажде”, број: 4/17), Влада                                     
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де, на 106. Редовној сједници, одржаној 
дана 08.06.2017.године, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности Служби  

за заједничке послове кантоналних 
органа Босанско-подрињског 

кантона Горажде за закључивање 
оквирног споразума за сукцесивну 
испоруку артикала за кафе-кухиње  

и одржавање чистоће 
 

Члан 1. 
 

Даје се сагласност Служби за за-
једничке послове кантоналних органа 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де за закључивање оквирног споразу-
ма за сукцесивну испоруку артикала 
за кафе-кухиње и одржавање чистоће 
у трајању од 2 (двије) године, са друш-
твом „ЛЕПЕНИЦА КОМПАНИ” д.о.о. 
ГОРАЖДЕ, одабраним као најповољн-
ијим понуђачем са цијеном у износу 
од 13.342,75 КМ, без ПДВ-а, у проведе-
ном поступку набавке наведених роба 
путем конкурентског захтјева за доста-
ву понуда. 
 

Члан 2. 
 

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

Број:03–14-907/17                П Р Е М И Ј Е Р 
08.06.2017.године              Емир Оковић,с.р. 
     Г о р а ж д е 
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На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде („Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде”, број: 
8/15), Записника Комисије за провође-
ње поступка продаје службеног мотор-
ног возила, број: 15-14-179-19/17 од 07. 
06.2017.године, Влада Босанско-подри-
њског кантона Горажде, на 106. Редов-
ној сједници, одржаној дана 08.06.2017. 
године, д о н о с и: 

 
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности Служби  

за заједничке послове кантоналних 
органа Босанско-подрињског 

кантона Горажде за умањивање 
најповољније понуђене цијене  

по објављивању Поновног јавног 
огласа за продају службеног 

моторног возила 
 

Члан 1. 
 

Овом Одлуком даје се сагласно-
ст Служби за заједничке послове кан-
тоналних органа Босанско-подрињск-
ог кантона Горажде да може умањити 
највишу понуђену цијену пристиглу 
поводом Поновног јавног огласа за пр-
одају службеног моторног возила, број: 
15-14-179/17 од 24.05.2017. године, у из-
носу од 400,00 КМ /словима: четири-
стотине КМ/, а на име оштећења на  
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предметном возилу насталог у току тр-
ајања Поновног јавног огласа. 
 

Члан 2. 
 

За реализацију ове Одлуке зад-
ужује се Служба за заједничке послове 
кантоналних органа Босанско-подри-
њског кантона Горажде. 
 

Члан 3. 
 

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

Број:03–14–461–3/17            П Р Е М И Ј Е Р 
08.06.2017.године              Емир Оковић,с.р. 
     Г о р а ж д е 
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На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско–подрињског кантона 
Горажде (“Службене новине Босанско 
–подрињског кантона Горажде”, број: 
8/15), а у складу са Програмом утрош-
ка средстава Владе Босанско–подрињ-
ског кантона Горажде са  економског 
кода 614 100-Текући трансфери друг-
им нивоима власти, Влада Босанско–                  
подрињског кантона Горажде, на 106. 
Редовној сједници, одржаној дана 
08.06.2017. године, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о суфинансирању Пројекта 

“Цестовно повезивање Устиколина-
Гребак-Трново, дионица                        

Мазлина-Гребак” 
 

Члан 1. 
 

 Овом се Одлуком одобравају  

04. јул/српањ 2017. 
 
 

новчана средства у износу од 50.000,00 

КМ Општини Фоча у ФбиХ, за суфи-
нансирање Пројекта “Цестовно пове-
зивање Устиколина-Гребак-Трново, 
дионица Мазлина-Гребак”. 
 

Члан 2. 
 
 За реализацију ове Одлуке зад-
ужује се Министарство за финансије 
Босанско–подрињског кантона Гораж-
де, а средства исплатити са економског 
кода Владе Босанско-подрињског кан-
тона Горажде 614 100 – Текући транс-
фери другим нивоима власти. 
 

 Средства уплатити  на депозит-
ни рачун број: 1011400000595742, отво-
рен код Привредне банке д.д. Сарајево  
филијала Горажде. 
 

Члан 3. 
 
 Са Општином Фоча у ФбиХ – 
корисником средстава Влада Босанско-
подрињског кантона Горажде ће закљ-
учити уговор о суфинансирању у ко-
јем ће се прецизирати права и обавезе, 
начин уплате средстава, надзор над 
реализацијом, као и друга питања од 
значаја за реализацију Уговора. 
 Овлашћује се премијер Босанс-
ко-подрињског кантона Горажде да 
потпише Споразум о суфинансирању 
реализације Пројекта “Цестовно пове-
зивање Устиколина-Гребак-Трново” са                         
Општином Фоча у ФбиХ и Кантоном 
Сарајево. 
 

Члан 4. 
 

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



04. јул/српањ 2017. 
 
 
ко-подрињског кантона Горажде”. 
 

Број:03–14-940/17                П Р Е М И Ј Е Р 
08.06.2017.године              Емир Оковић,с.р. 
      Г о р а ж д е 
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На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде (“Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде” број: 
8/15) и члана 45. став 2. Закона о извр-
шењу Буџета Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде за 2017. годину (“Служ-
бене новине Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде” број: 4/17), Влада Бос-
анско-подрињског кантона Горажде, 
на 106. редовној сједници, одржаној 
08.06.2017. године, д о н о с и:  
 
 

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

за финансије Босанско-подрињског 
кантона Горажде са економског кода                                                           

614300 – Текући трансфери 
непрофитним организацијама  

за 2017. годину 
 

Члан 1. 
 
 Овом Одлуком Влада Босанско-
подрињског кантона Горажде даје  саг-
ласност на Програм утрошка средста-
ва из Буџета Министарства за финанс-
ије Босанско-подрињског кантона Гор-
ажде за 2017. годину, са економског 
кода 614300 – Текући трансфери не-
профитним организацијама, у изно-
су од 15.000,00 КМ. 
 

Члан 2. 
 

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

Члан 3. 
 

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

Члан 4. 
 

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

Број:03–14-899/17                П Р Е М И Ј Е Р 
08.06.2017.године              Емир Оковић,с.р. 
     Г о р а ж д е 

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

536а) 
 

На основу члана 50. Закона о 
извршењу Буџета Босанско-подрињск-
ог кантона Горажде за 2017. годину 
(„Службене новине Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде“ број: 04/17), 
Министарство за финансије утврђује: 

 
 

ПРОГРАМ 
утрошка средстава Министарства  

за финансије, економски код 614300 
 – Текући трансфери непофитним 
организацијама Буџета Босанско-

подрињског кантона за 2017.годину 
 
 
1. НАЗИВ ПРОГРАМА 
 
Назив Програма је „Програм утрошка 
средстава Министрарства за финанси-
је Босанско-подрињског кантона Гора-
жде“, са економског кода 614300 – Те- 
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кући трансфери непрофитним орга-
низацијама. 
 
ПОДАЦИ О ПРОГРАМУ 
 
Период реализације Програма:  
                           01.01. - 31.12.2017.године 
 
Буџетска позиција:                     Текући  
                       трансфери непрофитним  
                       организацијама 
 
Економскикод:                              614 300 
 
Укупна вриједност Програма:  
                                                 15.000,00 КМ 
 
Одговорно лице: 
                 Нуџеим Џиханић, дипл.ецц. 
 
Позиција одговорног лица: 
           Министар финансија Босанско-
подрињског кантона Горажде 
 
Контакт лице за Програм:   
                                          Мелиха Пештек 
 
Контакт-телефон:                 038/228-705 
 
Контакт е-маил: 
       ministarstvo.finansija@bpkg.gov.bа 
 
Интернет:  www.bpkg.gov.bа 
 
 
Сагласност на овај Програм, у складу 
са чланом 50. Закона о извршењу Буџ-
ета Босанско-подрињског кантона Го-
ражде за 2017. годину („Службене нов-
ине Босанско-подрињског кантона Го-
ражде“ број: 04/17) дала је Влада Боса-
нско-подрињског кантона Горажде 
Одлуком број:03-14-899/17 од 08.06.2017. 
године. 
 

04. јул/српањ 2017. 
 

 
2. СВРХА И ОПИС ПРОГРАМА 
 

Члан 1. 
 
Сврха Програма је да се средства из 
Буџета Босанско-подрињског кантона 
за 2017. годину, Министарства за фин-
ансије Босанско-подрињског кантона 
Горажде, економскикод 614300, „Теку-
ћи трансфери непрофитним органи-
зацијама“ користе за суфинансирање 
активности удружења са подручја Бо-
санско-подрињског кантона у 2017. го-
дини. 
 

Члан 2. 
 
Висина средстава утврђених овим 
Програмом износи 15.000,00 КМ (сло-
вима: петнаест хиљада конвертибил-
них марака). 
 

Члан 3. 
 
Извор средстава је Буџет Босанско-по-
дрињског кантона за 2017. годину, Ми-
нистарство за финансије Босанско-по-
дрињског кантона Горажде, економс-
ки код 614300, „Текући трансфери не-
профитним организацијама“.   
    

Члан 4. 
 
Критерији – Средства се распоређују 
у складу са Програмом рада Владе и 
Министарства за финансије Босанско-
подрињског кантона Горажде, Буџет-
ом Босанско-подрињског кантона   Го-
раждеза 2017. годину и Планом утро-
шка средстава Министарства, на који 
је сагласност дала Влада Босанско-под-
рињског кантона Горажде Одлуком 
број: 03-14-899/17 од 08.06.2017. године. 
 

mailto:ministarstvo.finansija@bpkg.gov.bа
http://www.bpkg.gov.bа/
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Средства се распоређују на начин да 
се 80% средстава реализује путем јавн-
ог позива и 20% на основу захтјева, а 
оцјене и вредновање пројеката ће вр-
шити именована комисија Министар-
ства за финансије Босанско-подрињск-
ог кантона Горажде. 
 

Члан 5. 
 
Средства примају удружења која исп-
уњавају критерије расподјеле средста-
ва са позиције „Текући трансфери не-
профитним организацијама“ за 2017. 
годину. У случају да су удружења у св-
ојим апликацијама доставила нетачне 
податке, на основу којих су остварила 
већи бодовни износ и већа новчана 
средства, а исте открије и утврди име-
нована комисија, планирани припада-
јући износи из Програма утрошка сре-
дстава „Текући трансфери непрофит-
ним организацијама“ за 2017. годину, 
неће се реализовати.  
 

Члан 6. 
 
Динамика расподјеле средстава утвр-
ђиватће се мјесечно зависно од стања 
прихода у Буџету Босанско-подрињск-
ог кантона.   
 

Члан 7. 
 
За дистрибуцију одобрених средстава 
корисницима задужује се Министрст-
во за финансије Босанско-подрињског 
кантона Горажде. 
 

КРИТЕРИЈИ ЗА РАСПОДЈЕЛУ 
БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА 

ЗА 2017.ГОДИНУ 
 
Критерији за учествовање и докумен- 
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тација која се доставља приликом пр-
ијаве на јавни позив: 
 

a) Попуњен образац за апликаци-
ју за финансирање/суфинанси-
рање пројеката који садржи: на-
зив пројекта, опис потреба, кра-
так опис пројекта, циљеве, циљ-
не групе, план и трајање проје-
кта, особље и буџет; 

б) Рјешење о регистрацији 
ц) Увјерење о пореској регистра- 
     цији – иденфикациони број; 
д) Увјерење о измиреним пореским  

обавезама, а они предлагачи ко-
ји немају неизмирених обавеза 
могу доставити овјерену изјаву 
код надлежног органа да немају 
неизмирених обавеза којом то 
потврђују;  

е) Увјерење о измиреним порезима  
и доприносима за запосленике 
(уколико има запосленика), а 
они предлагачи који немају уп-
ослених могу доставити овјере-
ну изјаву код надлежног органа 
да немају упослених којом то 
потврђују;  

ф) Извјештај о уредном финансиј- 
ском пословању (биланс стања 
и биланс успјеха) са изузетком 
оних предлагача који су регис-
тровани у претходној години; 

г) Листу чланова удружења. 
 

Посебни критерији: 
a) Да су предложени пројекти и 

захтјеви едукативног карактера 
из области финансија или да 
нису везани за област из надле-
жности других министарстава; 

б)  Да су предвиђени пројекти под- 
      несени у предвиђеном року; 
ц) Да се пројекат реализује на под- 
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ручју Босанско-подрињског кан-
тона Горажде и 

д) Да вриједност пројекта не прела- 
зи износ средстава планираних у 
Буџету Министарства за финан-
сије Босанско-подрињског канто-
на Горажде. 

 
      Бодовни критерији: 
a) Хитност реализације пројекта 
б)   Квалитета пројекта 
ц)   Одрживост пројекта 
д)   Економичност пројекта 
е)   Број лица обухваћених пројектом 

ф)  Финансијски критериј 
 
Корисници средстава су удружења 
која су регистрована у Министарству 
за правосуђе, а која имају сједиште, дј-
елују, раде и имплементирају пројекте 
на подручју Кантона. 
 
Процјена резултата 
Министарство за финансије Босанско-
подрињског кантона Горажде ће свој-
им активним учешћем обезбиједити 
праћење проведених активности и на-
дзор над реализацијом пројекта. 
 

Број:06-14-3526-1/17      М И Н И С Т А Р 
14.06.2017.године      Нуџеим Џиханић,с.р. 
     Г о р а ж д е 

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

04. јул/српањ 2017. 
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Министарство за правосуђе, уп-
раву и радне односе Босанско–подри-
њског кантона Горажде, рјешавајући 
по захтјеву  УДРУЖЕЊА „СВЈЕТЛОСТ 
ДРИНЕ” ГОРАЖДЕ, на основу члана 
33. Закона о удружењима и фондаци-
јама (“Службене новине Федерације 
БиХ”, број:45/02), д о н о с и: 
 
 

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

тва за правосуђе, управу и радне 
односе Босанско–подрињског кант-
она Горажде под регистарским бр-
ојем Р-I-9/2006 у прву књигу Реги-
стра уписано  је  УДРУЖЕЊЕ „СВ-
ЈЕТЛОСТ ДРИНЕ” ГОРАЖДЕ. 

 
2. Уписује се у Регистар удружења, 

који се води код Министарства за 
правосуђе, управу и радне односе 
Босанско-подрињског кантона Гор-
ажде, промјена предсједника и зам-
јеника предсједника Скупштине 
Удружења, тако што се Мидхат Хо-
џић – предсједник Скупштине 
Удружења и Хамед Бездроб – зам-
јеник предсједника Скупштине 
Удружења, разрјешавају дужности, 
а нова лица именована за  предсје-
дника и замјеника предсједника 
Скупштине Удружења су: Муам-
ер Машић – предсједник Скупш-
тине Удружења и Мидхат Хоџић 
– замјеник предсједника Скупш-
тине Удружења. 

 
3. Уписује се у Регистар удружења, 

који се води код Министарства за 
правосуђе, управу и радне односе 
Босанско-подрињског кантона Гор- 
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ажде, промјена делегата Скупшти-
не Удружења, тако што се досада-
шњи делегати Скупштине Удруже-
ња разрјешавају дужности, на осно-
ву Одлуке Скупштине Удружења, 
број:49-1/17 од 25.04.2017. године, а 
именују се нови делегати Скупшт-
ине Удружења, на основу Одлуке 
Скупштине Удружења, број:54-1/17                           
од 25.04.2017. године. 

 
4. Уписује се у Регистар удружења, 

који се води код Министарства за 
правосуђе, управу и радне односе 
Босанско-подрињског кантона Гор-
ажде, промјена чланова Управног                                  
одбора Удружења, тако што се дос-
адашњи чланови Управног одбора 
Удружења разрјешавају дужности,  
на основу Одлуке Скупштине Удр-
ужења, број:51-1/17 од 25.04.2017. 
године, а именују се нови чланови 
Управног одбора Удружења, на ос-
нову Одлуке Скупштине Удруже-
ња, број:56-1/17 од 25.04.2017. годи-
не. 

 
5. Уписује се у Регистар удружења, 

који се води код Министарства за 
правосуђе, управу и радне односе 
Босанско-подрињског кантона Гор-
ажде промјена чланова Надзорног                                 
одбора Удружења, тако што се дос-
адашњи чланови Надзорног одбо-
ра Удружења разрјешавају дужнос-
ти, на основу Одлуке Скупштине 
Удружења, број: 52-1/17 од 25.04. 
2017.године, а именују се нови чла-
нови Надзорног одбора Удружења, 
на основу Одлуке Скупштине Удр-
ужења, број: 58-1/17  од  25.04.2017. 
године. 

 
6. Уписује се у Регистар удружења,  
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који се води код Министарства за 
правосуђе, управу и радне односе 
Босанско-подрињског кантона Гор-
ажде промјена чланова Суда части, 
тако што се досадашњи чланови 
Суда части разрјешавају дужности, 
на основу Одлуке Скупштине Удр-
ужења, број: 53-1/17  од 25.04.2017. 
године,  а именују се нови чланови 
Суда части, на основу Одлуке Ску-
пштине Удружења, број:59-1/17 од  
25.04.2017. године. 

 

7. Уписује се у Регистар удружења, 
који се води код Министарства за 
правосуђе, управу и радне односе 
Босанско-подрињског кантона Гор-
ажде, промјена сљедећих чланова                                  
Статута Удружења, а на основу Од-
луке Скупштине Удружења број: 
48-1/17 од 25.04.2017. године, како 
слиједи: 

 

 у члану 14. иза ријечи „4 годи-
не” умјесто тачке ставља се за-
рез и додају нове ријечи „са 
могућношћу реизбора” 

 у члану 29. у ставу 1. иза рије-
чи „4 године” умјесто тачке ст-
авља се зарез и додају нове ри-
јечи „са могућношћу реизбо-
ра” 

 у члану 32. у ставу 1. иза рије-
чи „4 године” умјесто тачке ст-
авља се зарез и одају нове ри-
јечи „са могућношћу реизбо-
ра”. 

 
Ове Измене и допуне Статута чине 
саставни дио Статута Удружења 
„Свјетлост Дрине” Горажде, број: 
96-1/13 од 20.06.2013. године. 

 
8. Упис промјена  из тачки  2, 3, 4, 5, 6.  

и 7. диспозитива овог Рјешења изв- 
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ршен је дана 24.05.2017. године. 

 
О б р а з л о ж е њ е 

 
УДРУЖЕЊЕ ”СВЕТЛОСТ ДРИНЕ” 

ГОРАЖДЕ уписано је у Регистар удру-
жења, који се води код Министарства 
за правосуђе, управу и радне односе  
Босанско-подрињског кантона  Гораж-
де, дана 06.12.2006.године, под региста-
рским бројем Р-I-9/2006 године у  прву 
књигу Регистра. 

Захтјевом број: УП-1:05-05-40/17  
од 19.05.2017. године, обратило се Уд-
ружење “Свјетлост Дрине” Горажде  за 
упис у Регистар промјене предсједни-
ка и замјеника предсједника Скупшти-
не Удружења, промјене чланова Упра-
вног одбора Удружења, промјене деле-
гата Скупштине Удружења, промјене 
чланова Надзорног одбора Удружења, 
промјене чланова Суда части и пром-
јене одређених чланова Статута Удру-
жења. 

Уз захтјев је приложена Одлука 
број: 50-1/17 од 25.04.2017.године, о ра-
зрјешењу досадашњег  предсједника и 
Замјеника предсједника Скупштине 
Удружења, Одлука број: 55-1/17 од 25. 
04.2017.године, о именовању предсјед-
ника и замјеника предсједника Скуп-
штине Удружења, Одлука број:49-1/17 
од 25.04.2017. године, о разрјешењу до-
садашњих делегата Скупштине Удру-
жења, Одлука број: 54-1/17 од 25.04. 
2017.године, о именовању делегата Ск-
упштине Удружења, Одлука број: 51-
1/17 од 25.04.2017. године, о разрјеше-
њу чланова Управног одбора Удруже-
ња, Одлука број: 56-1/17 од 25.04.2017. 
године о именовању чланова Управн-
ог одбора Удружења, Одлука број: 52-
1/17 од 25.04.2017. године, о разрјеше-
њу досадашњих чланова Надзорног  
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одбора Удружења, Одлука број: 58-1/ 
17 од 25.04.2017. године,о именовању 
чланова Надзорног одбора Удружења, 
Одлука број: 53-1/17 од 25.04.2017. год-
ине, о разрјешењу досадашњих члано-
ва Суда части, Одлука број: 59-1/17 од 
25.04.2017. године, о именовању члано-
ва Суда части, Одлука број: 48-1/17 од 
25.04.2017. године, о измјенама и допу-
нама Статута Удружења и Записник са 
сједнице Скупштине Удружења, број: 
65-1/17 од 15.05.2017године.  
 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 нов-
ине ФБиХ”, број: 45/02), одлучено као 
у диспозитиву овог Рјешења. 
 

Странка је ослобођена од плаћ-
ања административне таксе  на захтјев 
за упис промјена у Регистар и на ово 
Рјешење, на основу члана 12. став 1. та-
чка 8) Закона о административним та-
ксама („Службене новине Босанско–
подрињског кантона Горажде”, број: 
12/13 и 12/15). 
 

Накнада за упис промјена Уд-
ружења у Регистар удружења у износу 
од 20,00 КМ уплаћена је на одговара-
јући рачун у складу са Рјешењем број: 
05-14-120/14 од 12.03.2014. године и до-
каз о  уплати налази се у спису предм-
ета. 
 
  

Ово је Рјешење коначно у уп-
равном поступку и против истог се  
не може изјавити жалба, али се може  

04. јул/српањ 2017. 
 

 
покренути управни спор тужбом код 
Кантоналног суда у Горажду у року 
од 30 дана од дана достављања Рјеше-
ња. Тужба се подноси у два истовјет-
на примјерка и уз исту се прилаже 
ово Рјешење у оригиналу или препи-
су. 
 

Број:УП-1:05-05-41/17    ПО ОВЛАШТЕЊУ  
24.05.2017.године    М И Н И С Т Р А 
     Г о р а ж д е                Асим Плакало,с.р. 
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Министарство за правосуђе, уп-
раву и радне односе Босанско–подри-
њског кантона Горажде, рјешавајући 
по захтјеву УДРУЖЕЊА ДЕМОБИЛИ-
САНИХ БОРАЦА АРМИЈЕ РБИХ ОП-
ШТИНЕ ФОЧА-УСТИКОЛИНА, на ос-
нову члана 33. Закона о удружењима и 
фондацијама (“Службене новине Фе-
дерације БиХ”, број: 45/02), д о н о с и: 

 
Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 
1. У Регистар удружења Министар-

ства за правосуђе, управу и радне 
односе Босанско–подрињског кант-
она Горажде, под регистарским бр-
ојем   Р-I-23/1997, у прву књигу Рег-
истра уписано  је  УДРУЖЕЊЕ ДЕ-
МОБИЛИСАНИХ БОРАЦА АРМ-
ИЈЕ РБИХ ОПШТИНЕ ФОЧА–УС-
ТИКОЛИНА. 

 

2. Уписује се у Регистар удружења, 
који се води код Министарства за 
правосуђе, управу и радне односе 
Босанско-подрињског кантона Гор-
ажде, измјена сљедећих чланова 
Статута Удружења демобилисаних 
бораца Армије РБиХ Општине Фо-
ча – Устиколина:  

 

 У члану 12. у ставу (1) број „31” 
се замјењује бројем „21”; 
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 У члану 12. у ставу (2) у али-
неји 1. број „19” се замјењује 
бројем „10”, а у алинеји 2. број 
„8” се замјењује бројем „7”; 

 У члану 18. у ставу (2) број „9” 
се замјењује бројем „7”. 

  
Ове Измјене Статута чине саставни 
дио Статута Удружења демобили-
саних бораца Армије РБиХ Општи-
не Фоча – Устиколина, број: 06-
06/06 од 28.08.2006. године. 

 
3. Упис промјене из тачке 2. диспози-

тива овог Рјешења извршен је дана 
31.05.2017. године.  

 
О б р а з л о ж е њ е 

 
УДРУЖЕЊЕ ДЕМОБИЛИСАН-

ИХ БОРАЦА АРМИЈЕ РБИХ ОПШТИ-
НЕ ФОЧА – УСТИКОЛИНА уписано  
је у Регистар удружења, који се води 
код Министарства за правосуђе, упра-
ву и радне односе Босанско-подрињск-
ог кантона Горажде, дана 09.09.1997.го-
дине, под регистарским бројем Р-I-23/ 
1997  у  прву књигу Регистра. 

Захтјевом број: УП-1:05-05-42/17 
од 22.05.2017.године, обратило се Удр-
ужење демобилисаних бораца Армије 
РбиХ Општине Фоча – Устиколина за 
упис у регистар промјене Статута. 

Уз захтјев је приложена Одлука 
број: 01-42-04/17 од 22.04.2017. године, 
о измјени Статута Удружења, Записн-
ик са извјештајне сједнице Скупштине 
Удружења, број: 01-41-04/17 од 22.04. 
2017. Године и списак присутних на сј-
едници Скупштине Удружења. 
 У поступку разматрања  захтје-
ва и приложених доказа, Министарс-
тво за правосуђе, управу и радне одно-
се Босанско-подрињског кантона Гор- 
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ажде је оцијенило да су испуњени усл-
ови за упис у Регистар промјена, стога 
је, на основу члана 33. Закона о удру-
жењима и фондацијама (“Службене 
новине ФБиХ”, број: 45/02), одлучено 
као у диспозитиву овог Рјешења. 
 

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

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

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 Рје-
шења. Тужба се подноси у два исто-
вјетна примјерка и уз исту се прила-
же ово Рјешење у оригиналу или пр-
епису. 
 

Број:УП-1:05-05-42/17  М И Н И С Т А Р 
31.05.2017.године         Радмила Јанковић,с.р. 
     Г о р а ж д е 
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Министарство за правосуђе, уп-
раву и радне односе Босанско–подри-
њског кантона Горажде, рјешавајући 
по захтјеву Фудбалског савеза Босанс- 
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ко–подрињског кантона Горажде, на 
основу члана 33. Закона о удружењима 
и фондацијама (“Службене новине Фе-
дерације БиХ”, број: 45/02), д о н о с и: 
 
 

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

ва за правосуђе, управу и радне од-
носе Босанско–подрињског канто-
на Горажде, под регистарским бро-
јем Р-I-17/1997 у прву књигу Регис-
тра, уписан је ФУДБАЛСКИ САВ-
ЕЗ БОСАНСКО – ПОДРИЊСКОГ 
КАНТОНА ГОРАЖДЕ. 

 
2. Уписује се у Регистар удружења, 

који се води код Министарства за 
правосуђе, управу и радне односе 
Босанско-подрињског кантона Гор-
ажде промјена Статута Фудбалског 
Савеза Босанско–подрињског кант-
она Горажде, јер је на сједници Ск-
упштине Удружења, одржаној да-
на 09.05.2017. године, донесен нови 
Статут са сљедећим програмским 
циљевима и дјелатностима: 

 

 Бави се питањима која се одн-
осе на фудбал на подручју Бо-
санско-подрињског кантона  
Горажде; 

 Одржава контакте и сарађује 
са НС Федерације БиХ, ФСРС 
и са НС/ФСБиХ; 

 Штити и поштује права и ин-
тересе својих чланова и рјеша-
ва спорове међу њима; 

 Унапређује фудбал у духу ми-
ра и фер-плеја, без дискрими-
нације по политичком, сполн-
ом, вјерском и расном основу; 

 Поштује принципе лојалнос-
ти, интегритета и спортског  
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духа у складу са принципима 
фер плеја; 

 Утврђује систем, услове и орг-
анизацију спортских фудбалс-
ких такмичења на нивоу Боса-
нско-подрињског кантона Гор-
ажде у складу са Законом, ов-
им Статутом и Правилима иг-
ре, које је издао ИФАБ, или са 
Правилима игре за мали фуд-
бал и фудбал на пијеску, које 
је издао Извршни комитет 
ФИФА-е; 

 Руководи свим такмичењима 
на нивоу Босанско–подрињск-
ог кантона Горажде сходно Пр-
авилнику о фудбалским так-
мичењима и закону, те  дефи-
нише њихову организацију 
пропозицијама такмичења; 

 Дефинише опште организац-
ионе и административне при-
нципе за фудбал у Босанско–
подрињског кантона  Горажде; 

 Доноси програме и правилни-
ке школовања и стручног ус-
авршавања кадрова за рад у 
фудбалу у Босанско–подрињс-
ког кантона  Горажде, у складу 
са законом и спортским прав-
илима; 

 Доноси програме и правилни-
ке школовања и стручног уса-
вршавања кадрова за рад у фу-
дбалу; 

 Дефинише овлаштења која се 
додјељују било којем удруже-
њу на нивоу Савеза, као и њи-
хова права и обавезе. Статути 
и правилници сваког таквог 
удружења подлијежу одобре-
њу од стране Савеза; 

 Осигурава изворе новчаних 
средстава за финансирање фу-
дбалског спорта, а Савез своју  
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дјелатност  не смије обављати 
ради стицања добити. Ако у 
обављању своје дјелатности 
ФС Босанско–подрињског ка-
нтона  Горажде оствари добит, 
она се мора користити искљу-
чиво за обављање и унапређе-
ње дјелатности Савеза, којима 
се остварују циљеви Савеза; 

 Обезбјеђује спортско суђење 
на свим такмичењима којим 
руководи; 

 Обезбјеђује послове редовног 
информисања својих чланица 
као и јавности; 

 Пружа помоћ својим чланови-
ма у унапређењу стручног рада; 

 Пружа савјетодавне услуге св-
ојим чланицама; 

 Обезбјеђује вођење евиденци-
је у складу са једниственим 
информационим системом у 
спорту у складу са Законом; 

 Обавља и друге спортске дјел-
атности одређене Законом, Ст-
атутом и правилницима Сав-
еза. 

 

3. Упис промјене из тачке  2. диспози-
тива овог Рјешења извршен је дана 
07.06.2017. године. 

 
О б р а з л о ж е њ е 

 
Фудбалски Савез Босанско–под-

рињског кантона Горажде уписан је у 
Регистар удружења, који се води код 
Министарства за правосуђе, управу и 
радне односе Босанско–подрињског 
кантона Горажде, дана 06.08.1997. год-
ине, под регистарским бројем Р-I-17/ 
1997  у  прву књигу Регистра. 

Министарство за правосуђе, уп-
раву и радне односе Босанско–подри- 
њског кантона Горажде је дана 23.01. 
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2017. године, донијело Привремено рј-
ешење број: УП-1: 05-05-65/16 о упису 
промјена Фудбалског Савеза Босанско 
–подрињског кантона Горажде у Реги-
стар удружења, који се води у овом 
Министарству, против којег је покрен-
ут управни спор тужбом  код  Кантон-
алног суда у Горажду. Кантонални суд 
Горажде  је од овог  Министарства, а  у 
складу са чланом 27. став 1. Закона о 
управним споровима (“Службене нов-
ине Федерације БиХ”, број: 9/05), дана 
10.05.2017. године, затражио доставу 
одговора на тужбу везану за доноше-
ње напријед наведеног Рјешења. 

Након тога, Захтјевом број: УП-
1: 05-05-39/17 од 11.05.2017. године, об-
ратио се Фудбалски Савез Босанско–
подрињског кантона  Горажде за упис 
у Регистар промјене Статита Удруже-
ња. 

Уз захтјев је приложена Одлука 
број: 10-05А/17 од 10.05.2017. године, о 
стављању ван снаге Статута Удруже-
ња, Одлука број: 10-05А/17 од 10.05. 
2017. године, о усвајању новог Статута 
Удружења, Записник са редовне извје-
штајне сједнице Скупштине ФС Боса-
нско–подрињског кантона Горажде, 
број: 10-05/17 од 10.05.2017.године, Сп-
исак присутних делегата и Статут Уд-
ружења. 

Дана 16.05.2017. године, Минис-
тарство за правосуђе, управу и радне 
односе Босанско–подрињског кантона 
Горажде је доставило Кантоналном су-
ду Горажде одговор на горе  поменуту 
тужбу. 

Обзиром да Кантонални суд  
Горажде до дана доношења овог Рјеш-
ења још није одлучио о напријед наве-
деној тужби, а узимајући у обзир  про-
тек рока за рјешавање о овој управној 
ствари у складу са Законом о управн- 
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ом поступку (“Службене новине Феде-
рације БиХ”, број: 2/98 и 48/99) и За-
коном о удружењима и фондацијама 
(“Службене новине Федерације БиХ”, 
број: 45/02), те интерес странке за до-
ношење овог Рјешења, Министарство 
за правосуђе, управу и радне односе 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де, је оцијенило да су испуњени усло-
ви из члана 33. Закона о удружењима 
и фондацијама за упис промјена у Ре-
гистар удружења ФС Босанско–подри-
њског кантона Горажде, одлучено је 
као у диспозитиву  овог Рјешења. 
 

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

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

Ово Рјешење је 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 Рјеш-
ења. Тужба се подноси у два истовје-
тна примјерка и уз исту се прилаже 
ово Рјешење у оригиналу или препису. 
 

Број:УП-1:05-05-39/17   М И Н И С Т А Р 
07.06.2017.године     Радмила Јанковић,с.р. 
     Г о р а ж д е 
 

04. јул/српањ 2017. 
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Министарство за правосуђе, уп-
раву и радне односе Босанско-подри-
њског кантона Горажде, рјешавајући  
по захтјеву КАНТОНАЛНОГ НОГОМ-
ЕТНОГ САВЕЗА БОСАНСКО–ПОДР-
ИЊСКОГ КАНТОНА ГОРАЖДЕ, а ос-
нову члана 29. Закона о удружењима и 
фондацијама („Службене новине Фед-
ерације 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 
Горажде, КАНТОНАЛНИ НОГО-
МЕТНИ САВЕЗ БОСАНСКО–ПО-
ДРИЊСКОГ КАНТОНА ГОРАЖ-
ДЕ. 

 

Скраћени назив Удружења је: КНС 
Босанско-подрињског кантона Гор-
ажде. 

 

Сједиште Удружења је у Горажду, 
улица Здравствених радника бр.20.  

 
2. Упис је извршен под регистарским 

бројем Р-I-3/2017 у прву књигу Ре-
гистра, дана 08.06.2017. године. 

 

3. КАНТОНАЛНИ НОГОМЕТНИ 
САВЕЗ БОСАНСКО–ПОДРИЊС-
КОГ КАНТОНА ГОРАЖДЕ је до-
бровољно, невладино, ванстранач-
ко Удружење са сљедећим  програ-
мским циљевима, дјелатностима и 
задацима: 

 

 Бави се питањима која се од-
носе на фудбал на подручју  



04. јул/српањ 2017. 
 

 
Босанско–подрињског 
кантона  Горажде; 

 Одржава контакте и сарађује 
са НС Федерације БиХ, ФСРС 
и са НС/ФСБиХ; 

 Штити и поштује права и ин-
тересе својих чланова и рјеш-
ава спорове међу њима; 

 Унапређује фудбал у духу ми-
ра и фер-плеја, без дискрими-
нације по политичком, сполн-
ом, вјерском и расном основу; 

 Поштује принципе  лојалнос-
ти, интегритета и спортског 
духа у складу са принципима 
фер-плеја; 

 Утврђује систем, услове и орг-
анизацију спортских фудбалс-
ких такмичења на нивоу Бо-
санско–подрињског кантона  
Горажде у складу са Законом, 
овим Статутом  и  Правилима 
игре, које је издао ИФАБ, или 
са Правилима игре за мали 
фудбал и фудбал на пијеску, 
које је издао Извршни комит-
ет ФИФА-е; 

 Руководи свим такмичењима 
на нивоу Босанско–подрињск-
ог кантона Горажде сходно 
Правилнику о фудбалским та-
кмичењима и законом те  деф-
инише њихову организацију 
пропозицијама такмичења; 

 Дефинише опште организац-
ионе и административне при-
нципе за фудбал у Босанско–
подрињског кантона  Горажде; 

 Доноси програме и правилни-
ке школовања и стручног уса-
вршавања кадрова за рад у фу-
дбалу у Босанско–подрињског 
кантона  Горажде, у складу са 
законом и спортским прави-
лима; 
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 Дефинише овлаштења која се 
додјељују било којем удруже-
њу на нивоу Савеза, као и њи-
хова права и обавезе. Статути 
и правилници сваког таквог 
удружења подлијежу одобре-
њу од стране Савеза; 

 Осигурава изворе новчаних 
средстава за финансирање фу-
дбалског спорта, а Савез своју 
дјелатност  не смије обављати 
ради стицања добити. Ако у 
обављању своје дјелатности 
ФС Босанско–подрињског ка-
нтона Горажде оствари добит, 
она се мора користити искљ-
учиво за обављање и унапређ-
ење дјелатности Савеза, који-
ма се остварују циљеви Саве-
за; 

 Обезбјеђује спортско суђење 
на свим такмичењима којим 
руководи; 

 Обезбјеђује послове редовног 
информисања својих чланица, 
као и јавности; 

 Пружа помоћ својим чланови-
ма у унапријеђењу стручног 
рада; 

 Пружа савјетодавне услуге св-
ојим чланицама; 

 Обезбјеђује вођење евиденци-
је у складу са једниственим 
информационим системом у 
спорту у складу са Законом; 

 Обавља и друге спортске дје-
латности одређене законом, 
Статутом и правилницима Са-
веза. 

 
4. Лица овлаштена за заступање и пр-

едстављање Савеза  су: 
 

Човчић Едиб  – предсједник Савеза 
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Ушановић Неџад – први 

допредсједник Савеза 
Црнчало Фуад – други 
допредсједник Савеза 

 
5. КАНТОНАЛНИ НОГОМЕТНИ 

САВЕЗ БОСАНСКО–ПОДРИЊСК-
ОГ КАНТОНА ГОРАЖДЕ дјелује 
на подручју  Босанско–подрињског 
кантона Горажде и даном уписа 
код овог Министарства стиче свој-
ство правног лица, чији надзор над 
радом врши надлежни кантонални 
орган у чије подручје спада праће-
ње стања у области на коју се одно-
си дјелатност Удружења. 

 

6. Удружење је обавезно пријавити 
овом Министарству сваку измјену 
акта на основу којих је регистрира-
но, у року од 30 дана након изврш-
ене измјене. 

 
О б р а з л о ж е њ е 

 

КАНТОНАЛНИ НОГОМЕТНИ 
САВЕЗ БОСАНСКО–ПОДРИЊСКОГ 
КАНТОНА ГОРАЖДЕ је поднио Ми-
нистарству за правосуђе, управу и рад-
не односе Босанско-подрињског кант-
она Горажде захтјев за упис у Регистар 
удружења, који се води код овог Мин-
истарства.    

Уз захтјев је приложена докуме-
нтација прописана чланом 28. Закона 
о удружењима и фондацијама („Служ-
бене новине Федерације Босне и Хер-
цеговине,” број: 45/02), и то: Одлука о 
оснивању Удружења, Статут Удруже-
ња (2x), Одлука о именовању лица овл-
аштених за заступање и представљање 
Удружења, Списак чланова органа уп-
рављања, Одобрење Министарства за 
образовање, младе, науку, културу и 
спорт Босанско–подрињског кантона   

04. јул/српањ 2017. 
 

 
Горажде,  број: 10-40-1792-1/17 од 29.05. 
2017. године, којим се одобрава кори-
штење имена  Босанско–подрињског 
кантона Горажде о називу Кантоналн-
ог фудбалског савеза Босанско–подри-
њског кантона Горажде и Записник са 
оснивачке сједнице Скупштине Удру-
жења. 

Увидом у приложену докуме-
нтацију КАНТОНАЛНОГ НОГОМЕТ-
НОГ САВЕЗА БОСАНСКО–ПОДРИЊ-
СКОГ КАНТОНА ГОРАЖДЕ,  Минис-
тарство за правосуђе, управу и радне 
односе Босанско-подрињског кантона 
Горажде, је оцијенило да су испуњени 
услови за упис у Регистар Удружења,  
стога је, сходно одговарајућим одред-
бама Закона о удружењима  и фондац-
ијама  („Службене новине Федерације 
Босне и Херцеговине” број: 45/02), од-
лучено као у диспозитиву овог Рјеше-
ња.  
 

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

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

Накнада за упис у Регистар уд-
ружења у износу од  200,00  КМ уплаћ- 



04. јул/српањ 2017. 
 
 
ена је на одговарајући рачун у складу 
са Рјешењем број:05-14-120/14 од 12.03. 
2014. године и доказ о уплати налази 
се у спису предмета. 
 

Број:УП-1:05-05-43/17  М И Н И С Т А Р 
08.06.2017.године     Радмила Јанковић,с.р. 
     Г о р а ж д е 
 

541 
 

Министарство за правосуђе, уп-
раву и радне односе Босанско–подри-
њског кантона Горажде, рјешавајући 
по захтјеву САВЈЕТА ПОТРОШАЧА 
БОСАНСКО–ПОДРИЊСКОГ КАНТО-
НА ГОРАЖДЕ, на основу члана 33. За-
кона о удружењима и фондацијама 
(“Службене новине Федерације БиХ”, 
број:45/02), д о н о с и: 
 
 

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

ства за правосуђе, управу и радне 
односе Босанско–подрињског кант-
она Горажде, под регистарским бр-
ојем Р-I-2/2006 у прву књигу Регис-
тра уписан је САВЈЕТ ПОТРОША-
ЧА БОСАНСКО – ПОДРИЊСКОГ 
КАНТОНА ГОРАЖДЕ. 

 
2. Уписује се у Регистар удружења, 

који се води код Министарства за 
правосуђе, управу и радне односе 
Босанско-подрињског кантона Гор-
ажде, промјена лица овлаштених за 
заступање и представљање Савјета 
потрошача, тако што Мурату  Ра-
шидовићу – предсједнику Савјета 
потрошача и Мидхату  Хоџићу – 
замјенику  предсједника Савјета 
потрошача, престаје овлаштење за 
заступање и представљање Савјета  
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потошача, а нова лица овлаштена 
за заступање и представљање Сав-
јета потрошача су: Мидхат Хоџић 
– предсједник Савјета потрошача 
и Џевад Ђозо – замјеник предсје-
дника Савјета потошача. 

 
3. Уписује се у Регистар удружења, 

који се води код Министарства за 
правосуђе, управу и радне односе 
Босанско-подрињског кантона Гор-
ажде, промјена предсједника и зам-
јеника предсједника Скупштине 
Савјета потрошача, тако што се 
Месуд Кумро – предсједник Ску-
пштине Савјета потрошача и Ат-
иф Каровић – замјеник предсјед-
ника Скупштине Савјета потро-
шача – разрјешавају дужности, а 
нова лица именована за предсједн-
ика и замјеника предсједника Ску-
пштине Савјета потрошача  су:  Ха-
мед Бездроб – предсједник Скуп-
штине Савјета потрошачаи Ален 
Ходо – замјеник предсједника Ск-
упштине Савјета потрошача. 

 
4. Уписује се у Регистар удружења, 

који се води код Министарства за 
правосуђе, управу и радне односе 
Босанско-подрињског кантона Гор-
ажде, промјена чланова Скупшти-
не Савјета потрошача, тако што се 
досадашњи чланови Скупштине 
Савјета потрошача, разрјешавају 
дужности на основу Одлуке Скуп-
штине Савјета потрошача  број: 01-
70/17  од 25.05.2017. године, а имен-
ују се нови чланови Скупштине 
Савјета потрошача, на основу Одл-
уке Скупштине Савјета потрошача, 
број: 01-74/17 од 25.05.2017. године.  

 

5. Уписује се у Регистар удружења,  
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који се води код Министарства за 
правосуђе, управу и радне односе 
Босанско-подрињског кантона Гор-
ажде, промјена чланова Савјета по-
трошача, тако што се досадашњи 
чланови Савјета потрошача разрје-
шавају дужности на основу Одлуке 
Скупштине Савјета потрошача, бр-
ој: 01-72/17 од 25.05.2017. године, а 
именују се нови чланови Савјета 
потрошача на основу Одлуке Ску-
пштине Савјета потрошача, број: 01 
-76/17 од 25.05.2017. године. 

 
6. Уписује се у Регистар удружења, 

који се води код Министарства за 
правосуђе, управу и радне односе 
Босанско-подрињског кантона Гор-
ажде, промјена чланова Надзорне 
комисије Савјета потрошача, тако 
што се досадашњи чланови Надзо-
рне комисије Савјета потрошача  
разрјешавају дужности на основу 
Одлуке Скупштине Савјета потро-
шача, број: 01-77/17 од 25.05.2017. 
године, а именују се нови чланови 
Надзорне  комисије Савјета потро-
шача на основу Одлуке Скупшти-
не Савјета потрошача број: 01-73/ 
17 од 25.05.2017. године. 

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

6. Диспозитива овог Рјешења извр-
шен је дана  13.06.2017.године.  

 
О б р а з л о ж е њ е 

 
САВЈЕТ  ПОТРОШАЧА БОСА-

НСКО–ПОДРИЊСКОГ КАНТОНА 
ГОРАЖДЕ  уписан  је у Регистар удру-
жења, који се води код Министарства 
за правосуђе, управу и радне односе  
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де дана 10.02.2006. године, под региста- 

04. јул/српањ 2017. 
 

 
рским бројем Р-I-2/2006  у  прву књигу 
Регистра. 

Захтјевом број: УП-1:05-05-44/17 
од 02.06.2017. године, обратио се Савјет 
потрошача Босанско–подрињксог кан-
тона Горажде за упис у Регистар пром-
јене лица овлаштених за заступање и 
представљање Савјета, промјене пред-
сједника и замјеника предсједника Ск-
упштине Савјета, промјене чланова 
Скупштине Савјета, промјене чланова 
Савјета потрошача и промјене чланова 
Надзорне комисије.  

Уз захтјев је приложена Одлука  
број: 01-82/17 од 25.05.2017. године, о 
разрјешењу лица овлаштеног за засту-
пање и представљање Савјета, Одлука 
број: 01-78/17 од 25.05.2017. године, о 
избору и именовању лица овлаштеног 
за заступање и представљање Савјета, 
Одлука број: 01-71/17 од 25.05.2017. го-
дине, о разрјешењу дужности предсје-
дника и замјеника предсједника Ску-
пштине Савјета, Одлука број: 01-75/17 
од 25.05.2017. године, о избору и име-
новању предсједника и замјеника пре-
дсједника Скупштине Савјета, Одлука 
број: 01-70/17 од 25.05.2017. године, о 
разрјешењу чланова Скупштине Савје-
та, Одлука број: 01-74/17 од 25.05.2017. 
године, о избору и именовању чланова 
Скупштине Савјета, Одлука број:01-72 
/17 од 25.05.2017. године, о разрјешењу 
чланова Савјета потрошача, Одлука 
број: 01-76/17 од 25.05.2017. године, о 
избору и именовању чланова Савјета 
потрошача, Одлука број: 01-73/17 од 
25.05.2017. године, о разрјешењу члан-
ова Надзорне комисије Савјета, Одлу-
ка број: 01-77/17 од 25.05.2017. године, 
о именовању чланова Надзорне коми-
сије Савјета и Записник број: 01-65/17 
од 25.05.2017. године, са редовне извје-
штајно – изборне Скупштине Савјета. 



04. јул/српањ 2017. 
 
 

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 нов-
ине ФбиХ”, број: 45/02), одлучено као 
у диспозитиву овог Рјешења. 
 

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

Накнада за упис промјена Удр-
ужења у Регистар удружења у износу 
од 100,00 КМ уплаћена је на одговара-
јући рачун у складу са Рјешењем број: 
05-14-120/14 од 12.03.2014. године и до-
каз о уплати налази се у спису предм-
ета. 
  

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

Број:УП-1:05-05-44/17   М И Н И С Т А Р 
13.06.2017.године     Радмила Јанковић,с.р. 
    Г о р а ж д е  
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Министарство за правосуђе, уп- 
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раву и радне односе Босанско–подри-
њског кантона Горажде, рјешавајући 
по захтјеву  УДРУЖЕЊА ФУДБАЛСК-
ИХ СУДИЈА И ИНСТРУКТОРА СУ-
ЂЕЊА 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 Министарс-

тва за правосуђе, управу и радне 
односе Босанско–подрињског кант-
она Горажде, под регистарским бр-
ојем Р-I-8/2013  у прву књигу Регис-
тра уписано је УДРУЖЕЊЕ ФУД-
БАЛСКИХ СУДИЈА И ИНСТРУ-
КТОРА СУЂЕЊА БОСАНСКО – 
ПОДРИЊСКОГ КАНТОНА ГОР-
АЖДЕ. 

 
2. Уписује се у Регистар удружења, 

који се води код Министарства за 
правосуђе, управу и радне односе 
Босанско-подрињског кантона Гор-
ажде, промјена секретара Удруже-
ња, тако што се Адмир Форто – се-

кретар Удружења, разрјешава ду-
жности, а ново лице именовано за 
секретара Удружења је: Ернис  Џе-
миџић. 

 
3. Уписује се у Регистар удружења, 

који се води код Министарства за 
правосуђе, управу и радне односе 
Босанско-подрињског кантона Гор-
ажде, промјена делегата Скупшти-
не Удружења, тако што се Едиб 
Човчић, Адмир Форто, Анел Оп-
утар, Нервил Кочевић и Един Фо-
рто, разрјешавају дужности, а им- 
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енују се нови делегати у Скупшт-
ину Удружења и то: Ернис Џеми-
џић, Харис Зац и Сенад Алета. 

 
4. Уписује се у Регистар удружења, 

који се води код Министарства за 
правосуђе, управу и радне односе 
Босанско-подрињског кантона Гор-
ажде, промјена чланова Надзорног 
одбора Удружења, тако што се до-
садашњи чланови Надзорног одбо-
ра Удружења разрјешавају дужнос-
ти, а именују се нови чланови Над-
зорног одбора Удружења, на осно-
ву Одлуке Скупштине Удружења, 
број: 4/17 од 19.05.2017. године. 

 
5. Уписује се у Регистар удружења, 

који се води код Министарства за 
правосуђе, управу и радне односе 
Босанско-подрињског кантона Гор-
ажде, промјена члана 16. Статута 
Удружења фудбалских судија и 
инструктора суђења Босанско-под-
рињског кантона  Горажде, који се 
мијења и гласи: 

 

 Скупштина је законодавно ти-
јело Удружења које сачињава 
15 (петнаест) делегата, фудба-
лских судија (савезних, феде-
ралних, кантоналних и остал-
их), те инструктора изабраних 
из свих структура удружених 
чланова Удружења. Сви деле-
гати имају право гласа. 

 
Ова Измјена Статута чини састав-
ни дио Статута Удружења фудба-
лских судија и инструктора суђења 
Босанско–подрињског кантона Го-
ражде од 12.04.2013. године. 

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

диспозитива овог Рјешења изврш- 

04. јул/српањ 2017. 
 
 

ен је дана 14.06.2017. године. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

Удружење Фудбалских судија и 
инструктора суђења Босанско-подри-
њског кантона Горажде уписано  је у 
Регистар удружења, који се води код 
Министарства за правосуђе, управу и 
радне односе Босанско-подрињског 
кантона Горажде, дана 15.05.2013.  год-
ине, под  регистарским бројем Р-I-8/ 
2013 у прву књигу Регистра. 

Захтјевом број: УП-1:05-05-45/17  
од 07.06.2017. године, обратило се Удр-
ужење Фудбалских судија и инструк-
тора суђења Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде за упис у регистар про-
мјене серетара Удружења, промјене 
делегата у Скупштини Удружења, пр-
омјене Надзорног одбора Удружења и 
промјене Статута. 

Уз захтјев  је приложена Одлука 
број: 5/17 од 19.05.2017. године, о разр-
јешењу и именовању, Одлука број: 2/ 
17 од 19.05.2017. године, о разрјешењу 
и именовању, Одлука број: 3/17 од 
19.05.2017. године, о измјени члана 16. 
Статута Удружења, Одлука број: 4/17 
од 19.05.2017. године, о разрјешењу и 
именовању, Одлука број:5/17 од 19.05. 
2017. Године, о именовању, Списак чл-
анова Скупштине Удружења и Запис-
ник  са Изборне Скупштине Удруже-
ња, број: 1/17 од 19.05.2017. године. 
 У поступку разматрања захтјева 
и приложених доказа, Министарство 
за правосуђе, управу и радне односе 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де је оцијенило да су испуњени услови 
за упис у Регистар промјена стога је, 
на основу члана 33. Закона о удружењ-
има и фондацијама (“Службене нови-
не Ф БиХ”, број: 45/02), одлучено као у  
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диспозитиву овог Рјешења. 
 

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

 
Административна такса у изно-

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

Накнада за упис промјена Удр-
ужења у Регистар удружења у износу 
од 100,00 КМ уплаћена је на одговара-
јући рачун у складу са Рјешењем број: 
05-14-120/14 од 12.03.2014. године и до-
каз о уплати налази се у спису пред-
мета. 
 

Број:УП-1:05-05-45/17  М И Н И С Т А Р 
14.06.2017.године     Радмила Јанковић,с.р. 
      Г о р а ж д е 
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На основу члана 9. Одлуке о ор-
ганизацији и начину обављања такси-
превоза путника на подручју Босанс-

ко-подрињског кантона Горажде („Сл-
ужбене новине Босанско-подрињског 
кантона Горажде“ 9/15), Министарс-
тво за привреду Босанско-подрињског 
кантона Горажде, д о н о с и: 
 
 

П  Л  А  Н 
О БРОЈУ И РАЗМЈЕШТАЈУ  
ТАКСИ-СТАЈАЛИШТА НА 

ПОДРУЧЈУ  Босанско-подрињског 
кантона ГОРАЖДЕ ЗА 2017. ГОДИНУ 
 

Овим се Планом дефинишу та-
кси-стајалишта, број такси-стајалишта, 
назив такси-стајалишта, број стајалиш-
них мјеста на такси-стајалиштима на 
подручју Босанско-подрињског канто-
на Горажде. 
 Пописом становништва из 2013. 
Године и одредбама члана 6. Одлуке о 
организацији и начину обављања так-
си-превоза путника на подручју Бос-
анско-подрињског кантона Горажде 
(„Службене новине Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде“ 9/15) број ли-
ценци превозника за вршење такси-
превоза омјером једно такси возило на 
700 становника: 
 

- Град Горажде 30 такси-возила, 
- Општина Фоча ФБиХ 4 такси-во-

зила и  
- Општина Пале ФБиХ 2 такси-воз-

ила 

 

Назив  
такси-стајалишта 

Адреса  
такси-стајалишта 

Број  
такси-

стајалишта 

Број стајалишних 
мјеста на  

такси-стајалишту 

Кемакс Алије Хоџића 01 (један) 8 

 Робна кућа Здравствених радника 02 (два) 9 

Пиљара Синан-паше Сијерчића 03 ( три) 7 
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Семафор Маршала Тита 04 (четри) 2 

Социјално Вишеградска 05 (пет) 2 

Витковићи 1. дринске бригаде 06 (шест) 2 

 
 

ОПШТИНА ФОЧА ФБИХ 
 

Назив  
такси-стајалишта 

Адреса      
такси-стајалишта 

Број  
такси-стајалишта 

Број стајалишних 
мјеста на такси-

стајалишту 
Устиколина Омладинска б.б. 01 (један) 4 
 
 

                   ОПШТИНА ПАЛЕ ФБИХ 
 

Назив  
такси-стајалишта 

Адреса      
такси-стајалишта 

Број такси-
стајалишта 

Број стајалишних 
мјеста на такси-

стајалишту 

Прача Магистрални пут 01 (један) 2 

 
 

План о броју и размјештају так-
си-стајалишта на подручју Босанско-
подрињског кантона Горажде за 2017. 
годину Број: 04-27-470/17 од 31.03.2017. 
године ставља се ван снаге ради одре-
дби члана 9. Одлуке  о организацији 
и начину обављања такси-превоза 
путника на подручју Босанско-подр-
ињског кантона Горажде („Службене 
новине Босанско-подрињског канто-
на Горажде“ број 9/15). 
 

 Овај План о броју и размјештају 
такси-стајалишта на подручју Босанс-
ко-подрињског кантона Горажде за 
2017. годину ступа на снагу даном до-
ношења, а накнадно ће да се објави у 
„Службеним новинама Босанско-под-
рињског кантона Горажде“. 
 

Број:04-27-937/17                М И Н И С Т А Р 
19.06.2017.године               Анес Салман,с.р. 
     Г о р а ж д е 
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На основу члана 49. Закона о 
намјештеницима у органима државне 
службе у Федерацији Босне и Херце-
говине („Службене новине Ф БиХ”, 
број: 49/05) и Колективног уговора за 
службенике органа управе и судске 
власти у Федерацији Босне и Херцего-
вине („Службене новине ФБиХ”, број: 
23/00, 50/00, 97/13, 18/16 и 89/16), Ми-
нистрица за социјалну политику, здр-
авство, расељена лица и избјеглице Бо-
санско-подрињског кантона Горажде,  
д о н о с и : 
 
 

П Р А В И Л Н И К 
о утврђивању дужине трајања 

годишњег одмора и  одсуства са рада 
намјештеника у Министарству за 
социјалну политику, здравство, 

расељена лица и избјеглице Босанско-
подрињског кантона Горажде 
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I 

  
 Овим се Правилником утврђују 
критерији за одређивање дужине год-
ишњег одмора и одсуства са рада нам-
јештеника у Министарству за социјал-
ну политику, здравство, расељена ли-
ца и избјеглице Босанско-подрињског 
кантона Горажде. 
 

II 
 
 Намјештеници у Министарству 
за социјалну политику, здравство, ра-
сељена лица и избјеглице  имају право 
на годишњи одмор у трајању од најма-
ње 20 радних дана, а највише 30 радн-
их дана према критеријима утврђеним 
овим Правилником. 

 У годишњи одмор не рачунају 
се субота, недјеља и државни празни-
ци. 
 

III 
 
 Дужина годишњег одмора за 
намјештенике из члана II овог Правил-
ника увећава се према сљедећим кри-
теријима: 
 

1. По основу радног стажа: 
- за сваке три године радног стажа -  

један радни дан. 
 
2. По основу сложености послова: 
- за намјештенике више стручне сп-

реме и намјештенике са ВКВ спре-
мом – три радна дана, 

- за намјештенике средње школске 
спреме и намјештенике са КВ спре-
мом – два радна дана, 

- остали намјештеници – један рад-
ни дан.   
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3. По основу услова рада: 
- рад на пословима са отежаним усл-

овима рада -  три радна дана; 
- рад у смјенама и у нерадне дане – 

два радна дана. 
 
4. По основу социјалних и здравстве-

них услова: 
- родитељи или старатељи са дјетет-

ом до седам година старости -  јед-
ан радни дан за свако дијете; 

- самохрани родитељи или старате-
љи са дјететом до десет година ста-
рости -  два радна дана за свако ди-
јете; 

- самохрани родитељи или старате-
љи са хендикепираним дјететом – 
два радна дана за свако дијете; 

- инвалиди -  два радна дана. 
 
5. По основу резултата рада: 
- за успјешне резултате рада -  један 

радни дан; 
- за нарочито успјешне резултате у 

раду – два радна дана. 
 

IV 
 
 Намјештеник који у календарс-
кој години у којој је засновао радни од-
нос, нема навршених шест мјесеци не-
прекидног рада, има право на два да-
на годишњег одмора за сваки наврше-
ни мјесец рада. 
 

V 
 
 Намјештеници годишњи одмор 
могу користити у два дијела. Ако на-
мјештеник користи годишњи одмор 
из два дијела, први дио ће користити 
без прекида у трајању од најмање 12 
радних дана, а други дио најкасније до 
30. јуна наредне године. 
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VI 
  
 Дужина и распоред кориштења 
годишњег одмора намјештеницима 
према плану кориштења годишњег 
одмора одређује рјешењем руководи-
лац органа државне службе према пот-
ребама органа и жељама намјештени-
ка, у складу са овим Правилником. 
 По један примјерак рјешења до-
ставља се намјештенику, Министарст-
ву за финансије и у досије намјештен-
ика. 
 
 
ПЛАЋЕНО И НЕПЛАЋЕНО 
ОДСУСТВО 
 

VII 
 
 Намјештеник има право на одс-
уство уз накнаду плате (плаћено одсу-
ство) од укупно седам радних дана  у 
једној календарској години у сљеде-
ћим случајевима: 
 

- тежа болест  или  смрт члана уже 
породице, односно домаћинства -  
пет радних дана; 

- ступање у брак намјештеника  - пет 
радних дана; 

- рођење дјетета – три радна дана; 
- селидба -  један радни дан; 
- добровољно давање крви – два рад-

на дана и 
- у другим случајевима – један 

радни дан. 
 

Намјештеник има право на пла-
ћено одсуство са рада у трајању од 5 
радних дана за припремање и полага-
ње стручног испита или другог испита 
који представља услов за обављање по-
слова радног мјеста на које је намјеш- 
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теник распоређен. 
 

VIII 
 

 Намјештенику се може одобри-
ти неплаћено одсуство са рада у тра-
јању до 30 радних дана у сљедећим сл-
учајевима: 
 

- за припрему и полагање испи-
та; 

- за судјеловање у стручним сем-
инарима; 

- за синдикалне активности у 
трајању дужем од три радна 
дана у мјесецу; 

- за градњу и поправку куће или 
стана; 

- за његу члана породице; 
- за судјеловање на културним, 

спортским сусретима и другим 
сличним случајевима. 

 
 
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

IX 
 
 Овај  Правилник ступа на снагу 
даном доношења, а накнадно ће да се 
објави у „Службеним новинама Босан-
ско-подрињског кантона Горажде”. 
  

Број:08-34-699-1/17        М И Н И С Т Р И Ц А 
05.05.2017.године         Сабира Бешлија,с.р. 
     Г о р а ж д е 
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На основу члана 12. Закона пре-
кршајима против јавног реда и мира 
(“Службене новине Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде”, број: 11/14), 
члана 24. Статута Општине Пале (“Сл-
ужбене новине Босанско-подрињског 
кантона Горажде” број: 19/07, 11/08 и 
6/13), Општинско вијеће Пале, на сво-
јој VI редовној  сједници, одржаној да-
на 15.06.2017. године, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о прекршајима против јавног реда  
и мира на подручју општине Пале 

 
 

1. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ  
 

Члан 1. 
(Предмет) 

 

 Овом се Одлуком уређује јавни 
ред и мир на подручју  општине Пле 
(у даљњем тексту: општина), утврђују 
прекршаји против јавног реда и мира 
и прекршајне санкције које се изричу 
починиоцима прекршаја.  
 

Члан 2. 
(Прекршаји против 
 јавног реда и мира) 

 

 Прекршаји против јавног реда 
и мира су понашања којима се на про-
тивправан начин ремети мир, рад и 
нормалан начин живота грађана, ства-
ра нерасположење, узнемиреност или 
омета кретање грађана на јавним мјес-
тима или омета остваривање њихових 
права и дужности, вријеђа морал, оме-
та вршење законитих радњи државних 
органа и службених лица или правних 
лица или се омаловажавају такве рад- 
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ње, угрожава општа сигурност људи и 
имовине или се на други начин нару-
шава јавни ред и мир грађана утврђен 
овом Одлуком.  
 

Члан 3. 
(Равноправност сполова) 

 

 Граматичка терминологија у ов-
ој Одлуци подразумијева укључивање 
оба спола.  
 

Члан 4. 
(Јавно мјесто) 

 

 Под јавним мјестом у смислу 
ове Одлуке сматра се мјесто на којем је 
слободан приступ неодређеном броју 
лица без икаквих увјета (улице, трго-
ви, цесте, паркови, излетишта, чекаон-
ице, угоститељске, трговинске и зана-
тске радње, средства и објекти јавног 
превоза и сл.) или под одређеним увје-
тима (спортски стадиони и игралиш-
та, биоскопске, позоришне и концерт-
не сале, изложбене просторије и сл.), 
као и друга мјеста која у одређеном вр-
еменском периоду служе за овакве св-
рхе (површина или просторије у који-
ма се одржавају јавни скупови, такми-
чења и сл.) 
 Сматраће се да је прекршај из 
ове Одлуке извршен на јавном мјесту и 
кад је радња извршена на мјесту које се 
у смислу става (1) овог члана не сматра 
јавним мјестом, ако је то мјесто доступ-
но видику са јавног мјеста (балкони, 
терасе, ходници, дворишта и сл.) или 
ако је посљедица наступила на јавном 
мјесту.  
 

Члан 5. 
(Значење израза) 

 

 Поједини изрази употријебље- 
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ни у овој Одлуци имају сљедеће зна-
чење:  
 

a) “Јавни ред и мир” су поступци и 
понашање грађана појединачно и 
у њиховим међусобним односима, 
а који су у складу с правилима по-
нашања и нормалним начином 
живота;  

б) “Дрско понашање” је радња или ви- 
ше радњи које чине цјелину, а кој-
има се на дрзак начин вријеђају сх-
ватања одређене средине и ремете 
устаљени међуљудски односи као 
што су: пљување, псовање, назива-
ње погрдним именима, свађа, вика 
и слично; 

ц) “Нарочито дрско понашање” је: 
1)  грубо вријеђање другог лица или  

друго безобзирно понашање којим 
се угрожава сигурност грађана или 
којим се може изазвати осјећање 
физичке угрожености, узнемирен-
ости или негодовање грађана;  

2) безобзирно понашање гдје изврши- 
лац у вршењу прекршаја користи и 
средства која представљају посебну 
опасност за нападнути објекат или 
околину, као што је употреба у ту-
чи: боксера, кратке палице са уграђ-
еним оловом или жељезом; жељезн-
ог ланца, ломљење излога од стакла, 
разбијање чаша, флаша и употреба 
осталих распрскавајућих средстава у 
присуству других, посебно у угости-
тељским објектима и слично;  

д) “Скитња” је појава у којој лице, по  
правилу без средстава за живот, лу-
та од мјеста до мјеста или тако пос-
тупа у једном мјесту и на тај начин 
проводи живот без обављања кори-
сног рада;  

е) “Просјачење” је тражење милостиње  
од другог у новцу или каквој другој  
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користи; 
ф) “Оружје” је ватрено оружје, вазду- 

шно оружје, распрскавајуће и гас-
но оружје и хладно оружје;  

г) “Неовлаштена употреба оружја” је  
испаљивање једног или више хита-
ца из оружја, пријетња оружјем, по-
казивање оружја на јавном мјесту 
или руковање оружјем на начин 
којим се може изазвати застрашив-
ање или угрожавање сигурности 
људи и имовине;  

х) “Видно пијано лице” је лице за које  
се и обичним посматрањем може 
запазити да је пијано будући да 
има отупјеле рефлексе, несигурно 
се креће, има поремећаја у говору и 
код истог се осјећа задах на алко-
хол и слично;  

и) “Лице којем је повјерено вођење ра- 
дње” је лице које је, у тренутку вр-
шења прекршаја затечено у угост-
итељском или другом објекту да 
пружа услуге у складу са намјеном 
објекта;  

ј) “Овлаштени орган” у смислу ове Од- 
луке је надлежни полицијски орган 
у Кантону, односно Управа поли-
ције Министарства за унутрашње 
послове Босанско-подрињског кан-
тона Горажде (у даљњем тексту: 
Управа полиције).  

 
2. ПРЕКРШАЈИ И КАЗНЕНЕ 

ОДРЕДБЕ 
 

Члан 6. 
(Прекршај и новчане казне  

за физичка лица) 
 
Новчаном казном од 100,00 КМ  ће се 
казнити за прекршај:  
 
1. Ношење на јавном мјесту предмета  
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којима се може нанијети тјелесна 
повреда – хладно оружје, као што 
су: ножеви, сабље, бејзбол палице и 
сл., пиротехничка средства – пета-
рде и бакље; 

2. Узнемиравање грађана свирањем, 
пјевањем или репродуковање пут-
ем акустучких уређаја, кориштењ-
ем аутомобилских сирена и ствар-
ање галаме и буке у времену од 
22,00 до 06,00 сати у насељу или ст-
амбеној згради; 

3. Извођење пјесама и музике уживо 
или репродуковање путем акусти-
чних уређаја у угоститељском обје-
кту, стамбеној или стамбено-посло-
вној згради колективног становања 
у времену од 22,00 до 06,00 сати и 
башти испред објекта; 

4. Узнемиравање станара телефоном, 
звонцетом или куцањем на врата 
стана без потребе, ради продаје 
роба, гатања и прорицања судби-
не, као и пружање услуга које нису 
уговорене или наручене; 

5. Прскање пролазника водом прили-
ком прања улица, плочника, двор-
ишта, залијевања вртова и травња-
ка; 

6. Бацање на пролазнике и возила ле-
да и снијега савијеног у грудве и 
камења или других предмета, бац-
ање из зграда или ограђених прос-
тора предмета и хране или проси-
пање текућине на пролазнике; 

7. Прање моторних возила, просипа-
ње моторног уља на мјесту гдје то 
није предвиђено и прање ћилима 
испред зграда; 

8. Писање графита по фасадама и 
улазима зграда и кућа, јавним пре-
возним средствима, споменицима, 
потпорним зидовима, рекламним 
паноима и сл.; 
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9. Лијепљење плаката, рекламног ма-
теријала и других обавјештења на 
мјестима која нису за то предвиђе-
на; 

10. Уношење алкохолних пића од стр-
ане посјетилаца у спортске и кул-
турне објекте за вријеме одржава-
ња културних и спортских маниф-
естација; 

11. Недозвољено кориштење јавне по-
вршине без одобрења надлежног 
органа; 

12. Продаја робе или пружање услуга 
на јавним површинама без одобре-
ња надлежног органа; 

13. Точење, продаја и конзумирање ал-
кохолних пића у и око трговинск-
их радњи на удаљености од 30м; 

14. Неовлаштено извођење радова на 
инсталацијама и постављање нових 
инсталација у стамбеним зградама 
за чије је извођење потребно одоб-
рење и сагласност надлежног орга-
на; 

15. Недозвољено улажење и задржава-
ње у просторијама јавних установа, 
образовних институција и у школс-
ким двориштима; 

16. Помјерање контејнера за смеће са 
мјеста која су утврђена одлуком на-
длежног органа; одлагање смећа 
поред контејнера; паљење ватре у 
и око контејнера; оштећење конте-
јнера; 

17. Одлагање грађевинског материја-
ла, дрвних сортимената, отпадног 
материјала и амбалаже на јавним и 
зеленим површинама које нису за 
то предвиђене; 

18. Вршење нужде на јавним мјестима 
која нису за то предвиђена; 

19. Ко на јавном мјесту нарушава јавни 
ред и мир свађом, виком, неприс-
тојним или дрским понашањем;  
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20. Ко неовлаштено врши фотографи-

сање или скицирање објеката и мј-
еста која су означена као забрање-
на за фотографисање и скицира-
ње; 

21. Чија животиња својим гласањем 
нарушава јави ред и мир;  

22. Поступање са животињама на нач-
ин који изазива узнемиравање и 
негодовање грађана, и то: 
 

- држање опасних животиња на 
начин којим се може угрозити 
живот и здравље грађана, укљу-
чујући не истицање упозорења 
на опасност од таквих животи-
ња на улазу у затворено двори-
ште или други ограђени прост-
ор гдје су смјештене; 

- држање животиња у насељеном 
мјесту које ремете ноћни мир 
грађана, увођење животиња у 
продавнице и сл.; 

- сурово поступање са животиња-
ма, подстрекавање на борбу и 
изазивање животиња; 

- клање животиња на јавним мје-
стима, изузев у двориштима и 
баштама индивидуалних стам-
бених објеката за вријеме вјер-
ских празника; 

- неуклањање нечистоћа иза жи-
вотиња; 

23. Ко напаса крупну и ситну стоку на 
јавним површинама без одобрења 
надлежног органа или ко тјера сто-
ку у подручјима забране; 

24. Ко ложи ватру на површинама пр-
иликом чишћења башта и њива и 
при томе спаљује неколошки и заг-
ађујући материал (гуме, пластика и 
сл.); 

25. Ко у својству физичког или правн-
ог лица послије извођења радова  
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на инфраструктури површину не 
доведе у првобитно стање; 

26. Ко као учесник у саобраћају из во-
зила у стању кретања или мирова-
ња избацује отпад (опушке, кесе, 
папир и сл.) 

 
Члан 7. 

Новчаном казном од  200,00 до 500,00 
КМ ће се казнити за прекршај: 

 
1. Ко угрожава сигурност или изази-

ва осјећање угрожености другог 
лица пријетњом да ће напасти на 
његов живот или тијело;  

2. Ко просјачи;  
3. Ко на јавном мјесту, без одобрења 

надлежног органа, продаје или ну-
ди на продају улазнице за спортске 
и друге приредбе у већој количини 
или по цијенама вишим од означе-
них;  

4. Ко на јавном мјесту поцијепа или 
на други начин уништи или оште-
ти новац Босне и Херцеговине;  

5. Ко неовлаштено уклони, поцијепа 
или на други начин оштети јавно 
истакнуте објаве, огласе или пред-
мете које су поставили државни ор-
гани, предузећа и друга правна ли-
ца или изборне огласе истакнуте у 
складу са прописима или ко спри-
јечи њихово истицање или их ист-
иче супротно прописима;  

6. Ко игра хазардну или другу слич-
ну игру за новац или другу корист, 
тако да игра губи друштвено забав-
ни карактер или ко уступи или из-
најми у ту сврху просторије, осим у 
случајевима играња хазардне или 
друге сличне игре која се одвија у 
за то намијењеним просторијама 
које су регистроване за ту врсту дје-
латности, или ко омогућава лицу  
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млађем од 18 година да игра хазар-
дну или другу сличну игру или да 
се клади у објектима који су регис-
тровани за ту врсту дјелатности;  

7. Ко на јавном мјесту посједује, пали, 
уступа, продаје, купује или нуди 
петарде и друга пиротехничка сре-
дства без одобрења надлежног ор-
гана;  

8. Ко приреди бакљаду, ватромет или 
сличну приредбу без прописане 
најаве или мимо забране надлеж-
ног органа или ко не предузме мје-
ре осигурања које је дужан преду-
зети;  

9. Ко стави или држи испред зграде 
или ограде, односно на зграду или 
ограду, уређај или предмет који 
може угрозити пролазника или му 
нанијети штету или ко такве пред-
мете стави или избаци на улицу.  

 
Члан 8. 

Новчаном казном од 500,00 до 1.000,00 
ће се казнити за прекршај: 

 
1. Ко на јавном мјесту нарушава јавни 

ред и мир учествовањем у тучи, 
физичким нападом или злоставља-
њем другог или ко изазове тучу, 
односно злостављање или физички 
напад на другог;  

2. Ко организује просјачење или ко 
наводи на просјачење малољетно 
лице или душевно болесно лице 
или лице заосталог душевног раз-
воја;  

3. Ко другог наводи на проституцију 
или ко изнајми, односно уступи 
просторије за вршење проституци-
је;  

4. Ко не поступи по наредби или рје-
шењу државног органа којим се ог-
раничава или забрањује приступ,  
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кретање или задржавање лица на 
одређеном мјесту или ко се не уда-
љи из групе коју је полицијски слу-
жбеник позвао да се разиђе;  

5. Ко омета или омаловажава држав-
не органе, предузећа односно дру-
га правна лица која врше јавна ов-
лаштења или њихова службена ли-
ца, односно одговорна лица прил-
иком вршења или у вези са вршењ-
ем службених послова и задатака 
или ко не поступи на лицу мјеста 
по одређеном законитом захтјеву 
или наређењу службеног лица;  

6. Ко се лажно представља у погледу 
своје службене или друштвене фу-
нкције, односно положаја или ко 
употријеби лажне личне податке 
као своје или ко потврди туђе лаж-
не личне податке или ко неовлаш-
тено носи службене ознаке;  

7. Ко рукује оружјем или показује ор-
ужје на јавном мјесту;  

8. Ко неовлаштено употријеби оружје 
и тиме угрози сигурност људи или 
имовине или изазове осјећање узн-
емирености грађана;  

9. Ко на јавном мјесту вријеђа вјерска, 
национална и расна осјећања грађ-
ана;  

10. Ко продаје или даје алкохолна пи-
ћа лицу у видно пијаном стању, 
малољетнику, душевно обољелом 
лицу или лицу заосталог душевног 
развоја;  

11. Ко конзумира алкохол у већим ко-
личинама усљед чега долази до на-
рушавања јавног реда и мира; 

12. Родитељ, усвојилац и старалац ма-
лољетника, млађег од 16 година, 
који је  учинио прекршај против ја-
вног реда и мира прописан овом 
Одлуком, ако је извршење прекрш-
аја посљедица његовог пропушта- 
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ња дужног старања о малољетни-
ку, а у могућности је да такав надз-
ор врши.  

 
Члан 9. 

(Прекршај и новчане казне 
за правна и одговорна лица) 

 
 Новчаном казном од 1.000,00 до 
1.500,00 КМ казниће се правно лице, 
односно новчаном казном  од 500,  до 
700,00 КМ ће се казнити одговорно ли-
це у правном лицу, за прекршаје из 
члана 7. тачке 4, 7, 8, 9. и 10. ове Од-
луке. 
 

Члан 10. 
 
 Новчаном казном од 1.500,00 до 
2.000,00 КМ казниће се правно лице, 
односно новчаном казном  од 700,  до 
1.000,00 КМ ће се казнити одговорно 
лице у правном лицу, за прекршаје из 
члана 8. тачке 2. и 10. ове Одлуке. 
 

Члан 11. 
 
 Новчаном казном од 2.000,00 до 
3.000,00 КМ казниће се правно лице, 
односно новчаном казном  од 1.000,  до 
1.500,00 КМ ће се казнити одговорно 
лице у правном лицу, за прекршаје из 
члана 8. тачке  3. ове Одлуке. 
 
 
3. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 12. 
(Приходи) 

 
 Приход остварен наплатом но-
вчаних казни прописаних овом Одлук-
ом је приход Буџета Општине Пале. 
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Члан 13. 
(Привремено одузимање предмета) 

 

 Када у вршењу службених пос-
лова и задатака сазнају за прекршај пр-
описан овом Одлуком, полицијски сл-
ужбеници или инспектори могу прив-
ремено одузети предмете који су упо-
тријебљени или су били намијењени 
за извршење прекршаја, или који су 
настали извршењем прекршаја, као и 
предмете који могу послужити као 
доказ у прекршајном поступку. 
 О привременом одузимању пр-
едмета полицијски службеници или 
инспектори, лицу од којег су одузети 
предмети који су употребљени или су 
били намијењени за извршење прекр-
шаја издају потврду која садржи: назив 
и сједиште органа чији је полицијски 
службеник или инспектор одузео пре-
дмете, назив, врсту и количину одузет-
их предмета, име и презиме лица од 
кога су одузети предмети и његову ад-
ресу, разлог одузимања, датум вријеме 
и  мјесто одузимања, печат и потпис 
полицијског службеника или инспект-
ора. 
 

Члан 14. 
(Поступак са одузетим предметима) 

 
 Одредбе чланова 10. и 11. Зако-
на о прекршајима против јавног реда 
и мира („Службене Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде”, број:11/14) од-
говарајуће се примјењују и када је у 
питању поступак за одузете предмете 
за прекршаје који су прописани овом 
Одлуком. 
 

Члан 15. 
 

 За спровођење ове Одлуке над- 
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лежна је Полицијска станица Прача и 
инспекцијски органи у оквиру својих 
надлежности. 
 Надзор над спровођењем ове 
Одлуке врши општински начелник 
путем служби. 
 

Члан 16. 
 
 Ова Одлука ступа на снагу осм-
ог дана од дана објављивања у “Служ-
беним новинама Босанско-подрињск-
ог кантона Горажде” и ступањем на 
снагу ове Одлуке престаје са примјен-
ом  Одлука о прекршајима против јав-
ног реда и мира (“Службене новине 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де”, број: 8/07 и 14/10). 
 

Број:02-02-1-62/17     ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ  
15.06.2017.године        Алмин Ћутук,с.р.  
     П  р  а  ч  а 

 

547 
 

 На основу члана 13. став (2) 
тачка 9) Закона о принципима локане 
самоуправе („Службене новине ФБиХ” 
број: 49/06 и 51/09) и члана 24. Ста-
тута Општине Пале („Службене нови-
не Босанско-подрињског кантона Гор-
ажде”, број: 19/07, 11/08 и 6/13), Опш-
тинско вијеће Пале, на VI редовној сје-
дници, одржаној дана 15.06.2017. годи-
не, д о н и ј е л о   ј е : 
 
 

О Д Л У К У 
о утврђивању регистра назива  

улица, тргова и мостова  
на подручју општине Пале 

 
Члан 1. 

 
Овом се Одлуком утврђује реги- 
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стар назива улица, тргова и мостова на 
подручју Општине Пале.   
 

Члан 2. 
 

На подручју општине Пале се 
утврђује регистар улица како слиједи:  
 

1. Улица „ХИМЗЕ САБЉЕ” почиње 
од међуентитеског разграничења 
са лијеве стране ријеке Праче, а за-
вршава се код почетка “ТРГА КЕ-
МАЛА КЕМЕ ХРВЕ” на западној 
граници парцеле означене као к.ч. 
бр. 277,  к.о. Прача Доња. 

 
2. Улица „ЏЕМАЛА ТУРЧАЛА”  по-

чиње са лијеве стране улице „ХИ-
МЗЕ САБЉЕ” код црквене куће  
изграђене на источној граници па-
рцеле означене као к.ч. бр. 66,  к.о. 
Прача Доња, а завршава се на ме-
ђуентитеском разграничењу.  

 
3. Улица „АЛМИРА ДРАКОВЦА”  

почиње од  краја “ТРГА КЕМАЛА 
КЕМЕ ХРВЕ” и почетка улице 
„ХАЛИЛА ЛИГАТЕ”,  а завршава 
се са посљедњим објектом у тој 
улици.  

 
4. Улица „ХАЛИЛА ЛИГАТЕ”  почи-

ње од краја “ТРГА КЕМАЛА КЕМЕ 
ХРВЕ”, а завршава се на раскрсни-
ци код почетка парцеле означене 
као к.ч.бр.403, к.о. Прача Доња. 
Ова улица обухвата десани и ли-
јеви крак који се одвајају са те раск-
рснице. 

 
5. Улица „НУСРЕТА ДРУГОВЦА”   

почиње са лијеве стране улице 
„ХАЛИЛА ЛИГАТЕ”, са источне 
стране парцеле означене као к.ч.  
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бр.329, к.о. Прача Доња, а завршава 
се са посљедњим објектом у тој 
улици.   

 
6. Улица „ЕДИНА ПРЉАЧЕ”  почи-

ње са раскрснице од краја улице 
„ХАЛИЛА ЛИГАТЕ”, а завршава се 
на раскрсници која се налази на 
западној страни парцеле означене 
као к.ч.бр.831.   

 
7. Улица „ОМЕРА ШКУЉА”   почи-

ње од краја улице „ЕДИНА ПРЉА-
ЧЕ”, са раскрснице која се налази  
на западној страни парцеле означе-
не као к.ч.бр.839/1, к.о. Прача До-
ња, у ову улицу спадају оба крака 
од раскрснице  и завршава се са по-
сљедњим објектом у тој улици.   

 
8. Улица „СМАЈЕ ФЕРХАТОВИЋА”   

почиње са десне стране улице 
„ЕДИНА ПРЉАЧЕ”, од источне 
стране парцеле означене као к.ч. 
бр.423/1, к.о. Прача Доња, а заврш-
ава се са посљедњим објектом у тој 
улици. 

 
9. Улица „РАСИМА ПРЉАЧЕ” поч-

иње од међуентитеског разграни-
чења са десне стране ријеке Праче, 
а завршава се на изласку магист-
ралног пута из мјесне заједнице 
Прача код западне стране парцеле 
означене као к.ч. бр. 2014/1. У ову 
улицу спада   крак који се одваја за 
Тодоровића куће.  

 
10. Улица „МУХИДИНА ОСМАНОВ-

ИЋА” почиње са десне стране ул-
ице „РАСИМА ПРЉАЧЕ”, од зап-
адне стране парцеле означене као 
к.ч. бр.261 и излази на улицу „МА- 

ХАЛА” иза источне стране Семиз 

04. јул/српањ 2017. 
 

 
Алипашине џамије.   

 
11. Улица „МАХАЛА”  почиње  од ул-

ице „РАСИМА ПРЉАЧЕ”, од ист-
очне границе парцеле означене 
као к.ч. бр. 474/2,  к.о. Прача Доња, 
а завршава се на раскрсници одак-
ле почињу улице  „ЕМИРА ФАЗЛ-

ИЋА” и „ХАЗИМА УГЉЕШЕ”.   
   
12. Улица „МУЈЕ ФАЗЛИЋА“ почиње 

од улице „МУХИДИНА ОСМАН-

ОВИЋА” и протеже се са јужне ст-
ране Семиз Алипашине џамије, а 
завршава се са посљедњим објект-
ом у тој улици. 

 
13. Улица „ЕМИРА ФАЗЛИЋА” поч-

иње од раскрснице улица  „МАХА-

ЛА” и „ХАЗИМА УГЉЕШЕ”, а за-
вршава се на улици „РАСИМА ПР-

ЉАЧЕ” код код објекта изграђеног 
на  парцели означеној како к.ч.бр. 
474/12 к.о. Прача Доња.   

 
14. Улица „ХАЗИМА УГЉЕШЕ” поч-

иње  са раскрснице улица  „МАХА-

ЛА” и „ЕМИРА ФАЗЛИЋА”, а за-
вршава се са посљедњим објектом у 
тој улици. 

 
15. Улица „ШЕВКА ШКУЉА”  почи-

ње са десне стране улице „РАСИ-

МА ПРЉАЧЕ”, прије западне стра-
не мјесног гробља у Прачи и разд-
ваја се на два крака, а завршава се 
са посљедњим објектом у тој ули-
ци. 

 
16. Улица „АЛИЈЕ ДРУГОВЦА”  поч-

иње са десне стране улице „РАС-

ИМА ПРЉАЧЕ”,  од западне стра-
не парцеле означене као к.ч.бр. 
772/3, к.о. Прача Доња, а завршава  



04. јул/српањ 2017. 
 
 

се са посљедњим објектом у тој 
улици. 
 

17. Улица „АЛИЈЕ ПРАЗИНЕ” почи-
ње од знака који означава улазак у 
насељено мјесто Хреновица из пра-
вца Праче, а завршава се спајањем 
са улицом „ШЕСТИ ХРЕНОВАЧ-
КИ БАТАЉОН” и почетком “ТРГА 
РАСИМА ИМШИРОВИЋА”. 

 
18. Улица „ЂЕМКА ХАЛИЛОВИЋА” 

почиње од од улице „АЛИЈЕ ПРА-
ЗИНЕ” од источне стране парцеле 
означена као к.ч. бр. 1754, к.о. Хре-
новица, а завршава се код моста у 
Луњама на ријеци Прачи. 

 
19. Улица „ШЕСТИ ХРЕНОВАЧКИ 

БАТАЉОН” почиње од од краја 
улице „АЛИЈЕ ПРАЗИНЕ” и   поч-
етка „ТРГА РАСИМА ИМШИРО-
ВИЋА”, а завршава се код индуст-
ријске зоне Винчица.  

 
20. Улица „ИНДУСТРИЈСКА ЗОНА 

ВИНЧИЦА” почиње од краја ули-
це „ШЕСТИ ХРЕНОВАЧКИ БАТА-
ЉОН” и обухвата комплетан комп-
лекс бивше касарне Хреновица.  

 
21. Улица „БАЈРЕ КАЉАНАЦА” поч-

иње од „ТРГА РАСИМА ИМШИ-
РОВИЋА”, од источне стране пар-
целе означене као к.ч.бр.1299/2, а 
завршава се код знака који означа-
ва излазак из насељеног мјеста Хр-
еновица.  

 
22. Улица „ДР. ЗАХИДА ЧАУШЕВ-

ИЋ” почиње са лијеве стране  ули-
це „БАЈРЕ КАЉАНЦА”, од парце-
ле означене како к.ч. бр. 1318 к.о. 
Хреновица, а завршава се на међу- 
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ентитеском разграничењу за насе-
љено мјесто Стране.  
 

23. Улица „САМИРА ХУЈДУРА”  поч-
иње од моста у Турковићима,  а за-
вршава се код моста на Баранском 
потоку.  

 
24. Улица „МУСТАФЕ САЛИСПАХИ-

ЋА” почиње са лијеве стране улице 
„САМИРА ХУЈДУРА”, парцеле оз-
начене како к.ч. бр. 695 к.о. Турко-
вићи, а завршава се код резервоара 
у Турковићи.  

 
25. Улица „РАСИМА МУЛАХАСАН-

ОВИЋА”  почиње са лијеве стране 
улице „САМИРА ХУЈДУРА”,  а за-
вршава код последњег објекта.  

 
26. Улица „СЕЈЕ БАЈРАМОВИЋА” по-

чиње са десне стране улице „СА-
МИРА ХУЈДУРА”, од парцеле оз-
начене како к.ч. бр. 793/2 к.о. Тур-
ковићи, обухвата објекте на том ло-
калитету и излази на на улицу 
„САМИР ХУЈДУР”, код парцеле оз-
начене како к.ч. бр. 810 к.о. Турко-
вићи.  

 
27. Улица „АСИМА МУСЕ РЕЏОВИ-

ЋА” почиње са лијеве стране улице 
„САМИРА ХУЈДУРА”, од парцеле 
означене како к.ч. бр. 626 к.о. Тур-
ковићи, а завршава се са посљед-
њим објектом у тој улици.  

 
Члан 3. 

 
На подручју општине Пале се 

утврђује назив тргова како слиједи:  
 

1. У мјесној заједници Прача “ТРГ 

КЕМАЛА КЕМЕ ХРВЕ“  обухвата  
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простор до  „МОСТА ЖРТАВА ГЕ-
НОЦИДА У СРЕБРЕНИЦИ”,  поч-
етка улице „АЛМИРА ДРАКОВ-
ЦА” на источној граници парцеле 
означене као к.ч. бр. 383 к.о. Прача 
Доња и краја улице „ХИМЗЕ СА-
БЉЕ”,   на западној граници парце-
ле означене као к.ч. бр. 277 к.о. Пр-
ача Доња. 

 

2. У мјесној заједници Хреновица 
“ТРГ РАСИМА ИМШИРОВИЋА” 
почиње од завршетка улице „АЛИ-
ЈЕ ПРАЗИНЕ” и почетка улице 
„ШЕСТИ ХРЕНОВАЧКИ БАТАЉ-
ОН”, а завршава се на почетку мос-
та ТУРКОВИЋИ и обухвата и рас-
крсницу те све објекте који користе 
приступ са Трга.                                                                                                                                                            

 

Члан 4. 
 

На подручју општине Пале се 
утврђују називи мостова како слиједи:  
 

1. „МОСТ АЛИЈЕ ИЗЕТБЕГОВИЋА” -  
мост на ријеци Прачи, код зграде 
Општине,  

2. „МОСТ ЖРТАВА ГЕНОЦИДА У 
СРЕБРЕНИЦИ” – мост на ријеци 
Прачи, код основне школе.  

 

Члан 5. 
 

За реализацију ове Одлуке, у 
складу са одредбама Правилника о 
садржају и начину вођења евиденција 
Агенције за идентификациона доку-
мента, евиденцију и размјену података 
БиХ – ИДДЕЕА, надлежано је Минис-
тарство за унутрашње послове Босанс-
ко-подрињског кантона Горажде. 
 

Члан 6. 
 

 Даном ступања на снагу ове  

04. јул/српањ 2017. 
 

 
Одлуке престају да се примјењују све 
донесене појединачне одлуке о утвр-
ђивању назива улица, тргова и мосто-
ва на подручју општине Пале.  
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 На основу члана 2.12. став 5. 
Изборног закона Босне и Херцеговине 
(„Службени гласник БиХ”, број: 23/1, 
7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 
25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 
32/07, 33/08, 37/08, 32/10, 18/13, 7/14 
и 31/16), Упутства о утврђивању ква-
лификација, броја и именовању члан-
ова изборне комисије основне изборне 
јединице у Босни и Херцеговини („Сл-
ужбени гласник БиХ”, број: 6/16 – Пр-
ечишћени текст и 13/16), члана 24. Ст-
атута Општине Пале (“Службене нов-
ине Босанско-подрињског кантона Го-
ражде” бр.19/07, 11/08 и 6/13) и члана 
81. Пословника Општинског вијећа 
Општине Пале (“Службене новине Бо-
санско-подрињског кантона Горажде”, 
број:4/08), Општинско вијеће Општи-
не Пале, на својој VI сједници, одржа-
ној дана 15.06.2017.године,  д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о објављивању јавног одласа  

за именовање  Општинске  
изборне комисије Пале 

 
Члан 1. 

 
 Овом се Одлуком утврђује расп-
исивање јавног огласа за именовање 
Општинске изборне комисије Пале.  
 



04. јул/српањ 2017. 
 
 

Члан 2. 
 

  Јавни оглас из члана 1. ове Од-
луке објавиће се најмање у једном од 
дневних листова који излазе на под-
ручју Босне и Херцеговине, на веб стр-
аници Општине Пале и огласним таб-
лама Општине и мјесних заједница. 
 Јавни оглас из члана 1. ове Од-
луке остаје отворен 8 (осам) дана од 
дана објављивања у дневном листу.  
 

Члан 3. 
 

 Кандидати за члана Општинске 
изборне комисије требају испуњавати 
опште услове прописане чланом 2.2. 
став 1. и 2. Изборног закона Босне и 
Херцеговине и посебне услове пропи-
сане чланом 2. Упутства о утврђивању 
квалификација, броја и именовању чл-
анова изборне комисије основне избо-
рне јединице у Босни и Херцеговини.  
 

Члан 4. 
 

 Мандат чланова Општинске из-
борне комисије траје 7 (седам) година, 
рачунајући од дана давања сагласно-
сти Централне изборне комисије Бос-
не и Херцеговине на одлуку о имено-
вању чланова Општинске изборне ко-
мисије донесену од стране Општинск-
ог вијећа Пале.  
 

Члан 5. 
 

 Текст јавног одласа за именова-
ње Општинске изборне комисије Па-
ле, за прву наредну сједницу ће прип-
ремити секретар Општинског вијећа 
Пале. 
 

Члан 6. 
 

  Поступак по расписаном јавном  
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огласу ће провести комисија за прово-
ђење поступка јавног огласа за имено-
вање Општинске изборне комисије (у 
даљем тексту: конкурсна комисија).  
 Задатак конкурсне комисије из 
претходног става је:  
 

- да сачини Правилник за оцјењива-
ње кандидата који ће приступити 
интервјуу на расписаном јавном 
огласу за именовање Општинске 
изборне комисије Пале; 

- да прегледа пристигле пријаве на 
јавни оглас и утврди њихову благо-
временост, уредност и формалну 
исправност;  

- да са кандидатима који испуњвају 
услове јавног огласа, обави интер-
вју и сачини ранг-листу са редос-
лиједом кандидата према успјеху 
постигнутом на интервјуу;  

- да Општинском вијећу Пале доста-
ви ранг-листу и писани извјештај 
који садржи све релевантне подат-
ке за свако лице које је поднијело 
пријаву на јавни оглас.  

 

Члан 6. 
 

 До окончања поступка именов-
ања Општинске изборне комисије Па-
ле послове и радне задатке ће обавља-
ти Општинска изборна комисија Пале 
у садашњем саставу. 
 

Члан 7. 
 

 Општинско вијеће Пале, цијен-
ећи положај кандидата на ранг-листи 
коју достави конкурсна комисија, ће 
донијети одлуку о именовању чланова 
Општинске изборне комисије.  
 

Члан 8. 
 

 Ова Одлука ступа на снагу осм- 
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ог дана од дана објеве у „Службеним 
новинама Босанско-подрињског кант-
она Горажде“ и ступањем на снагу ове 
Одлуке ставља се ван снаге Одлука о 
именовању Општинске изборне коми-
сије Пале (“Службене новине Босанс-
ко-подрињског кантона Горажде”, бр-
ој: 6/17).   
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 На основу члана 24. Статута 
Општине Пале (“Службене новине Бо-
санско-подрињског кантона Горажде”, 
број: 19/07, 11/08 и 6/13), члана 89. 
Пословника Општинског вијећа Опш-
тине Пале (“Службене новине Босанс-
ко-подрињског кантона Горажде”, бр-
ој: 4/08) и члана 7. став 1. тачка а) Упу-
тства о утврђивању квалификација, 
броја и именовања чланова изборне 
комисије основне изборне јединице у 
Босни и Херцеговини (“Службени гла-
сник Босне и Херцеговине”, број: 6/16 
и 13/16),  Општинско вијеће Општине 
Пале, на својој VI сједници, одржаној 
дана 15.06.2017. године, д о н о с и: 
 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о именовању  Комисије за провођење 
поступка  јавног огласа за именовање 

Општинске изборне комисије 
 

Члан 1. 
 
 Овим се Рјешењем именује  Ко-
мисија за провођење поступка јавног 
огласа за именовање Општинске избо-
рне комисије у сљедећем саставу: 
 

04. јул/српањ 2017. 
 

 
1.  Алмин Ћутук, предсједник 
2.  Неџад Друговац, члан 
3.  Мирнес Ћутук, члан 
 

Члан 2. 
 
 Задатак Комисија је:  
 

- да сачини правилник за оцјењива-
ње кандидата који ће приступити 
интервјуу на расписаном јавном 
огласу за именовање Општинске 
изборне комисије Пале; 

- да прегледа пристигле пријаве на 
јавни оглас и утврди њихову благо-
временост, уредност и формалну 
исправност;  

- да са кандидатима који испуњвају 
услове јавног огласа обави интервју 
и сачини ранг-листу са редослије-
дом кандидата према успјеху пос-
тигнутим на интервјуу;  

- да Општинском вијећу Пале доста-
ви ранг-листу и писани извјештај 
који садржи све релевантне подат-
ке за свако лице које је поднијело 
пријаву на јавни оглас.  

 
Члан 3. 

 

 Ово Рјешење ступа на снагу ос-
мог дана од дана објављивања у  „Слу-
жбеним новинама Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде“. 
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На основу члана 24. Статута Оп-
штине Пале (“Службене новине Боса-
нско-подрињског кантона Горажде”, 
број: 19/07, 11/08 и 6/13) и  члана 89.  
 



04. јул/српањ 2017. 
 
 
Пословника Општинског вијећа Опш-
тине Пале (,,Службене новине Босанс-
ко-подрињског кантона Горажде”, бр-
ој: 4/08), рјешавајући по захтјеву Реџо-
вић Недима, Општинско вијеће  Пале, 
на VI редовној сједници, одржаној да-
на 15.06.2017. године, д о н о с и: 
 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о преузимању некретнина  

у корист Општине Пале 
 
1. У корист Општине Пале, без новч-

ане накнаде, преузима се земљиш-
те означено као к.ч.бр. 450, звано 
“Окућница”, по номенклатури „не-
категорисани пут”, у површини од 
90 м2, уписано у п.л. бр. 530 к.о. Ту-
рковићи, над којим Реџовић Нед-
им  има  власништво 1/1. 

 

2. У Земљишнокњижном уреду Опш-
тинског суда Горажде брисати пра-
ва досадашњег власника и исто ук-
њижи као „некатегорисани пут” у 
власништву Општине Пале. 

 

3. Ово Рјешење ступа на снагу даном 
усвајања, а накнадно ће бити објав-
љено у „Службеним новинама бос-
анско-подрињског кантона Гораж-
де“. 

  
О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 

 
Реџовић Недим из Сарајева, ул. 
Тимурханова број:15, обратио се дана 
26.05.2017. године, са молбом којом кој-
ом тражи да се семљиште наведено у 
тачки 1. диспозитива овог Рјешења, без 
новчане накнаде у  Земљишнокњижн-
ом уреду Општинског суда Горажде, 
укњижи као „некатегорисани пут” у 
власништву Општине Пале. 
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Уз молбу је именовани прило-
жио препис ПЛ, фотокопију личне ка-
рте, као и овјерену изјаву којом исказу-
је своју вољу.  

Поступајући у складу са чланом 
137. ставови 3.и 5. Закона о стварним 
правима („Службене новине Федера-
ције Босне и Херцеговине”, бр. 66/13) 
у којим је прописано: „Одрицањем пр-
аво власништва на некретнини прес-
таје брисањем у земљичној књизи, ако 
закон не одређује другачије” и „Бри-
сањем права ранијих власника некре-
тнине постају власништво Општине 
на чијој се територији налази ако зако-
ном није другачије уређено”, одлуче-
но је као у диспозитиву Рјешења.  

Поука о правном лијеку: Про-
тив овог се Рјешења не може уложити 
жалба, али се може покренути управ-
ни спор код Кантоналног суда Гораж-
де у року од 30 дана од дана пријема 
овог Рјешења. 
  

Број:02-02-1-66/17       ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ  
15.06.2017.године          Алмин Ћутук,с.р. 
     П  р  а  ч  а 
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На основу члана 24. Статута 
Општине Пале (“Службене новине Бо-
санско-подрињског кантона Горажде”, 
број: 19/07, 11/08 и 6/13) и члана 89. 
Пословника Општинског вијећа Опш-
тине Пале (“Службене новине Босанс-
ко-подрињског кантона Горажде”, бр-
ој: 4/08), Општинско вијеће  Пале, на 
својој VI редовној сједници, одржаној 
дана 15.06.2017. године, д о н о с и: 
 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о именовању Организационог одбора 

поводом културно-спортске 
манифестације “Прачанско љето 2017.” 
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Члан 1. 

 
Поводом културно-спортске ма-

нифестације “Прачанско љето 2017.” 

именује се Организациони одбор у сљ-
едећем саставу: 
 

-    Рамиз Агановић          –  предсједник 
-    Мунир Радача          -  допредсједник 
-    Нихад Чоло                     -   члан 
-    Авдо Салиспахић           -   члан 
-    Сулејман Омеровић       -   члан 
-    Мирсада Јашаревић       -   члан 
-    Адис   Имшировић         -   члан 
 

Члан 2. 
 

Организациони одбор је дужан 
сачинити програм манифестације и 
предрачун потребних новчаних сред-
става. 
 

Члан 3. 
 

По завршеку манифестације 
сачинити финансијски извјештај о ут-
рошку новчаних средстава и достави-
ти га Општинском начелнику. 
 

Члан 4. 
 

Ово Рјешење ступа на снагу да-
ном усвајања, а накнадно ће бити обја-
вљено у «Службеним новинама Боса-
нско-подрињског кантона Горажде». 
 

Број:02-02-1-67/17     ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ  
15.06.2017.године         Алмин Ћутук,с.р.  
     П  р  а  ч  а 
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 На основу члана 24. Статута 
Општине Пале (“Службене новине 
Босанско-подрињског кантона Гораж- 

04. јул/српањ 2017. 
 

 
де”, број: 19/07, 11/08 и 6/13) и члана 
88. Пословника Општинског вијећа 
Општине Пале (“Службене новине Бо-
санско-подрињског кантона Горажде”, 
број: 4/08), Општинско вијеће Пале, на 
својој VI редовној сједници, одржаној 
дана 15.06.2017. године, д о н о с и: 
 
 

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

о извршењу Буџета Општине Пале 
за период 01.01 – 31.03.2017. године 

 
Члан 1. 

 
Овим Закључком Општинско 

вијеће Пале прима к знању  Информа-
цију о извршењу Буџета Општине Па-
ле за период 01.01 – 31.03.2017. године. 
 

Члан 2. 
 
 Овај Закључак ступа на снагу 
даном усвајања, а накнадно ће бити 
објављен у „Службеним новинама Бо-
санско-подрињског кантона Горажде“. 
 

Број:02-05-1-68/17       ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ  
15.06.2017.године            Алмин Ћутук,с.р.     
     П  р  а  ч  а 
 

553                 
 

 На основу члана 24. Статута 
Општине Пале (“Службене новине 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де”, број: 19/07, 11/08 и 6/13) и члана 
88. Пословника Општинског вијећа 
Општине Пале (“Службене новине Бо-
санско-подрињског кантона Горажде”, 
број: 4/08), Општинско вијеће Пале, на 
својој VI редовној сједници, одржаној 
дана 15.06.2017. године, д о н о с и: 
 



04. јул/српањ 2017. 
 
 

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

обиљежавања Дана отпора  
МЗ  Хреновица 

 
Члан 1. 

 
 Овим Закључком Општинско 
вијеће Пале прима к знању  Информа-
цију Организационог одбора поводом 
обиљежавања Дана отпора МЗ Хрено-
вица. 
 

Члан 2. 
 
 Овај Закључак ступа на снагу 
даном усвајања, а накнадно ће бити 
објављен у „Службеним новинама Бо-
санско-подрињског кантона Горажде“. 
 

Број:02-05-1-69/17       ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ  
15.06.2017.године           Ћутук Алмин,с.р.   
     П  р  а  ч  а 
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 На основу члана 24. Статута 
Општине Пале (“Службене новине 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де”, број: 19/07, 11/08 и 6/13) и члана 
88. Пословника Општинског вијећа 
Општине Пале (“Службене новине Бо-
санско-подрињског кантона Горажде”, 
број: 4/08), Општинско вијеће Пале, на 
својој VI редовној сједници, одржаној 
дана 15.06.2017. године, д о н о с и: 
 
 

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

ЈКП “Прача” о пружању услуга 
одвоза смећа, водоснабдијевању  
и одржавању  локалних путева 
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Члан 1. 

 
Овим Закључком Општинско 

вијеће Пале прима к знању  Информа-
цију ЈКП “Прача” о пружању услуга 
одвоза смећа, водоснабдијевању, одр-
жавању локалних путева и мјерама ко-
је је потребно подузети да би се те ус-
луге побољшале.  

Општинско вијеће Пале подр-
жава увођење мјера искључења са во-
доводне мреже корисника који не из-
мирују обавезе на име утрошка воде. 
 

Члан 2. 
 
 Овај Закључак ступа на снагу 
даном усвајања, а накнадно ће бити 
објављен у „Службеним новинама Бо-
санско-подрињског кантона Горажде“. 
 

Број:02-05-1-70/17       ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ  
15.06.2017.године          Алмин Ћутук,с.р.   
     П  р  а  ч  а 
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 На основу члана 24. Статута 
Општине Пале (“Службене новине Бо-
санско-подрињског кантона Горажде”, 
број: 19/07, 11/08 и 6/13) и члана 88. 
Пословника Општинског вијећа Опш-
тине Пале (“Службене новине Босанс-
ко-подрињског кантона Горажде”, бр-
ој: 4/08), Општинско вијеће  Пале, на 
својој VI редовној сједници, одржаној 
дана 15.06.2017. године, д о н о с и: 
 
 

З А К Љ У Ч А К 
о примању к знању Информације 
 ЈУ Дом здравља “Прача” о стању 

здравствене заштите људи  
у протеклом периоду на подручју 

општине Пале 
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Члан 1. 
 

 Овим Закључком Општинско 
вијеће Пале прима к знању  Информа-
цију ЈУ Дом здравља “Прача” о стању 
здравствене заштите људи у протекл-
ом периоду на подручју општине Пале. 
 

Члан 2. 
 

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

Број:02-05-1-71/17       ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ  
15.06.2017.године          Алмин Ћутук,с.р.  
       П  р  а  ч  а 
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 На основу члана 24. Статута 
Општине Пале (“Службене новине Бо-
санско-подрињског кантона Горажде”, 
број: 19/07, 11/08 и 6/13) и члана 88. 
Пословника Општинског вијећа Опш-
тине Пале (“Службене новине Босанс-
ко-подрињског кантона Горажде”, бр-
ој: 4/08), Општинско вијеће  Пале, на 
својој VI редовној сједници, одржаној 
дана 15.06.2017. године, д о н о с и: 
 
 

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

Службе ЦЗ о деминирању   
на подручју општине Пале 

 

Члан 1. 
 

 Овим Закључком Општинско 
вијеће Пале прима к знању  Информа-
цију Службе ЦЗ о деминирању  на по-
дручју Општине Пале. 

 

Члан 2. 
 

 Овај Закључак ступа на снагу  

04. јул/српањ 2017. 
 
 
даном усвајања, а накнадно ће бити 
објављен у „Службеним новинама Бо-
санско-подрињског кантона Горажде“. 
 

Број:02-05-1-72/17       ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ  
15.06.2017.године          Алмин Ћутук,с.р.     
      П  р  а  ч  а 
 

557               
 

 На основу члана 24. Статута 
Општине Пале (“Службене новине Бо-
санско-подрињског кантона Горажде”, 
број: 19/07, 11/08 и 6/13) и члана 88. 
Пословника Општинског вијећа Опш-
тине Пале (“Службене новине Босанс-
ко-подрињског кантона Горажде”, бр-
ој: 4/08), Општинско вијеће  Пале, на 
својој VI редовној сједници, одржаној 
дана 15.06.2017. године,   д о н о с и: 
 
 

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

Службе ЦЗ о стању локалних  
и некатегорисаних путева  

на подручју општине Пале 
 

Члан 1. 
 
 Овим Закључком Општинско 
вијеће Пале прима к знању  Информа-
цију Службе ЦЗ о стању локалних и 
некатегорисаних путева на подручју 
општине Пале. 
 

Члан 2. 
 
 Овај Закључак ступа на снагу 
даном усвајања, а накнадно ће бити 
објављен у „Службеним новинама Бо-
санско-подрињског кантона Горажде“. 
 

Број:02-05-1-73/17       ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ  
15.06.2017.године          Алмин Ћутук,с.р.     
     П  р  а  ч  а 
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На основу члана 5. Став 2. Пра-
вилника о утврђивању и начину вође-
ња регистра буџетских корисника у 
Федерацији БиХ („Службене новине Ф 
БиХ” бр 30/14) и члана 2. Одлуке о ус-
постави регистра буџетских корисни-
ка Општине Фоча („Службене новине 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де” брoj: 4/15), помоћник начелника у 
Служби за привреду, финансије, оп-
шту управу, друштвене дјелатности и 
БИЗ, д о н о с и: 

 
 

Р Е Г И С Т А Р 
буџетских корисника Општине Фоча 

за 2018. Годину 
 

Члан 1. 
 

Регистар буџетских корисника 
Општине Фоча за 2018. Годину чине 
сљедећи буџетски корисници: 
 

РБК број 01 

Назив Општина Фоча 

Адреса 
корисника 

Омладинска б.б. 
Фоча 

ИД број 4245026510004 

 
Члан 2. 

 
Подаци из Регистра који се не 

објављују јавни су и доступни у Слу-
жби за привреду, финансије, општу 
управу, друштвене дјелатности и БИЗ. 
 

Члан 3. 
 

Статус буџетског корисника ко-
ји се утврди након објаве овог Регист-
ра објавиће се сљедеће године. 
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Члан 4. 
 

Регистар буџтских корисника 
Општине Фоча за 2018. Годину објави-
ти у („Службеним новинама Босанско-
подрињског кантона Горажде”. 
 

Број:03-1-14-458/17       ПОМОЋНИК 
12.06.2017.године          НАЧЕЛНИКА 
У с т и к о л и н а     Нихад Хаџиахметовић,с.р. 

 

I S P R A V K E 
 

По извршеном сравнавању с 
изворним текстом утврђено је да су се 
у Одлуци о упису ученика у први раз-
ред средњих школа за школску 2017 
/18 годину број:03-38-715/17 од 08.05.2 
017 године поткрала ниже наведена 
грешка, па се даје: 
 
 

И С П Р А В К А 
одлуке о упису ученика у први 

разред средњих школа за школску 
2017/18. годину број:03-38-715/17 

 од 08.05.2017. године 
 
 

У објављеној Одлуци о упису 
ученика у први разред средњих школа 
за школску 2017/18. годину број: 03-38-
715/17 од 08.05.2017. године у члану I. 
Став 1. Тачка 3. Алинеја 2. Иза ријечи 
„(електротехничар механичар)” додају 
се ријечи „ЕУ ВЕТ програм”.  

У алинеји 4. Иза ријечи “(возач 
моторних возила)” додају се ријечи 
„ЕУ ВЕТ програм”.  
 

Ову исправку објавити у „Слу-
жбеним новинама Босанско–подрињс-
ког кантона Горажде“. 
 

Број:10-38-715-1/17              П Р Е М И Ј Е Р 
12.06.2017.године              Емир Оковић,с.р. 
     Г о р а ж д е  

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



Број 7 – страна 1684                                                                                    04. јул/српањ 2017.                                   
  
 

С А Д Р Ж А Ј 
 

428 Рјешење, број:У-31/17 (Босански језик)................................................................................ 1371 
428 Рјешење, број:У-31/17 (Хрватски језик)................................................................................ 1383 
428 Рјешење, број:У-31/17 (Српски језик)................................................................................... 1395 
429 Указ о проглашењу Закона о концесијама Босанско-подрињског кантона 

Горажде........................................................................................................................................ 1408 
430 Закон о концесијама Босанско-подрињског кантона Горажде..................................... 1408 
431 Указ о проглашењу Закона о измјенама и допунама Закона о просторном 

уређењу и грађењу Босанско-подрињског кантона Горажде........................................ 1430 
432 Закон о измјенама и допунама Закона о просторном уређењу и грађењу 

Босанско-подрињског кантона Горажде............................................................................. 1430 
433 Одлука о давању сагласности на „Пројекат изградње стамбено-пословних 

објеката Ламела Х3 и Х4“......................................................................................................... 1431 
433а) „Пројекат изградње стамбено-пословних објеката Ламела Х3 и Х4“........................... 1432 

434 Одлука о разрјешењу члана Уставне и законодавне комисије Скупштине 
Босанско-подрињског кантона Горажде............................................................................. 1444 

435 Одлука о разрјешењу члана Комисије за равноправност сполова Скуоштине 
Босанско-подрињског кантона Горажде.............................................................................. 1444 

436 Одлука о разрјешењу члана Комисије за привреду и економску политику 
Скупштине Босанско-подрињског кантона Горажде....................................................... 1444 

437 Одлука о разрјешењу члана Комисије за образовање, културу, информисање и 
спорт Скупштине Босанско-подрињског кантона Горажде........................................... 1445 

438 Одлука о разрјешењу члана Комисије за образовање, културу, информисање и 
спорт Скупштине Босанско-подрињског кантона Горажде........................................... 1445 

439 Одлука о разрјешењу члана Комисије за младе Скупштине Босанско-
подрињског кантона Горажде................................................................................................ 1446 

440 Одлука о разрјешењу члана Комисије за питања борачко-инвалидске заштите, 
избјеглих и расељених лица и повратника Скупштине Босанско-подрињског 
кантона Горажде........................................................................................................................ 1446 

441 Одлука о разрјешењу члана Комисије за буџет, финансије и административна 
питања Скупштине Босанско-подрињског кантона Горажде....................................... 1447 

442 Одлука о разрјешењу члана Комисије за бе4збједност, надзор и над радом 
полиције, борбу против корупције и питања из надлежности инспекцијских 
органа Скупштине Босанско-подрињског кантона Горажде......................................... 1447 

443 Одлука о измјенама и допунама Одлуке о избору сталних и повремених радних 
тијела Скупштине Босанско-подрињског кантона Горажде.......................................... 1448 

444 Рјешење о измјени Рјешења о именовању команданта, начелника и чланова 
Кантоналног штаба цивилне заштите Босанско-подрињског кантона Горажде 
број:03-44-263/15 од 05.03.2015.г. (измјена број:03-44-746/16 од 20.05.2016.године)... 1449 

445 Одлука о одобравању ночаних средстава........................................................................... 1449 
446 Одлука о одређивању представника Босанско-подрињског кантона Горажде за 

учешће на Сарајево Бузнис Форуму 2017............................................................................ 1450 
447 Одлука о давању сагласности на продуженје уговора за закуп канцеларијског 

простора....................................................................................................................................... 1451 
448 Одлука о провођењу Пројекта побољшања пословног окружења у Босанско-

подрињском кантону Горажде............................................................................................... 1451 
449 Рјешење о именовању чланова радних тијела за провођење Пројекта побољшања 

пословног окружења у Босанско-подрињском кантону Горажде................................. 1456 



04. јул/српањ 2017.                                                                                              Број 7 – страна 1685 
   
   

450 Одлука о давању сагласности за плаћање Друге привремене ситуације за 
изведене радове на модернизацији улице меха Дрљевића и дијела улице 
Вишеградска................................................................................................................................ 1458 

451 Одлука о даванју сагласности на Програм о измјенама и допунама Програма 
„Подстицај развоју привреде на подручју Босанско-подрињског кантона 
Горажде“ за 2017. годину на економском коду 614 500-Субвенције приватним 
предузећима и подузетницима.............................................................................................. 1458 

451а) Програм о измјенама и допунама Програма „Подстицај развоју привреде на 
подручју Босанско-подрињског кантона Горажде“ за 2017. годину на економском 
коду 614 500-Субвенције приватним предузећима и подузетницима......................... 1459 

452 Одлука о упису ученика у први разред среднјих школа за школску 2017/2018. 
годину........................................................................................................................................... 1461 

453 Одлука о одобравњу новчаних средстава........................................................................... 1461 
454 Одлука о одобравњу новчаних средстава за Пројекат побољшања статуса 

борачких популација за мјесец фебруар 2017. године..................................................... 1462 
455 Одлука о одобравњу новчаних средстава Спортском савезу РВИ за одлазак на 

КУП првенство у шаху-Бреза.................................................................................................. 1463 
456 Одлука о одобравњу новчаних средстава за одлазак РВИ на КУП првенство у 

налом ногомету у Маглају....................................................................................................... 1463 
457 Одлука о одобравњу новчаних средстава на име помоћи за рад удружења 

борачких популација за мјесец фебруар 2017. године..................................................... 1464 
458 Одлука о стављању ван снаге Одлуке о давању сагласности за потписивање 

уговора.......................................................................................................................................... 1465 
459 Одлука о стављању ван снаге Одлуке о давању сагласности за потписивање 

уговора.......................................................................................................................................... 1466 
460 Одлука о стављању ван снаге Одлуке о давању сагласности за потписивање 

уговора.......................................................................................................................................... 1466 
461 Рјешење о разрјешењу Предсједника и чланова Надзорног одбора Ј.У. Службе за 

запошљавање Босанско-подрињског кантона Горажде................................................... 1467 
462 Рјешење о именовању Предсједника и чланова Надзорног одбора Ј.У. Службе за 

запошљавање Босанско-подрињског кантона Горажде................................................... 1467 
463 Рјешење о разрјешењу Предсједника и чланова Управног одбора ЈУ „Центар за 

социјални рад“ Босанско-подрињског кантона Горажде................................................ 1468 
464 Рјешење о именовању Предсједника и чланова Управног одбора ЈУ „Центар за 

социјални рад“ Босанско-подрињског кантона Горажде................................................ 1468 
465 Одлука о давању сагласности на Програм утрошка средстава Министарства за 

социјалну политику, здравство, расељена лица и избјеглице са економског кода 
614 100 (ЈАо 002)-Текући трансфери другим нивоима власти (Дом за стара и 
изнемогла лица) за 2017.годину............................................................................................. 1469 

465а) Програм утрошка средстава Министарства за социјалну политику, здравство, 
расељена лица и избјеглице са економског кода 614 100 (ЈАО 002)-Текући 
трансфери другим нивоима власти (Дом за стара и изнемогла лица) за 2017.год...  1470 

466 Одлука о давању сагласности на Програм утрошка средстава Министарства за 
социјалну политику, здравство, расељена лица и избјеглице Босанско-
подрињског кантона Горажде са економског кода 614 200-Текући трансфери 
појединцима (ЈАМ 003-Здравствено осигурање) за 2017. годину.................................. 1473 

466а) Програм утрошка средстава Министарства за социјалну политику, здравство, 
расељена лица и избјеглице Босанско-подрињског кантона Горажде са   



Број 7 – страна 1686                                                                                              04. јул/српањ 2017. 
   
   

466а) економског кода 614 200-Текући трансфери појединцима (ЈАМ 003-Здравствено 
осигурање) за 2017. годину...................................................................................................... 1474 

467 Одлука о измјенама и допунама Одлуке о именовању представника Босанско-
подрињског кантона Горажде у преговарачки тим ради преговарања и 
закључивања Колективног уговора о правима и обавезама послодаваца и 
запосленика - доктора медицине и доктор стоматологије у области здравства на 
територији Федерације Босне и Херцеговине.................................................................... 1478 

468 Одлука о даваању сагласности на План утрошка средстава Министарства за 
урбанизам, просторно уређење и заштиту околине Босанско-подрињског 
кантона Горажде за 2017. годину са подрачуна за заштиту околине у Босанско-
подрињском кантону Горажде............................................................................................... 1479 

468а) План утрошка средстава Министарства за урбанизам, просторно уређење и 
заштиту околине Босанско-подрињског кантона Горажде за 2017. годину са 
подрачуна за заштиту околине у Босанско-подрињском кантону Горажде.............. 1479 

469 Одлука о давању сагласности за потписивање уговора за пружање услуга за 
извођење радова на санацији поткровног стана који се налази у улици Мевсуда 
Бајића Баје број 37/6 у Витковићима.................................................................................... 1482 

470 Одлука о измјени Одлуке о формирању Тијела за пречавање и борбу против 
корупције у Босанско-подрињском кантону Горажде..................................................... 1483 

471 Одлука о одобравању једнократне новчане помоћи........................................................ 1483 
472 Одлука о одобравању једнократне новчане помоћи........................................................ 1484 
473 Одлука о давању сагласности Служби за заједничке послове кантоналних органа 

Босанско-подрињског кантона Горажде за објавњивање Поновног јавног огласа 
за продају службеног моторног возила................................................................................ 1484 

474 Одлука о давању сагласности на Програм утрошка средстава Министарства за 
социјалну политику, здравство, расељена лица и избјеглице са економског кода 
614 100 (ЈАО 003)-Текући трансфери за здравство (од значаја за Кантон), за 2017. 
годину........................................................................................................................................... 1485 

474а) Програм утрошка средстава Министарства за социјалну политику, здравство, 
расељена лица и избјеглице са економског кода 614 100 (ЈАО 003)-Текући 
трансфери за здравство (од значаја за Кантон), за 2017. годину.................................... 1486 

475 Одлука о усвајању Програма обиљежавања „Дан сјећања на цивилне жртве 
агресије/Дан логораша/Дан жена у ослободилачком рату“ у Босанско-
подрињском кантону Горажде за 2017. годину.................................................................. 1490 

476 Одлука о давању сагласности на Програм утрошка средстава Министарства за 
социјалну политику, здравство, расељена лица и избјеглице Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде са економског кода 614 200-Текући трансфери поједин-
цима (ЈАМ 001 – Издаци за расељена лица и избјеглице) за 2017. годину.................. 1491 

476а) Програм утрошка средстава Министарства за социјалну политику, здравство, 
расељена лица и избјеглице Босанско-подрињског кантона Горажде са економс-
ког кода 614 200-Текући трансфери појединцима (ЈАМ 001 – Издаци за расељена 
лица и избјеглице) за 2017. годину........................................................................................ 1492 

477 Одлука о давању сагласности заплаћање рачуна............................................................. 1503 
478 Одлука о давањусагласности за набавку љетних шумарских униформи.................. 1504 
479 Одлука о потврђивању Одлуке о разрјешењу предсједника и чланова Надзорног 

одбора Ј.П. Босанско-подрињске шуме д.о.о. Горажде.................................................... 1504 
480 Одлука о потврђивању Одлуке о именовању предсједника и чланова Надзорног 

одбора Ј.П. Босанско-подрињске шуме д.о.о. Горажде.................................................... 1505 



04. јул/српањ 2017.                                                                                              Број 7 – страна 1687 
   
   

481 Одлука о одобравању новчаних средстава ЈУ Центар за културу Горажде на име 
организације Програма обиљежавања 60. година рада и постојања............................ 1506 

482 Одлука о одобравању новчаних средстава за Пројекат посјете породици 
погинуле докторице Душице Вујасић.................................................................................. 1506 

483 Одлука о одобравању службеног путовања у иностранство.......................................... 1507 
484 Одлука о усвајању програма обниљежавања „Дана отпора“ у Босанско-

подрињском кант6ону Горажде за 2017. годину................................................................ 1508 
485 Одлука о давању сагласности за набавку сталних средстава – помоћних објеката.. 1508 
486 Одлука о давању сагласности на покретање поступка јавне набавке завршних 

грађевинскиих радова на 3. спрату и поткровљу зграде Владе Босанско-
подрињског кантона Горажде................................................................................................ 1509 

487 Рјешење о разрјешењу Предсједника и чланова управног одбора Ј.У. Службе за 
запошљавање Босанско-подрињског кантона Горажде................................................... 1510 

488 Рјешење о именовању Предсједника и чланова управног одбора Ј.У. Службе за 
запошљавање Босанско-подрињског кантона Горажде................................................... 1511 

489 Одлука о давању сагласности на Програм утрошка средстава Владе Босанско-
подрињског кантона Горажде са економског кода 614 300 – Текући трансфери 
непрофитним организацијама.............................................................................................. 1511 

489а) Програм утрошка средстава Владе Босанско-подрињског кантона Горажде са 
економског кода 614 300 – Текући трансфери непрофитним организацијама......... 1512 

490 Одлука о давању сагласности на Правилник о поступку смјештаја, чувања, 
начину продаје или уништења привремено одузетог предмета прекршаја у 
поступку инспекцијског надзора........................................................................................... 1516 

491 Одлука о одобравању новчаних средстава Удружењу за заштиту и промоцију сплаварења 
на ријеци Дрини „Дринс“........................................................................................................................ 1516 

492 Одлука о давању сагласности на Програм утрошка средстава Министарства за 
привреду Босанско-подрињског кантона Горажде за подршку развоју 
непрофитних организација Босанско-подрињског кантона Горажде за 2017. 
годину на економском коду 614300-Текући трансфери непрофитним 
организацијама........................................................................................................................... 1517 

492а) Програм утрошка средстава Министарства за привреду Босанско-подрињског 
кантона Горажде за подршку развоју непрофитних организација Босанско-
подрињског кантона Горажде за 2017. годину на економском коду 614300-Текући 
трансфери непрофитним организацијама......................................................................... 1518 

493 Одлука о давању сагласности на утрошак средстава „Програм подршке развоју 
подузетништва и обрта за 2017. годину“............................................................................. 1522 

493а) „Програм подршке развоју подузетништва и обрта за 2017. годину“......................... 1523 
494 Одлука о остваривању права из обавезног здравственог осигурања за 

повратнике у Републику Српску........................................................................................... 1549 
495 Одлука о давању сагласности на Програм утрошка средстава Министарства за 

социјалну политику, здравство, расељена лица и избјеглице са економског кода 
615 100 – Капитални трансфери за здравство (од значаја за Кантон), за 2017. год.. 1552 

495а) Програм утрошка средстава Министарства за социјалну политику, здравство, 
расељена лица и избјеглице са економског кода 615 100 – Капитални трансфери 
за здравство (од значаја за Кантон), за 2017. годину......................................................... 1553 

496 Одлука о давању сагласности за набавку опреме ЈУ Центар за социјални рад 
Босанско-подрињског кантона Горажде.............................................................................. 1557 

497 Одлука о одобравању аконтативне исплате новчаних средстава спортским 
клубовима.................................................................................................................................... 1557 



Број 7 – страна 1688                                                                                              04. јул/српањ 2017. 
   
   

498 Одлука о одобравању текућих трансфера општинама у саставу Босанско-
подрињског кантона Горажде................................................................................................ 1559 

499 Одлука о давању сагласности за потписивање уговора за извођење радова на 
санацији сокла на фасадним зидовима објеката на којима је извршена 
надоградња поткровних станова у ул. М.Тита, Меха Дрљевића и Јусуфа 
Духовића у Горажду.................................................................................................................. 1560 

500 Уредба о измјенама Уредбе о продаји средстава............................................................... 1560 
501 Рјешење о именовању Комисије за провођење поступка јавних набавки 

завршних грађевинских радова на 3. спрату у поткровљу Владе Босанско-
подрињског кантона Горажде................................................................................................ 1562 

502 Одлука о одобравању једнократних новчаних помоћи.................................................. 1563 
503 Одлука о плаћању рачуна....................................................................................................... 1564 
504 Одлука о одобравању новчаних средстава......................................................................... 1565 
505 Одлука о одобравању новчаних средстава......................................................................... 1566 
506 Рјешење о именовању Комисије за номинирање кандидата за упражњене 

позиције Предсједника и чланова Управног и Надзорног одбора Ј.У. „Службе за 
запошљавање Босанско-подрињског кантона Горажде“................................................. 1566 

507 Одлука о критеријима за избор и именовање Предесједника и чланова Управног 
и Надзорног одбора Ј.У. Службе за запошљавање Босанско-подрињског кантона 
Горажде......................................................................................................................................... 1567 

508 Одлука о давању сагласности на Правилник о утврђивању дужине трајања 
годишњег одмора и одсуства са рада запосленика са средњом стручном спремом 
Агенције за приватизацију у Босанско-подрињском кантону Горажде...................... 1568 

509 Одлука о одобравању новчаних средстава Јавном предузећу РТВ Босанско-
подрињског кантона Горажде д.о.о. на име V (пете) од укупно XII (дванаест) 
редовних транши за 2017. годину.......................................................................................... 1569 

510 Одлука о одобравању новчаних средстава на име исплате студентских кредита 
студентима са подручја Босанско-подрињског кантона Горажде за студијску 
2015/106. годину за мјесец јануар 2017. године.................................................................. 1570 

511 Одлука о одобравању Службеног путовања у иностранство-Оснабрук-Њемачка.. 1570 
512 Одлука о одобравању новчаних средстава за пројекат побољшања статуса 

борачких популација за мјесец март 2017. године............................................................ 1571 
513 Одлука о одобравању новчаних средстава......................................................................... 1571 
514 Одлука о одобравању новчаних средстава на име помоћи за рад удружења 

борачких популација за мјесец март 2017. године............................................................ 1572 
515 Одлука о давању сагласности на Правилник о измјенама и допунама 

Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у 
Министарству за финансије Босанско-подрињског кантона Горажде........................ 1573 

516 Одлука о прерасподјели расхода и издатака између буџетских корисника.............. 1574 
517 Одлука о утврђивању основице за плату и накнаде за топли оброк за мјесец мај 

2017. године................................................................................................................................. 1575 
518 Одлука о одобравању преноса средстава са посебног намјенског подрачуна 

„Дирекције за цесте“................................................................................................................. 1676 
519 Одлука о одобравању преноса средстава са посебног намјенског подрачуна „За 

заштиту и спашавање“............................................................................................................. 1576 
520 Одлука о одобравању преноса средстава са посебног намјенског подрачуна 

„Накнаде за пољопривредно земљиште“............................................................................ 1577 
   



04. јул/српањ 2017.                                                                                              Број 7 – страна 1689 
   
   

521 Одлука о одобравању преноса средстава са посебног намјенског подрачуна 
„Накнаде за шуме“.................................................................................................................... 1577 

522 Одлука о почетку примјене Колективног уговора о правима и обавезама 
послодаваца и запосленика у области сдравства на територији Федерације Босне 
и Херцеговине............................................................................................................................. 1578 

523 Одлука о одобравању исплате новчаних средстава ЈУ „Дом за стара и изнемогла 
лица“ Горажде............................................................................................................................ 1579 

524 Одлука о утврђивању критерија за одређивање износа закупнине стана на 
подручју Босанско-подрињског кантона Горажде за 2017. годину............................... 1580 

525 Одлука о давању сагласности на Програм утрошка средстава Министарства за 
урбанизам, просторно уређење и заштиту околине Босанско-подрињског канто-
на Горажде са економског кода 615700-Капитални трансфери међународним 
организацијама............................................................................................. 1581 

525а) Програм утрошка средстава Министарства за урбанизам, просторно уређење и 
заштиту околине Босанско-подрињског кантона Горажде са економског кода 
615700-Капитални трансфери међународним организацијама.................................... 1582 

526 Одлука о давању сагласности за расписивање Јавног огласа за додјелу слободних 
лиценци превозника за такси превоз на подручју Босанско-подрињског кантона 
Горажде......................................................................................................................................... 1586 

527 Одлука о усвајању Програма утрошка средстава „Програм руралног развоја за 
2017. годину“ утврђен у Буџету Министарства за привреду на економском коду 
614 300 – ТЕК 002 - Текући трансфери непрофитним организацијама - рурални 
развој за 2017. годину................................................................................................................ 1586 

527а) Програма утрошка средстава „Програм руралног развоја за 2017. годину“ 
утврђен у Буџету Министарства за привреду на економском коду 614 300 – ТЕК 
002 - Текући трансфери непрофитним организацијама - рурални развој за 2017.г. 1587 

528 Одлука о одобравању донације службеног моторног возила........................................ 1601 
529 Одлука о давању сагласности за набавку сталних средстава......................................... 1602 
530 Одлука о поништењу Јавног огласа за продају половне АЛУ-столарије 

демонтиране са зграде Владе Босанско-подрињског кантона Горажде, број:03-14-
462-2/17 од 16.05.2017. године, и објављивању Поновног јавног огласа за 
предметну продају..................................................................................................................... 1603 

531 Одлука о давању сагласности Дирекцији робних резерви да изврши набавку 
опреме-рабљено ТМВ ИСУЗУ................................................................................................ 1603 

532 Одлука о давању сагласности на потписивање уговора о маркентишкој сарадњи. 1604 
533 Одлука о давању сагласности Служби за заједничке послове кантоналних органа 

Босанско-подрињског кантона Горажде за закључивање Оквирног споразума за 
сукцесивну испосруку артикала за кафе кухиње и одржавање чистоће.................... 1605 

534 Одлука о давању сагласности Служби за заједничке послове кантоналних органа 
Босанско-подрињског кантона Горажде за умањивање најповољније понуђене 
цијене по објављивању поновног јавног огласа за продају службеног моторног 
возила............................................................................................................................................ 1605 

535 Одлука о суфинансирању Пројекта „Цестовно повезивање Устиколина-Гребак-
Трново, дионица Мазлина-Гребак“...................................................................................... 1606 

536 Одлука о давању сагласности на Програм утрошка средстава Министарства за 
финансије Босанско-подрињског кантона Горажде са економског кода 614 300-
Текући трансфери непрофитним организацијама за 2017. годину............................. 1607 

   



Број 7 – страна 1690                                                                                              04. јул/српањ 2017. 
   

   
536а) Програм утрошка средстава Министарства за финансије Босанско-подрињског 

кантона Горажде са економског кода 614 300-Текући трансфери непрофитним 
организацијама за 2017. годину.............................................................................................. 1607 

537 Рјешење, број:УП-1:05-05-41/17 од 24.05.2017.године........................................................ 1616 
538 Рјешење, број:УП-1:05-05-42/17 од 31.05.2017.године........................................................ 1618 
539 Рјешење, број:УП-1:05-05-39/17 од 07.06.2017.године........................................................ 1619 
540 Рјешење, број:УП-1:05-05-43/17 од 08.06.2017.године........................................................ 1622 
541 Рјешење, број:УП-1:05-05-44/17 од 13.06.2017.године........................................................ 1625 
542 Рјешење, број:УП-1:05-05-45/17 од 14.06.2017.године........................................................ 1627 
543 План о броју и размјештају таксистајалишта на подручју Босанско-подрињског 

кантона Горажде за 2017. годину........................................................................................... 1629 
544 Правилник о утврђивању дужине трајања годишњег одмора и одсуства са рада 

намјештеника у Министарству за социјалну политику, здравство, расељена лица 
и избјеглице................................................................................................................................. 1630 

545 Колективни уговор за дјелатност основног одгоја и образовања у Босанско-
подрињском кантону Горажде............................................................................................... 1633 

546 Одлука о прекршајима против јавног реда и мира на подручју Општине Пале...... 1667 
547 Одлука о утврђивању регистра назива улица, тргова и мостова на подручју 

Општине Пале............................................................................................................................ 1673 
548 Одлука о објављивању јавног огласа за именовање Општинске изборне комисије 

Пале............................................................................................................................................... 1676 
549 Рјешење о именовању Комисије за провођење поступка јавног огласа, за 

именовање Општинске изборне комисије.......................................................................... 1678 
550 Рјешење о преузимању некретнина у корист Општине Пале....................................... 1678 
551 Рјешење о именовању Организационог одбора поводом културно-спортске 

манифестације „Прачанско љето 2017“............................................................................... 1679 
552 Закључак о примању к знању Информације о извршењу Буџета Општине Пале 

за период 01.01.-31.03.2017.године.......................................................................................... 1650 
553 Закључак о примању к знању Информације Организационог одбора поводом 

обиљежавања Дана отпора МЗ Хреновица......................................................................... 1680 
554 Закључак о примању к знању Информације ЈКП „Прача“, о пружању услуга 

одвоза смећа, водоснабдијевању и одржавању локалних путева.................................. 1681 
555 Закључак о примању к знању Информације ЈУ Дом здравља „Прача“, о стању 

здравствене заштите људи у протеклом периоду, на подручју Општине Пале....... 1681 
556 Закључак о примању к знању Информације Службе ЦЗ, о деминирању на 

подручју Општине Пале.......................................................................................................... 1682 
557 Закључак о примању к знању Информације Службе ЦЗ, о стању локалних и 

некатегорисаних путева на подручју Општине Пале...................................................... 1682 
558 Регистар буџетских корисника Општине Фоча за 2018. годину................................... 1683 

 ИСПРАВКЕ  
 ИСПРАВКА Одлуке о упису ученика у први разред средњих школа за школску 

2017/18 годину број:03-38-715/17 од 08.05.2017.године.................................................... 1683 

 
______________________________________________________________________________________ 
Издавач: Босанско-подрињски кантон Горажде, Ул. М. Тита 13. – Главни и одговорни уредник Емир Сијерчић 
тел:038/221-212 – Редакција и претплата 038/224-262 – Аконтација претплате се утврђује квартално, а уплата се 
врши УНАПРИЈЕД у корист рачуна 10114-00000010735 – врста прихода 722631 – штампа Босанско-подрињски 
кантон Горажде – Рекламације за непримљене бројеве примају се 20 дана од изласка листа.  


