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Bosna i Hercegovina 
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE 

USTAVNI SUD 
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE 

 
Ustavni sud Federacije Bosne i He-

rcegovine, odlučujući o predočenom ust-
avnom pitanju Vrhovnog suda Federacije 
Bosne i Hercegovine za utvrđivanje usta-
vnosti člana 9. stav 2. Zakona o izmjena-
ma i dopunama Zakona o rad, na osnovu 
člana IV.C.3.10.(4). Ustava Federacije Bo-
sne i Hercegovine, na sjednici bez javne 
rasprave održanoj dana 21.04.2020. godi-
ne, donio je 
 
 

P R E S U D U 
 
          U odnosu na postavljeno ustavno 
pitanje, djelovanje Presude broj: U-16/18, 
od 26.02.2020. godine („Službene novine 
Federacije BiH“, broj: 23/20) je, da se član 
9. stav 2. Zakona o izmjenama i dopuna- 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
ma Zakona o radu („Službene novine Fe- 
deracije BiH“, broj: 89/18) ne primjenjuje 
u započetim, a nezavršenim predmetima 
pred redovnim sudovima u Federaciji Bo 
sne i Hercegovine, te se isti imaju okonč-
ati u skladu sa članom 114. Zakona o ra-
du („Službene novine Federacije BiH“, 
broj: 26/16).   
 
          Obustavlja se postupak po posta-
vljenom ustavnom pitanju Vrhovnog su-
da Federacije Bosne i Hercegovine veza-
no za utvrđivanje ustavnosti člana 9. stav 
2. Zakona o izmjenama i dopunama Zak-
ona o radu („Službene novine Federacije 
BiH“, broj: 89/18), jer je Ustavni sud Fed-
eracije Bosne i Hercegovine u Presudi br-
oj:U-16/18, od 26.02.2020.godine utvrdio 
da isti nije u skladu sa Ustavom Federaci-
je Bosne i Hercegovine.  
 
 Presudu objaviti u „Službenim no-
vinama Federacije BiH“ i svim službenim 
glasilima kantona u Federaciji Bosne i 
Hercegovine.  
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Г О Р А Ж Д Е 
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укључујући  и преплату за „Службе-
не новине БПК-а Горажде. – 40 КМ 
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O b r a z l o ž e nj e 
 
1. Predmet zahtjeva i podnosilac 

zahtjeva  
 

Vrhovni sud Federacije Bosne i 
Hercegovine (u daljem tekstu: podnosilac 
zahtjeva) je podneskom broj: 070-0-Su-19-
000980, od 29.10.2019. godine, koji je zap-
rimljen dana 28.11.2019.godine, a dopunj-
en i preciziran dana 16.12.2019. godine, 
Ustavnom sudu Federacije Bosne i Her-
cegovine (u daljem tekstu: Ustavni sud 
Federacije) predočio ustavno pitanje – oc-
jena ustavnosti člana 9. stav 2. Zakona o 
izmjenama i dopunama Zakona o radu (u 
daljem tekstu: osporeni član Zakona).  
 

U smislu člana IV.C.3.10.(4) Usta-
va Federacije Bosne i Hercegovine, Vrho-
vni sud Federacije Bosne i Hercegovine je 
ovlašten za postavljanje ustavnog pitanja 
Ustavnom sudu Federacije.   
 
2. Stranke u postupku 
 
          U skladu sa članom 39. stav 2. Zak-
ona o postupku pred Ustavnim sudom 
Federacije Bosne i Hercegovine, stranke u 
postupku u ovom ustavno-sudskom pr-
edmetu su: Vrhovni sud Federacije Bosne 
i Hercegovine, kao podnosilac zahtjeva i 
Parlament Federacije Bosne i Hercegovi-
ne, kao donosilac osporenog člana Zako-
na. 
 
3. Bitni navodi podnosioca zahtjeva  
 
 Podnosilac zahtjeva podnio je ov-
om sudu zahtjev za rješavanje ustavnog 
pitanja koje se odnosi na utvrđivanje us-
tavnosti odredbe člana 9. stav 2. Zakona 
o izmjenama i dopunama Zakona o radu, 
a kojom odredbom je izmijenjen sadržaj  
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odredbe člana 114. stav 3. Zakona o radu 
(„Službene novine Federacije BiH“, broj: 
26/16), na način što se riječi „osim u slu-
čaju zahtjeva radnika za naknadu štete ili 
drugo novčano potraživanje iz radnog 
odnosa“, zamjenjuju riječima „osim u sl-
učaju otkaza ugovora o radu u skladu sa 
ovim zakonom“.  
 Ističu, da je Opštinski sud u Tuzli 
na osnovu odredbe člana 61. Zakona o 
parničnom postupku („Službene novine 
Federacije BiH“, br.: 53/03, 73/05, 19/06 
i 98/15), podnio Vrhovnom sudu Fede-
racije Bosne i Hercegovine zahtjev za rj-
ešavanje spornog pravnog pitanja, uz koji 
je dostavio i spis tog suda broj 32 0 Rs 
369527 19 Rs, navodeći da se kod Opšti-
nskog suda u Tuzli nalazi veliki broj pre-
dmeta sa istim i sličnim zahtjevima i dile-
mama u postupanju, zbog čega je i nave-
deni sud dostavio ovaj zahtjev. Kako na-
vodi podnosilac zahtjeva, sporno pravno 
pitanje koje je postavljeno od strane Opš-
tinskog suda u Tuzli definisano je na slje-
deći način: „Kako postupati po tužbama i 
tužbenim zahtjevima koji su kod suda 
zaprimljeni nakon stupanja na snagu Za-
kona o izmjenama i dopunama Zakona o 
radu od 09.11.2018. godine, kojim se traži 
isplata novčanog potraživanja ili nakna-
da štete iz radnog odnosa za period koji 
obuhvata i period potraživanja radnika 
dospjelih na naplatu prije stupanja na sn-
agu ovog zakona, ukoliko radnici kao tu-
žioci nemaju dokaz da su se obraćali pos-
lodavcu za internu zaštitu svojih prava u 
rokovima predviđenim u članu 114. Zak-
ona o radu“. 
 
 Podnosilac zahtjeva navodi da je 
odredbom člana 114. stav 1. Zakona o ra-
du propisano da radnik koji smatra da 
mu je poslodavac povrijedio neko  pravo  
iz radnog odnosa može u roku 30 dana   
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od ana dostave odluke kojom je povrije-
đeno njegovo pravo, odnosno od dana 
saznanja za povredu prava, zahtijevati od  
poslodavca ostvarivanje toga prava, dok 
je stavom 2. istog člana propisano, da ako  
poslodavac u roku 30 dana od dana pod-
nošenja zahtjeva za zaštitu prava ili post-
izanja dogovora o mirnom rješavanju  sp-
ora  iz člana 116. stav 1. ovoga zakona  ne  
udovolji tom zahtjevu, radnik može u da-
ljem roku od 90 dana podnijeti tužbu pr-
ed mjerodavnim sudom. Stav 3. propis-
uje da zaštitu povrijeđenog  prava  pred  
mjerodavnim  sudom  ne  može  zahtijev-
ati radnik koji prethodno poslodavcu ni-
je podnio zahtjev iz stava 1. ovoga  člana,  
osim u slučaju zahtjeva radnika za nado-
knadu štete ili drugo novčano potraživa-
nje iz radnog odnosa.  
 
 Odredbom člana 9. Zakona o iz-
mjenama i dopunama Zakona o radu, iz-
mijenjen je sadržaj odredbe člana 114. Za-
kona o radu, tako što se u stavu 1. riječ 
„može“ zamjenjuje sa riječima: „dužan 
je“, dok u stavu 3. riječi „osim u slučaju 
zahtjeva radnika za naknadu štete ili dru-
go novčano potraživanje iz radnog odno-
sa“, zamjenjuju riječima “osim u slučaju 
otkaza ugovora o radu u skladu sa ovim 
zakonom“. 
 
 Dakle, navedenim odredbama Za-
kona je utvrđena obaveza radnika da se u 
slučaju zahtjeva za isplatu novčanog pot-
raživanja moraju prethodno obratiti pos-
lodavcu da bi isti stekli pravo na sudsku 
zaštitu.  
 
 Međutim, kako to proizilazi iz za-
htjeva Opštinskog suda u Tuzli za rješa-
vanje spornog pravnog pitanja, brojni su 
predmeti u kojima se kao tužioci pojavlj-
uju radnici čije je novčano potraživanje iz  
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radnog odnosa nastalo i dospjelo u vrije-
me važenja Zakona o radu iz 2016. godi-
ne, kada nije postojala obaveza radnika 
na prethodno obraćanje poslodavcu, a u 
kojima su tužbe za isplatu podnesene na-
kon stupanja na snagu Zakona o izmjena-
ma i dopunama Zakona o radu. Rok za 
prethodno podnošenje zahtjeva za zaštitu 
prava iz radnog odnosa koji je propisan 
odredbom člana 114. stav 1. Zakona o ra-
du je prekluzivni rok, čijim se protekom 
gubi pravo na preispitivanje odluke pos-
lodavca, a i mogućnost sudske zaštite pr-
ava, pa donesena odluka poslodavca u 
vezi tih prava postaje konačna i izvršna. 
Pored toga, prethodno obraćanje poslo-
davcu u propisanom roku od 30 dana je i 
procesna pretpostavka za vođenje parni-
ce (član 53. Zakona o parničnom postup-
ku), pa u slučaju da tužilac ne dostavi 
dokaz o prethodnom obraćanju posloda-
vcu, sud tužbu odbacuje. Također zako-
nodavac u Zakonu o izmjenama i dopu-
nama Zakona u radu nije predvidio pri-
jelazne odredbe već je samo naveo da za-
kon stupa na snagu osmog dana od dana 
objavljivanja u „Službenim novinama Fe-
deracije BiH“. 
 
 U konkretnom slučaju predmet 
potraživanja tužioca je naknada štete (iz-
gubljene zarade) u vidu manje isplaćene 
mjesečne plate za period od 01.07.2017. 
godine do 07.04.2019.godine, koju tužilac 
potražuje u ukupnom iznosu od 5.040,00 
KM (sa zakonskom zateznom kamatom 
počev od dospijeća svakog mjesečnog 
iznosa pa do isplate). U ovom predmetu, 
radnik se obratio poslodavcu za ostvari-
vanje svojih prava iz radnog odnosa ne-
posredno prije podnošenja predmetne tu-
žbe, ali za cijeli period potraživanja od 
01.07.2017. godine do 07.04.2019. godine, 
pa se pokazalo spornim da li je ovakvim  
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zahtjevom radnik ostvario pravo na sud-
sku zaštitu. Tuženi je u svom odgovoru 
na tužbu osporio zahtjev tužioca u cijelo-
sti, navodeći da je predmetna tužba pod-
nesena nakon stupanja na snagu Zakona 
o izmjenama i dopunama Zakona o radu, 
te da u skladu sa odredbom člana 114. 
Zakona o radu, tužilac poslodavcu nije 
podnio zahtjev za internu zaštitu svojih 
prava u rokovima predviđenim u zako-
nu, zbog čega je izgubio pravo na sudsku 
zaštitu, pa sud treba po službenoj dužno-
sti tužbu odbaciti.  
 
 Podnosilac zahtjeva smatra da je 
osporenim članom Zakona povrijeđen je-
dan od osnovnih principa vladavine pra-
va – princip pravne sigurnosti prema ko-
me svako mora biti siguran u svoju pra-
vnu poziciju, a to bi značilo da bi se na 
konkretan spor trebao primijeniti onaj pr-
opis koji je bio na snazi u vrijeme nastan-
ka i dospijeća potraživanja. Osim toga, 
povrijeđen je i princip stečenih prava kao 
dio principa pravne sigurnosti, koji se od-
nosi na subjektivna prava pojedinaca ko-
ja su nastala i dospjela u ranijem režimu, 
a na koja promjena propisa ne smije utje-
cati. Na taj način došlo je do povrede pr-
ava tužioca iz člana 1. Protokola broj 1. 
uz Evropsku konvenciju o zaštiti ljudskih 
prava i osnovnih sloboda, jer ograničava-
nje imovine tužioca u konkretnom sluča-
ju ne bi bilo zakonito, odnosno ne zasni-
va se na domaćoj pravnoj osnovi koja je 
dovoljno dostupna, precizna i predvidi-
va. Predmetno miješanje u imovinu tuži-
oca ne bi bilo ni opravdano jer nije pred-
uzeto sa legitimnim ciljem radi ostvare-
nja javnog interesa, a ne ispunjava test 
pravične ravnoteže odnosno ravnomjer-
nosti između upotrijebljenih sredstava i 
željenog cilja, jer bi tužilac u tom slučaju 
morao snositi „poseban i prekomjeran te- 
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ret“. Također sadržaj osporenog člana 
Zakona dovodi u pitanje i način primjene 
člana 115. Zakona o radu, koji se odnosi 
na zastaru novčanih potraživanja iz rad-
nog odnosa. Na taj način radnik bi se mo-
rao za svako svoje novčano potraživanje, 
uključujući i ona koja dospijevaju mjeseč-
no, svaki put u roku od 30 dana od dana 
povrede prava, obratiti poslodavcu sa za-
htjevom za ostvarivanjem tog prava, što 
prema shvatanju podnosioca zahtjeva, st-
avlja na radnika nepotreban teret i one-
mogućava ga u direktnom pristupu su-
du, na koji način dolazi do povrede člana 
6. stava 1. Evropske konvencije o zaštiti 
ljudskih prava i osnovnih sloboda. Pravo 
na pristup sudu, kao sastavni dio prava 
na pravično suđenje, mora biti „praktič-
no i učinkovito“, a što se prema mišljenju 
podnosioca zahtjeva ne obezbjeđuje ova-
kvim zakonskim rješenjem.  
 
 Naime, Aneksom Ustava Federa-
cije Bosne i Hercegovine utvrđeni su in-
strumenti za zaštitu ljudskih prava koji 
imaju pravnu snagu ustavnih odredaba, 
između ostalih u tački 4. Aneksa navede-
na je i Evropska konvencija o zaštiti lju-
dskih prava i osnovnih sloboda. U odre-
dbi člana II. A 2. (1) k) Ustava Federacije 
Bosne i Hercegovine propisano je da će 
Federacija Bosne i Hercegovine osigurati  
primjenu najviše razine međunarodno 
priznatih prava i sloboda, između ostalih 
pojedinačno navedenih prava i prava na 
imovinu.  
 
 S tim u vezi, podnosilac zahtjeva 
ističe, da prema praksi Evropskog suda 
za ljudska prava, riječ „imovina“ uklju-
čuje širok opseg imovinskih interesa koji 
predstavljaju ekonomsku vrijednost i 
pojam „imovine“ ne bi se trebao tumačiti 
na restriktivan način. Naime član 1. Pro- 
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tokola broj 1. uz Evropsku konvenciju o 
zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda 
obuhvata tri različita pravila. Prvo i opšte 
pravilo izražava princip mirnog uživanja 
imovine. Drugo pravilo odnosi se na liša-
vanje imovine i podvrgavanje izvjesnim 
uslovima, a treće da države potpisnice 
imaju pravo, između ostalog, da kontro-
lišu imovinu u skladu sa opštim interes-
om.  
 
 Iz svih navedenih razloga podno-
silac zahtjeva predlaže da Ustavni sud 
Federacije donese presudu kojom će:  
 

1. Utvrditi da odredba člana 9. stav 
2. Zakona o izmjenama i dopu-
nama Zakona o radu  nije u sagla-
snosti sa članom II. A 2. (1) k) Ust-
ava Federacije Bosne i Hercegovi-
ne, članom 6. stav 1. Evropske ko-
nvencije o zaštiti ljudskih prava i 
osnovnih sloboda i članom 1. Pro-
tokola broj 1. uz Evropsku konve-
nciju o zaštiti ljudskih prava i os-
novnih sloboda. 

2. Donijeti prijelazno rješenje da se 
do izvršenja presude, član 9. stav 
2. Zakona o izmjenama i dopuna-
ma Zakona o radu briše i zamjenj-
uje ranijim članom 114. stav 3. Za-
kona o radu, kojim je određeno 
da: „Zaštitu povrijeđenog prava 
pred nadležnim sudom  ne  može  
zahtijevati  radnik  koji prethodno  
poslodavcu nije podnio zahtjev  iz 
stava 1. ovog člana, osim u sluča-
ju zahtjeva radnika za naknadu 
štete ili drugo novčano potraživa-
nje iz radnog odnosa“. 

3. Presudu objaviti u „Službenim 
novinama Federacije BiH“ i svih 
kantona.  
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4.  Bitni navodi odgovora na zahtjev 

 
 Ustavni sud Federacije je dana 
14.01.2020.godine, u skladu sa članom 16. 
Zakona o postupku pred Ustavnim sud-
om Federacije Bosne i Hercegovine, poz-
vao Parlament Federacije Bosne i Herceg-
ovine (Predstavnički dom i Dom naroda) 
kao stranku u postupku, radi dostave od-
govora na navode podnosioca zahtjeva. 
Traženi odgovori od Parlamenta Federa-
cije Bosne i Hercegovine nisu dostavljeni. 
 
 Međutim, Vlada Federacije Bosne 
i Hercegovine je podneskom broj: 03-01-
79/2020, dana 31.01.2020.godine, Ustavn-
om sudu Federacije dostavila Mišljenje V. 
broj:128/2020, od 30.01.2020.godine, koje 
je u vezi sa članom 247. Poslovnika o ra-
du Doma naroda Federacije Bosne i Her-
cegovine („Službene novine Federacije 
BiH“, br.:27/03 i 21/09), Vlada Federacije 
Bosne i Hercegovine utvrdila na 208. sje-
dnici, održanoj dana 30.01.2020. godine, a 
u odnosu na zahtjev za odgovor pred Us-
tavnim sudom Federacije u predmetu br-
oj:U-48/19 od 28.11.2019.godine (istim čl-
anom je propisano, da prijedlog ovlašten-
og predlagaoca za ocjenu ustavnosti pred 
Ustavnim sudom Federacije, koje je Dom 
naroda uputio Ustavnom sudu Federaci-
je, Predsjedavajući Doma naroda upućuje 
Predsjedavajućem Predstavničkog doma 
i Premijeru Vlade Federacije Bosne i Her-
cegovine). 
 
 U mišljenju se navodi da Vlada 
Federacije Bosne i Hercegovine smatra, 
da osporenim članom Zakona nije uskra-
ćeno pravo radnika na pristup sudu i pr-
avično suđenje, kao ni pravo na imovinu 
utvrđeno Evropskom konvencijom o lju-
dskim pravima i osnovnim slobodama, te 
ista nije u suprotnosti sa Ustavom Fede- 
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racije Bosne i Hercegovine. Naime, odre-
dbom člana 114. Zakona o radu, prije stu-
panja na snagu Zakona o izmjenama i 
dopunama Zakona o radu, pitanje zaštite 
prava iz radnog odnosa je bilo uređeno 
na način da je bilo predviđeno da zaštitu 
povrijeđenog prava pred nadležnim sud-
om ne može zahtijevati radnik koji preth-
odno poslodavcu nije podnio zahtjev za 
zaštitu prava, osim u slučaju zahtjeva ra-
dnika za naknadu štete ili drugo novčano 
potraživanje iz radnog odnosa. Iz nave-
dene zakonske odredbe proizilazi da je 
radnik kojem je otkazan ugovor o radu 
bio u obavezi da se prije traženja zaštite 
povrijeđenog prava pred nadležnim sud-
om, prethodno obrati poslodavcu. Imaju-
ći u vidu da otkazom ugovora o radu od 
strane poslodavca, radniku prestaje radni 
odnos, te da poslodavci nakon otkaziva-
nja ugovora o radu nemaju obavezu udo-
voljavati zahtjevu za zaštitu prava kojeg 
podnosi radnik, to je predloženo da se 
prilikom ostvarivanja zaštite u slučaju 
nezakonitog otkaza ugovora o radu, rad-
nik može obratiti nadležnom sudu, a bez 
da se prethodno obraća poslodavcu. Dak-
le, namjera predlagaoca navedenog Zak-
ona o izmjenama i dopunama Zakona o 
radu bila je da se radnicima u slučaju ot-
kaza ugovora o radu iz navedenih razlo-
ga omogući zaštita povrijeđenih prava 
bez obaveze prethodnog obraćanja poslo-
davcu, a nikako da se ograničava pravo 
radnika na pristup sudu i pravično suđe-
nje, kao i pravo na imovinu, kako se nav-
odi u predmetnom zahtjevu za ocjenu us-
tavnosti. 
  
           Nadalje se navodi, da se prilikom 
utvrđivanja teksta predloženog Zakona o 
izmjenama i dopunama Zakona o radu, u 
konsultacijama sa socijalnim partnerima, 
cijenio opravdanim i zahtjev Udruženja  
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poslodavaca Federacije Bosne i Hercego-
vine, kao reprezentativnog predstavnika 
poslodavaca na teritoriju Federacije Bos-
ne i Hercegovine, kojim je iskazana potr-
eba da poslodavac bude prethodno oba-
viješten o zahtjevu  za ostvarivanje novč-
anih potraživanja iz radnog odnosa, s ob-
zirom da se u praksi nerijetko događa da 
poslodavac o potraživanjima radnika  bu-
de upoznat tek nakon što mu putem su-
da bude dostavljena tužba na odgovor.  
Odredbom člana 9. Zakona o izmjenama 
i dopunama Zakona o radu se ni na koji 
način nije uskratilo, niti ograničilo pravo 
radnika na pristup sudu, a obzirom da je 
u odredbi člana 114. stav 3. i dalje predvi-
đena mogućnost ostvarivanja zaštite pra-
va iz radnog odnosa pred nadležnim su-
dom. Također kako se navodi, pomenut-
om odredbom se nije utjecalo na primje-
nu odredbe člana 115. Zakona o radu ko-
ja se odnosi na zastaru novčanih potraži-
vanja, iz razloga što je istom utvrđen op-
šti zastarni rok za potraživanja iz radnog 
odnosa u roku od tri godine od dana nas-
tanka obaveze. Kada je u pitanju primje-
na Zakona o izmjenama i dopunama Za-
kona o radu na novčana potraživanja na-
stala prije stupanja na snagu istog, ističu 
kako ni u kojem slučaju nije moguća re-
troaktivna primjena pomenutog zakona, 
već da se isti primjenjuje isključivo od 
dana njegovog stupanja na snagu.  
 
        Isto tako je navedeno, da je tekst 
Zakona o izmjenama i dopunama Zako-
na o radu usaglašen sa socijalnim partne-
rima i upućen Ekonomsko – socijalnom 
vijeću za teritoriju Federacije Bosne i He-
rcegovine, radi razmatranja. Ekonomsko 
– socijalno vijeće je na sjednici održanoj 
19.12.2016. godine, podržalo spomenuti 
zakon u predloženom obliku. 
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5. Relevantno pravo 
 
A. Ustav Federacije Bosne i Hercegovine 
 

Član IV.C.3.10. (4) 
 Ustavni sud  također odlučuje  o 
ustavnim pitanjima koja mu predoči Vrh-
ovni sud ili pak neki kantonalni sud a ko-
ja se jave tokom postupka pred dotičnim 
sudom. 
 

Član IV.C.3.12. 
Odluke Ustavnog suda konačne 

su i obavezujuće, posebno ako:  
 

a) Sud odlučuje o nekom sporu iz čl-
ana IV. C. 10 (1). Sve stranke u sp-
oru pokoravaju se toj odluci i pri-
državaju se svih naloga koje Sud 
izda tokom postupka ili po njego-
vu dovršetku. 

b) Sud utvrdi da neki zakon ili pak 
prijedlog zakona ili drugi propis 
Federacije, nekog od kantona, gr-
ada ili bilo koje opštine nije u sk-
ladu sa ovim ustavom, takav zak-
on ili drugi propis neće se primje-
njivati i ne stupa na snagu, ukoli-
ko se ne izmijeni na način koji od-
redi Sud, ili pak dok Sud ne odre-
di neke prijelazne mjere, koje ne 
mogu biti na snazi duže od šest 
mjeseci.  

c) Sud odlučuje u nekom ustavnom 
pitanju predočenom po članu IV. 
C. 10 (3), njegova odluka obavez-
ujuća za sud koji je predočio doti-
čno pitanje u vezi sa postupkom 
tokom kojega se ono javilo, te ima 
isti učinak kao u (b). 

 
B.  Zakon o postupku pred Ustavnim  
      sudom Federacije Bosne i Hercegovine 
      („Službene novine Federacije BiH“,  
        br.: 6/95 i 37/03) 
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Član 5. 
  Ustavni sud provodi postupak na 
osnovu odredaba ovog zakona, a u pita-
njima koja nisu uređena ovim zakonom 
može shodno primijeniti odgovarajuća 
pravila procesnih zakona.  
 Pravila postupka koja nisu utvrđ-
ena ovim zakonom propisat će se poslov-
nikom Ustavnog suda. 
 

Član 40.  stav  1. 
 
 Usvojeni ili predloženi zakon ili 
drugi propis organa federalne, kantonal-
ne ili opštinske vlasti za koji Ustavni sud 
utvrdi da nije u skladu sa Ustavom neće 
se primjenjivati od dana objavljivanja pr-
esude Ustavnog suda u "Službenim novi-
nama Federacije BiH", odnosno predlože-
ni zakon ili drugi propis neće stupiti na 
snagu. 
 
C.  Poslovnik Ustavnog suda Federacije  
      Bosne i Hercegovine 
      („Službene novine Federacije BiH“,  
        br. 40/10 i 18/16) 
 

Član 42.  stav 1. tačka 4. 
Rješenje o obustavi postupka 

Sud će donijeti rješenje kojim obu-
stavlja postupak kada je u toku postupka:  
 (....),   
4. i u drugim slučajevima kada prestaje 
potreba za daljim vođenjem postupka.   
 

Član 60. 
Djelovanje odluka Suda 

Svako kome je povrijeđeno pravo 
konačnim ili pravomoćnim pojedinačnim 
aktom donosenim na osnovu odredbi ko-
je su prestale da važe na osnovu odluke 
Suda, ima pravo tražiti od nadležnog tij-
ela izmjenu tog pojedinačnog akta, a nad-
ležno tijelo je dužno da ponovi postupak  
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i uskladi akt sa odlukom Suda u roku od 
90 dana od dana prijema zahtjeva.  

Ukoliko nadležni organ ne pono-
vi postupak i ne usaglasi akt sa odlukom 
Suda u roku iz stava 1. ovog člana, akt 
kojim je povrijeđeno pravo nekom licu 
prestaje da važi.   

Prijedlog za izmjenu konačnog ili 
pravomoćnog pojedinačnog akta iz stava 
1. ovog člana, može se podnijeti u roku 
od dvije godine od dana objavljivanja od-
luke u “Službenim novinama Federacije 
BiH”, službenom glasilu kantona odnos-
no opštine.  
 
 D.  Zakon o radu 
       („Službene novine Federacije BiH“,  
        broj: 26/16) 
 

Zaštita prava iz radnog odnosa 
Član 114. 

(1) Radnik koji smatra da mu je poslo-
davac povrijedio neko pravo iz radn-
og odnosa može u roku 30 dana od  
dana dostave odluke kojom je   povri-
jeđeno njegovo pravo, odnosno od 
dana saznanja za povredu prava, za-
htijevati od poslodavca ostvarivanje 
toga prava.  

(2) Ako  poslodavac u roku 30 dana  od 
dana podnošenja zahtjeva za  zaštitu 
prava ili postizanja dogovora o  mir-
nom rješavanju spora iz člana 116. 
stav 1. ovoga zakona ne udovolji  tom 
zahtjevu, radnik može u daljem  roku 
od 90 dana podnijeti tužbu pred mje-
rodavnim sudom.  

(3) Zaštitu povrijeđenog prava pred mj-
erodavnim sudom ne može zahtijeva-
ti radnik koji prethodno poslodavcu 
nije podnio zahtjev iz  stava 1. ovoga  
člana, osim u slučaju zahtjeva radni-
ka za nadoknadu štete ili drugo  nov-
čano potraživanje iz radnog odnosa.  
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XXIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE 
            ODREDBE 
 

Član 173. 
 Postupci ostvarivanja i zaštite pr-
ava  radnika,  započeti  prije  stupanja  na  
snagu ovoga zakona, završit će se  prema 
odredbama Zakona o radu ("Službene  
novine Federacije BiH",  br.: 3/99, 32/00 i 
29/03). 
 
E.  Zakon o izmjenama i dopunama 
      Zakona o radu 
      („Službene novine Federacije BiH“,  
        broj: 89/18) 
 

Član 9. 
 U članu 114. stav (1), riječ "može",  
zamjenjuje  se  riječima: "dužan je".  
 
 U stavu (3) riječi: "osim u slučaju  
zahtjeva radnika za naknadu štete ili dr-
ugo novčano potraživanje iz radnog od-
nosa", zamjenjuju se riječima: "osim u sl-
učaju otkaza ugovora o radu u skladu sa 
ovim Zakonom". 
 
F. Zakon o izmjenama i dopunama  
     Zakona o parničnom postupku  
     („Službene novine Federacije BiH“,  
        broj: 98/15) 
 

Član 14. 
Iza člana 61. dodaje se novo pog-

lavlje IIIa. i čl. od 61a. do 61f. koji glase: 
 
"IIIa. - POSTUPAK ZA RJEŠAVANJE  
            SPORNOG PRAVNOG PITANJA 
 

Član 61a. 
(1) Ako u postupku pred prvostepenim 

sudom u većem broju predmeta pos-
toji potreba da se zauzme stav o spo-
rnom pravnom pitanju, koje je od zn-
ačaja za odlučivanje o predmetu post- 
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upka pred prvostepenim sudovima, 
prvostepeni će sud po službenoj duž-
nosti ili na prijedlog stranke zahtjev-
om pokrenuti postupak pred Vrhovn-
im sudom Federacije radi rješavanja 
spornog pravnog pitanja. 

(2) Sud koji je pokrenuo postupak za rje-
šavanje spornog pravnog pitanja duž-
an je zastati sa postupkom dok se ne 
okonča postupak pred Vrhovnim su-
dom Federacije. 

 
Član 61b. 

(1) Zahtjev iz člana 61a. stav 1. ovoga 
Zakona treba sadržati kratak prikaz 
utvrđenog stanja stvari u konkretnoj 
pravnoj stvari, navode stranaka o sp-
ornom pravnom pitanju i razloge zb-
og kojih se sud obraća sa zahtjevom 
za rješavanje spornog pravnog pita-
nja. Sud će uz zahtjev priložiti i sops-
tveno tumačenje spornog pravnog pi-
tanja. Zahtjev se ne dostavlja stranka-
ma na očitovanje. 

(2) Ako stranka predloži pokretanje pos-
tupka za rješavanje spornog pravnog 
pitanja, a protivna stranka nije bila u 
mogućnosti očitovati se o prijedlogu, 
sud će dostaviti prijedlog drugoj stra-
nci na očitovanje u roku osam dana 
od dana dostave prijedloga. 

(3) Prvostepeni sud dužan je uz zahtjev 
za rješavanje spornog pravnog pita-
nja dostaviti i predmet Vrhovnom su-
du Federacije. 

 
Član 61c. 

(1) Vrhovni sud Federacije odbacit će 
nepotpun ili nedopušten zahtjev za 
rješavanje spornog pravnog pitanja. 

(2) Zahtjev iz stava 1. ovoga člana nedo-
pušten je ako je o takvom zahtjevu 
Vrhovni sud Federacije već donio 
odluku. 
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Član 61d. 

(1) Vrhovni sud Federacije rješava spor-
no pravno pitanje po pravilima post-
upka za usvajanje pravnih stavova. 

(2) Vrhovni sud Federacije odbit će rije-
šiti sporno pravno pitanje ako ono 
nije od značaja za odlučivanje u već-
em broju predmeta u postupku pred 
prvostepenim sudom. 

(3) Vrhovni sud Federacije dužan je rije-
šiti sporno pravno pitanje u roku 60 
dana od dana prijema zahtjeva. 

 
Član 61e. 

(1) U odluci povodom zahtjeva za rješa-
vanje spornog pravnog pitanja Vrho-
vni sud Federacije iznosi razloge koj-
ima obrazlaže zauzeto pravno shvać-
anje. 

(2) Odluka iz stava 1. ovoga člana dosta-
vlja se sudu koji je pokrenuo postup-
ak i objavljuje na internet stranici Vr-
hovnog suda Federacije ili na drugi 
pogodan način. 

 
Član 61f. 

Ako je Vrhovni sud Federacije rij-
ešio sporno pravno pitanje, stranke u po-
stupku u koјеm se postavlja isto sporno 
pravno pitanje nemaju pravo tražiti njeg-
ovo rješavanje u parnici koja je u toku.". 
 
6. Sudska praksa Ustavnog suda 

Federacije 
 
  Presuda Ustavnog suda Federaci-
je, broj: U-16/18, od 26.02.2020. godine, 
objavljena u „Službenim novinama Fede-
racije BiH“, broj: 23/20. 
 
7. Činjenično stanje i stav  

Ustavnog suda Federacije  
 
 Vrhovni sud Federacije Bosne i  
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Hercegovine je podneskom broj: 070-0-
Su-19-000980, od 29.10.2019. godine, koji 
je zaprimljen dana 28.11.2019. godine, a 
dopunjen i preciziran dana 16.12.2019.go-
dine, Ustavnom sudu Federacije predoč-
io ustavno pitanje – ocjena ustavnosti čla-
na 9. stav 2. Zakona o izmjenama i dopu-
nama Zakona o radu.  
 
 Ustavno pitanje se pojavilo u toku 
postupka pred Vrhovnim sudom Federa-
cije Bosne i Hercegovine, a po zahtjevu 
Opštinskog suda u Tuzli za rješavanje sp-
ornog pravnog pitanja uz koji je i dostav-
ljen spis tog suda broj 32 0 Rs 369527 19 
Rs, navodeći da se kod Opštinskog suda 
u Tuzli nalazi veliki broj predmeta sa ist-
im i sličnim zahtjevima i dilemama u po-
stupanju. Kako navodi podnosilac zahtje-
va, sporno pravno pitanje koje je postav-
ljeno od strane Opštinskog suda u Tuzli 
definisano je na sljedeći način: „Kako po-
stupati po tužbama i tužbenim zahtjevi-
ma koji su kod suda zaprimljeni nakon 
stupanja na snagu Zakona o izmjenama i 
dopunama Zakona o radu od 09.11.2018. 
godine, kojim se traži isplata novčanog 
potraživanja ili naknada štete iz radnog 
odnosa za period koji obuhvata i period 
potraživanja radnika dospjelih na napla-
tu prije stupanja na snagu ovog zakona, 
ukoliko radnici kao tužioci nemaju dokaz 
da su se obraćali poslodavcu za internu 
zaštitu svojih prava u rokovima predvi-
đenim u članu 114. Zakona o radu“. 
 
 Kada je u pitanju osporeni član 
Zakona, Ustavni sud Federacije je, odlu-
čujući o zahtjevu za utvrđivanje ustav-
nosti Potpredsjednika Federacije Bosne i 
Hercegovine, na sjednici održanoj dana 
26.02.2020. godine, donio Presudu broj: 
U-16/18, kojom je utvrdio da član 9. Za-
kona o izmjenama i dopunama Zakona o  
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radu nije u skladu sa Ustavom Federacije 
Bosne i Hercegovine. Imajući u vidu na-
prijed navedeno, kada je u pitanju ocjena 
ustavnosti člana 9. stav 2. Zakona o izm-
jenama i dopunama Zakona o radu, don-
ošenjem spomenute Presude Ustavnog 
suda Federacije broj: U-16/18, od 26.02. 
2020. godine, koja je objavljena u „Služb-
enim novinama Federacije BiH“, broj: 
23/20 od 03.04.2020. godine, prestala je 
dalja potreba za vođenjem postupka, te 
se u skladu sa odredbom člana 42. stav 1. 
tačka 4. Poslovnika Ustavnog suda Fede-
racije Bosne i Hercegovine, isti obustav-
lja.  
 
 Međutim, članom IV.C.3.12. b) 
Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, 
propisano je, da su Odluke Ustavnog su-
da konačne i obavezujuće, posebno ako: 
sud utvrdi da neki zakon ili pak prijedlog 
zakona ili drugi propis Federacije, nekog 
od kantona, grada ili bilo koje opštine ni-
je u skladu sa ovim ustavom, takav zak-
on ili drugi propis neće se primjenjivati i 
ne stupa na snagu, ukoliko se ne izmijeni 
na način koji odredi Sud, ili pak dok Sud 
ne odredi neke prijelazne mjere, koje ne 
mogu biti na snazi duže od šest mjeseci. 
Istim članom pod tačkom c) utvrđeno je 
da, ako Sud odlučuje o nekom ustavnom 
pitanju predočenom po članu IV.C.10 (3), 
njegova odluka je obavezujuća za sud ko-
ji je predočio dotično pitanje u vezi sa po-
stupkom tokom kojeg se pitanje pojavilo, 
te ima isti učinak kao pod tačkom (b). Ta-
kođer, u skladu sa članom 40. stav 1. Za-
kona o postupku pred Ustavnim sudom 
Federacije Bosne i Hercegovine usvojeni 
ili predloženi zakon ili drugi propis orga-
na federalne, kantonalne ili opštinske vl-
asti za koji Ustavni sud Federacije utvrdi 
da nije u skladu sa Ustavom neće se pri-
mjenjivati od dana objavljivanja presude  
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Ustavnog suda Federacije u "Službenim 
novinama Federacije BiH", odnosno pre-
dloženi zakon ili drugi propis neće stupi-
ti na pravnu snagu. 
 
 Donesenim Zakonom o izmjena-
ma i dopunama Zakona o radu iz 2018. 
godine u Prijelaznim i završnim odredb-
ama, nisu propisana prijelazna rješenja 
načina rješavanja započetih, a nezavršen-
ih predmeta iz oblasti radnih odnosa. Ka-
ko se prema odredbama Ustava Federaci-
je Bosne i  Hercegovine ne primjenjuje os-
porena odredba Zakona, od dana objave 
Presude broj:U-16/18 od 26.02.2020. god-
ine, potrebno je utvrditi njeno pravno 
djelovanje vezano za konkretno ustavno 
pitanje koje se odnosi na započete, a ne-
završene postupke pred sudovima u Fed-
eraciji Bosne i Hercegovine. Vrhovni sud 
Federacije radi rješavanja spornog pravn-
og pitanje postavljenog od strane Opštin-
skog suda u Tuzli, u skladu sa članom 14. 
Zakona o izmjenama i dopunama Zako-
na o parničnom postupku („Službene no-
vine Federacije BiH“, broj: 98/15 ), treba 
da zauzme stav o spornom pravnom pit-
anju koje je od značaja za odlučivanje o 
predmetima koji su u postupku pred su-
dovima iz kojeg razloga je i postavio us-
tavno pitanje. 
 
         Stav Ustavnog suda Federacije u 
konkretnom slučaju je, da se u odnosu na 
započete, a nezavršene predmete pred re-
dovnim sudom ima primijeniti relevant-
na odredba člana 114. Zakona o radu koji 
je objavljen u „Službenim novinama Fe-
deracije BiH“, broj:26/16. To se odnosi na 
predmete koji su započeti, a nedovršeni 
zaključno sa danom objave presude broj 
U-16/18 od 26.02.2020. godine, a kojom je 
utvrđeno da član 9. Zakona o izmjenama 
i dopunama Zakona o radu, nije u skladu  
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sa Ustavom Federacije Bosne i Hercego-
vine. 
 
        Kako se osporena odredba člana 
9. Zakona o izmjenama i dopunama Zak-
ona o radu po opštim pravilima ne prim-
jenjuje od dana objave presude, to se do 
dana izvršenja presude odnosno usagla-
šavanja iste sa stavovima Ustavnog suda 
Federacije iskazanim u obrazloženju spo-
menute presude, pred redovnim sudovi-
ma u Federaciji Bosne i Hercegovine, po-
stupci iz radnih odnosa trebaju provoditi 
i okončati po odredbama člana 114. Zak-
ona o radu koji je donesen 2016. godine, 
sve do usaglašavanja spomenute odredbe 
od strane Parlamenta Federacije Bosne i 
Hercegovine sa stavom koji je iskazan u 
Presudi broj: U-16/18 od 26.02.2020. god-
ine. Ovo zbog toga što Evropska konven-
cija o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sl-
oboda i dopunski protokoli prema Anek-
su Ustava Federacije Bosne i Hercegovine 
imaju pravnu snagu ustavnih odredbi, 
što znači, da se direktno primjenjuju u 
pravnom sistemu Federacije Bosne i Her-
cegovine.  
 
         Kako je citiranom presudom utvr-
đena povreda iz člana 6. stav 1. Evropske 
konvencije o zaštiti ljudskih prava i osn-
ovnih sloboda (pravo na pristup sudu), 
to rješavajući konkretne predmete, redo-
vni sudovi imaju direktno primijeniti pri-
ncipe iz Europske konvencije o zaštiti lju-
dskih prava i osnovnih sloboda i riješiti 
započete, a nedovršene predmete iz obla-
sti radnih odnosa na način, da se tužioci-
ma u tim postupcima omogući pravično 
suđenje i pristup sudu uz jedino ograni-
čenje vezano za  rokove zastare. 
 
 S obzirom na navedeno donesena 
je odluka kao u izreci  presude. 
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            Ovu presudu Ustavni sud Federa-
cije donio je jednoglasno u sastavu: Alek-
sandra Martinović, predsjednica Suda, 
Vesna Budimir, Mirjana Čučković, prof. 
dr. Edin Muminović i dr.sc. Kata Senjak, 
sudije Suda. 
 
Broj:U-48/19                    Predsjednica                                                                                          
21.04.2020.god.          Ustavnog suda FBiH 
S a r a j e v o         Aleksandra Martinović,s.r. 

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

405 
Bosna i Hercegovina 

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE 
USTAVNI SUD 

FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE 
 

Ustavni sud Federacije Bosne i 
Hercegovine, odlučujući o predočenom 
ustavnom pitanju Vrhovnog suda Fede-
racije Bosne i Hercegovine  za utvrđiva-
nje ustavnosti članka 9. stavak 2. Zakona 
o izmjenama i dopunama Zakona o rad, 
na temelju članka IV.C.3.10.(4). Ustava 
Federacije Bosne i Hercegovine, na sjed-
nici bez javne rasprave održanoj dana 
21.04.2020. godine, donio je 
 
 

P R E S U D U 
 
          U odnosu na postavljeno ustavno 
pitanje, dejstvo Presude broj: U-16/18, od 
26.02.2020. godine („Službene novine Fe-
deracije BiH“, broj: 23/20) je, da se član-
ak 9. stavak 2. Zakona o izmjenama i do-
punama Zakona o radu („Službene novi-
ne Federacije BiH“, broj: 89/18) ne prim-
jenjuje u započetim, a nezavršenim pred-
metima pred redovnim sudovima u Fed-
eraciji Bosne i Hercegovine, te se isti  im-
aju okončati sukladno članku 114. Zako-
na o radu („Službene novine Federacije 
BiH“, broj: 26/16).   
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         Obustavlja se postupak po postavlj-
enom ustavnom pitanju Vrhovnog suda 
Federacije Bosne i Hercegovine vezano 
za utvrđivanje ustavnosti članka 9. stav-
ak 2. Zakona o izmjenama i dopunama 
Zakona o radu („Službene novine Fede-
racije BiH“, broj: 89/18), jer je Ustavni 
sud Federacije Bosne i Hercegovine u 
Presudi broj:U-16/18, od 26.02.2020. god-
ine utvrdio da isti nije sukladan Ustavu 
Federacije Bosne i Hercegovine.  
 
 Presudu objaviti u „Službenim 
novinama Federacije BiH“ i svim službe-
nim glasilima kantona u Federaciji Bosne 
i Hercegovine.  
 

O b r a z l o ž e nj e 
 
1. Predmet zahtjeva i podnositelj zahtjeva  
 

Vrhovni sud Federacije Bosne i Herc-
egovine (u daljnjem tekstu: podnositelj 
zahtjeva) je podneskom broj: 070-0-Su-19-
000980, od 29.10.2019. godine, koji je zap-
rimljen dana 28.11.2019. godine, a dopu-
njen i preciziran dana 16.12.2019. godine, 
Ustavnom sudu Federacije Bosne i Her-
cegovine (u daljnjem tekstu: Ustavni sud 
Federacije) predočio ustavno pitanje – oc-
jena ustavnosti članka 9. stavak 2. Zako-
na o izmjenama i dopunama Zakona o 
radu (u daljnjem tekstu: osporeni članak 
Zakona).  
 

U smislu članka IV.C.3.10.(4) Ust-
ava Federacije Bosne i Hercegovine, Vrh-
ovni sud Federacije Bosne i Hercegovine 
je ovlašten za postavljanje ustavnog pita-
nja Ustavnom sudu Federacije.   
 
2. Stranke u postupku 
 
          Sukladno s člankom 39. stavak 2.  
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Zakona o postupku pred Ustavnim sud-
om Federacije Bosne i Hercegovine, stra-
nke u postupku u ovom ustavno-sudsk-
om predmetu su: Vrhovni sud Federacije 
Bosne i Hercegovine, kao podnositelj za-
htjeva i Parlament Federacije Bosne i He-
rcegovine, kao donositelj osporenog član-
ka Zakona. 
 
3. Bitni navodi podnositelja zahtjeva  
 
 Podnositelj zahtjeva podnio je ov-
om sudu zahtjev za rješavanje ustavnog 
pitanja koje se odnosi na utvrđivanje ust-
avnosti odredbe članka 9. stavak 2. Zak-
ona o izmjenama i dopunama Zakona o 
radu, a kojom odredbom je izmijenjen sa-
držaj odredbe članka 114. stavak 3. Zako-
na o radu („Službene novine Federacije 
BiH“, broj: 26/16), na način što se riječi 
„osim u slučaju zahtjeva radnika za nak-
nadu štete ili drugo novčano potraživa-
nje iz radnog odnosa“, zamjenjuju riječi-
ma „osim u slučaju otkaza ugovora o ra-
du sukladno ovom zakonu“.  
 
 Ističu, da je Općinski sud u Tuzli 
na temelju odredbe članka 61. Zakona o 
parničnom postupku („Službene novine 
Federacije BiH“, br.: 53/03, 73/05, 19/06 
i 98/15), podnio Vrhovnom sudu Fede-
racije Bosne i Hercegovine zahtjev za rje-
šavanje spornog pravnog pitanja, uz koji 
je dostavio i spis tog suda broj 32 0 Rs 36 
9527 19 Rs, navodeći da se kod Općinsk-
og suda u Tuzli nalazi veliki broj predm-
eta sa istim i sličnim zahtjevima i dilema-
ma u postupanju, zbog čega je i navedeni 
sud dostavio ovaj zahtjev. Kako navodi 
podnositelj zahtjeva, sporno pravno pita-
nje koje je postavljeno od strane Općins-
kog suda u Tuzli definirano je na sljedeći 
način: „Kako postupati po tužbama i tu-
žbenim zahtjevima koji su kod suda zap- 
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rimljeni nakon stupanja na snagu Zakona  
o izmjenama i dopunama Zakona o radu 
od 09.11.2018. godine, kojim se traži ispl-
ata novčanog potraživanja ili naknada št-
ete iz radnog odnosa za period koji obu-
hvata i period potraživanja radnika dos-
pjelih na naplatu prije stupanja na snagu 
ovog zakona, ukoliko radnici kao tužitelji 
nemaju dokaz da su se obraćali posloda-
vcu za internu zaštitu svojih prava u ro-
kovima predviđenim u članku 114. Zak-
ona o radu“. 
 
 Podnositelj zahtjeva navodi da je 
odredbom članka 114. stavak 1. Zakona o 
radu propisano da radnik koji smatra  da  
mu je poslodavac povrijedio neko pravo  
iz radnog odnosa može u roku 30 dana 
od dana dostave odluke kojom je povri-
jeđeno  njegovo pravo, odnosno od  dana 
saznanja za povredu prava, zahtijevati 
od poslodavca ostvarivanje toga prava, 
dok je stavkom 2. istog članka propisano, 
da ako poslodavac u roku 30 dana od da-
na podnošenja zahtjeva za zaštitu prava 
ili postizanja dogovora o mirnom  rješa-
vanju spora iz članka 116. stavak 1.  
ovoga zakona ne udovolji  tom  zahtjevu,  
radnik može u daljnjem roku od 90  dana 
podnijeti tužbu pred mjerodavnim sud-
om. Stavak 3. propisuje da zaštitu povri-
jeđenog prava pred mjerodavnim  sudom  
ne može zahtijevati radnik koji  prethod-
no poslodavcu nije podnio zahtjev iz  sta-
vka 1. ovoga članka, osim u slučaju zaht-
jeva radnika za nadoknadu štete ili  dru-
go novčano potraživanje iz radnog odno-
sa.  
 
 Odredbom članka 9. Zakona o iz-
mjenama i dopunama Zakona o radu, iz-
mijenjen je sadržaj odredbe članka 114. 
Zakona o radu, tako što se u stavku 1. ri-
ječ „može“ zamjenjuje sa riječima: „du- 
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žan je“, dok u stavku 3. riječi „osim u slu- 
 
 
čaju zahtjeva radnika za naknadu štete ili 
drugo novčano potraživanje iz radnog 
odnosa“, zamjenjuju riječima “osim u sl-
učaju otkaza ugovora o radu sukladno 
ovom zakonu“. 
 
 Dakle, navedenim odredbama Za-
kona je utvrđena obveza radnika da se u 
slučaju zahtjeva za isplatu novčanog pot-
raživanja moraju prethodno obratiti pos-
lodavcu da bi isti stekli pravo na sudsku 
zaštitu.  
 
 Međutim, kako to proizilazi iz za-
htjeva Općinskog suda u Tuzli za rješa-
vanje spornog pravnog pitanja, brojni su 
predmeti u kojima se kao tužitelji pojav-
ljuju radnici čije je novčano potraživanje 
iz radnog odnosa nastalo i dospjelo u vr-
ijeme važenja Zakona o radu iz 2016. go-
dine, kada nije postojala obveza radnika 
na prethodno obraćanje poslodavcu, a u 
kojima su tužbe za isplatu podnesene na-
kon stupanja na snagu Zakona o izmjena-
ma i dopunama Zakona o radu. Rok za 
prethodno podnošenje zahtjeva za zaštitu 
prava iz radnog odnosa koji je propisan 
odredbom članka 114. stavak 1. Zakona o 
radu je prekluzivni rok, čijim se protek-
om gubi pravo na preispitivanje odluke 
poslodavca, a i mogućnost sudske zaštite 
prava, pa donesena odluka poslodavca u 
vezi tih prava postaje konačna i izvršna. 
Pored toga, prethodno obraćanje poslo-
davcu u propisanom roku od 30 dana je i 
procesna pretpostavka za vođenje parni-
ce (članak 53. Zakona o parničnom post-
upku), pa u slučaju da tužitelj ne dostavi 
dokaz o prethodnom obraćanju posloda-
vcu, sud tužbu odbacuje. Također zako-
nodavac u Zakonu o izmjenama i dopu- 
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nama Zakona u radu nije predvidio prije-
lazne odredbe već je samo naveo da zak-
on stupa na snagu osmog dana od dana 
objavljivanja u „Službenim novinama Fe-
deracije BiH“. 
 
 U konkretnom slučaju predmet 
potraživanja tužitelja je naknada štete (iz-
gubljene zarade) u vidu manje isplaćene 
mjesečne plaće za period od 01.07.2017. 
godine do 07.04.2019. godine, koju tuži-
telj potražuje u ukupnom iznosu od 
5.040,00 KM (sa zakonskom zateznom 
kamatom počev od dospijeća svakog mj-
esečnog iznosa pa do isplate). U ovom 
predmetu, radnik se obratio poslodavcu 
za ostvarivanje svojih prava iz radnog 
odnosa neposredno prije podnošenja pre-
dmetne tužbe, ali za cijeli period potraži-
vanja od 01.07.2017.godine do 07.04.2019. 
godine, pa se pokazalo spornim da li je 
ovakvim zahtjevom radnik ostvario pra-
vo na sudsku zaštitu. Tuženi je u svom 
odgovoru na tužbu osporio zahtjev tuži-
telja u cijelosti, navodeći da je predmetna 
tužba podnesena nakon stupanja na sna-
gu Zakona o izmjenama i dopunama Za-
kona o radu, te da sukladno s odredbom 
članka 114. Zakona o radu, tužitelj poslo-
davcu nije podnio zahtjev za internu zaš-
titu svojih prava u rokovima predviđe-
nim u zakonu, zbog čega je izgubio pra-
vo na sudsku zaštitu, pa sud treba po sl-
užbenoj dužnosti tužbu odbaciti.  
 
 Podnositelj zahtjeva smatra da je 
osporenim člankom Zakona povrijeđeno 
jedno od temeljnih načela vladavine pra-
va – načelo pravne sigurnosti prema ko-
me svatko mora biti siguran u svoju pra-
vnu poziciju, a to bi značilo da bi se na 
konkretan spor trebao primijeniti onaj pr-
opis koji je bio na snazi u vrijeme nastan-
ka i dospijeća potraživanja. Osim toga,  
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povrijeđeno je i načelo stečenih prava 
kao dio načela pravne sigurnosti, koje se 
odnosi na subjektivna prava pojedinaca 
koja su nastala i dospjela u ranijem reži-
mu, a na koja promjena propisa ne smije 
utjecati. Na taj način došlo je do povrede 
prava tužitelja iz članka 1. Protokola broj 
1. uz Europsku konvenciju o zaštiti ljud-
skih prava i temeljnih sloboda, jer ograni-
čavanje imovine tužitelja u konkretnom 
slučaju ne bi bilo zakonito, odnosno ne 
temelji se na domaćoj pravnoj osnovi ko-
ja je dovoljno dostupna, precizna i pred-
vidiva. Predmetno miješanje u imovinu 
tužitelja ne bi bilo ni opravdano jer nije 
poduzeto s legitimnim ciljem radi ostva-
renja javnog interesa, a ne ispunjava test 
pravične ravnoteže odnosno ravnomjer-
nosti između upotrijebljenih sredstava i 
željenog cilja, jer bi tužitelj u tom slučaju 
morao snositi „poseban i prekomjeran te-
ret“. Također sadržaj osporenog članka 
Zakona dovodi u pitanje i način primjene 
članka 115. Zakona o radu, koji se odnosi 
na zastaru novčanih potraživanja iz rad-
nog odnosa. Na taj način radnik bi se mo-
rao za svako svoje novčano potraživanje, 
uključujući i ona koja dospijevaju mjeseč-
no, svaki put u roku od 30 dana od dana 
povrede prava, obratiti poslodavcu sa za-
htjevom za ostvarivanjem tog prava, što 
prema shvatanju podnositelja zahtjeva, 
stavlja na radnika nepotreban teret i one-
mogućava ga u direktnom pristupu su-
du, na koji način dolazi do povrede član-
ka 6. stavka 1. Europske konvencije o za-
štiti ljudskih prava i temeljnih sloboda. 
Pravo na pristup sudu, kao sastavni dio 
prava na pravično suđenje, mora biti „pr-
aktično i učinkovito“, a što se prema mi-
šljenju podnositelja zahtjeva ne obezbjeđ-
uje ovakvim zakonskim rješenjem.  
 
 Naime, Aneksom Ustava Federa- 
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cije Bosne i Hercegovine utvrđeni su ins-
trumenti za zaštitu ljudskih prava koji 
imaju pravnu snagu ustavnih odredaba, 
između ostalih u točki 4. Aneksa navede-
na je i Europska konvencija o zaštiti ljud-
skih prava i temeljnih sloboda. U odredbi 
članka II. A 2. (1) k) Ustava Federacije 
Bosne i Hercegovine propisano je da će 
Federacija Bosne i Hercegovine osigurati  
primjenu najviše razine međunarodno 
priznatih prava i sloboda, između ostalih 
pojedinačno navedenih prava i prava na 
imovinu.  
 
 S tim u svezi, podnositelj zahtjeva 
ističe, da prema praksi Europskog suda 
za ljudska prava, riječ „imovina“ uklju-
čuje širok opseg imovinskih interesa koji 
predstavljaju ekonomsku vrijednost i po-
jam „imovine“ ne bi se trebao tumačiti na 
restriktivan način. Naime članak 1. Proto-
kola broj 1. uz Europsku konvenciju o za-
štiti ljudskih prava i temeljnih sloboda 
obuhvata tri različita pravila. Prvo i opće 
pravilo izražava načelo mirnog uživanja 
imovine. Drugo pravilo odnosi se na liša-
vanje imovine i podvrgavanje izvjesnim 
uvjetima, a treće da države potpisnice 
imaju pravo, između ostalog, da kontroli-
raju imovinu sukladno s općim interes-
om.  
 
 Iz svih navedenih razloga podno-
sitelj zahtjeva predlaže da Ustavni sud 
Federacije donese presudu kojom će:  
 

1. Utvrditi da odredba članka 9. sta-
vak 2. Zakona o izmjenama i dop-
unama Zakona o radu nije u sug-
lasnosti s člankom II. A 2. (1) k) 
Ustava Federacije Bosne i Herce-
govine, člankom 6. stavak 1. Eu-
ropske konvencije o zaštiti ljudsk-
ih prava i temeljnih sloboda i čla-
nkom 1. Protokola broj 1. uz Eu- 



Број 6 – страна 760 
 

 
ropsku konvenciju o zaštiti ljuds-
kih prava i temeljnih sloboda. 

2. Donijeti prijelazno rješenje da se 
do izvršenja presude, članak 9. st-
avak 2. Zakona o izmjenama i do-
punama Zakona o radu briše i za-
mjenjuje ranijim člankom 114. sta-
vak 3. Zakona o radu, kojim je od-
ređeno da: „Zaštitu povrijeđenog 
prava pred nadležnim sudom  ne  
može  zahtijevati  radnik  koji pre-
thodno  poslodavcu  nije  podnio  
zahtjev iz stavka 1. ovog članka, 
osim u slučaju zahtjeva radnika 
za naknadu štete ili drugo novča-
no potraživanje iz radnog odno-
sa“. 

3. Presudu objaviti u „Službenim no-
vinama Federacije BiH“ i svih ka-
ntona.  

 
4. Bitni navodi odgovora  

na zahtjev 
  

Ustavni sud Federacije je dana 14. 
01.2020. godine, sukladno članku 16. Za-
kona o postupku pred Ustavnim sudom 
Federacije Bosne i Hercegovine, pozvao 
Parlament Federacije Bosne i Hercego-
vine (Zastupnički dom i Dom naroda) 
kao stranku u postupku, radi dostave od-
govora na navode podnositelja zahtjeva. 
Traženi odgovori od Parlamenta Federa-
cije Bosne i Hercegovine nisu dostavljeni. 
 Međutim, Vlada Federacije Bosne 
i Hercegovine je podneskom broj: 03-01-
79/2020, dana 31.01.2020. godine, Ustav-
nom sudu Federacije dostavila Mišljenje 
V. broj: 128/2020, od 30.01.2020. godine, 
koje je u svezi s člankom 247. Poslovnika 
o radu Doma naroda Federacije Bosne i 
Hercegovine („Službene novine Federaci-
je BiH“, br.: 27/03 i 21/09), Vlada Fede-
racije Bosne i Hercegovine utvrdila na  
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208. sjednici, održanoj dana 30.01.2020. 
godine, a u odnosu na  zahtjev za odgov-
or pred Ustavnim sudom Federacije u pr-
edmetu broj: U-48/19 od 28.11.2019. god-
ine (istim člankom je propisano, da prije-
dlog ovlaštenog predlagatelja za ocjenu 
ustavnosti pred Ustavnim sudom Fede-
racije, koje je Dom naroda uputio Ustav-
nom sudu Federacije, Predsjedatelj Doma 
naroda upućuje Predsjedatelju Zastupni-
čkog doma i Premijeru Vlade Federacije 
Bosne i Hercegovine). 
 
 U mišljenju se navodi da Vlada 
Federacije Bosne i Hercegovine smatra, 
da osporenim člankom Zakona nije uskr-
aćeno pravo radnika na pristup sudu i 
pravično suđenje, kao ni pravo na imovi-
nu utvrđeno Europskom konvencijom o 
ljudskim pravima i temeljnim sloboda-
ma, te ista nije u suprotnosti sa Ustavom 
Federacije Bosne i Hercegovine. Naime, 
odredbom članka 114. Zakona o radu, pr-
ije stupanja na snagu Zakona o izmjena-
ma i dopunama Zakona o radu, pitanje 
zaštite prava iz radnog odnosa je bilo ur-
eđeno na način da je bilo predviđeno da 
zaštitu povrijeđenog prava pred nadležn-
im sudom ne može zahtijevati radnik koji 
prethodno poslodavcu nije podnio zaht-
jev za zaštitu prava, osim u slučaju zaht-
jeva radnika za naknadu štete ili drugo 
novčano potraživanje iz radnog odnosa. 
Iz navedene zakonske odredbe proizilazi 
da je radnik kojem je otkazan ugovor o 
radu bio u obvezi da se prije traženja zaš-
tite povrijeđenog prava pred nadležnim 
sudom, prethodno obrati poslodavcu. Im-
ajući u vidu da otkazom ugovora o radu 
od strane poslodavca, radniku prestaje 
radni odnos, te da poslodavci nakon otk-
azivanja ugovora o radu nemaju obvezu 
udovoljavati zahtjevu za zaštitu prava 
kojeg podnosi radnik, to je predloženo da  
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se prilikom ostvarivanja zaštite u slučaju 
nezakonitog otkaza ugovora o radu, rad-
nik može obratiti nadležnom sudu, a bez 
da se prethodno obraća poslodavcu. Dak-
le, namjera predlagatelja navedenog Zak-
ona o izmjenama i dopunama Zakona o 
radu bila je da se radnicima u slučaju ot-
kaza ugovora o radu iz navedenih razlo-
ga omogući zaštita povrijeđenih prava bez 
obveze prethodnog obraćanja poslodav-
cu, a nikako da se ograničava pravo rad-
nika na pristup sudu i pravično suđenje, 
kao i pravo na imovinu, kako se navodi u 
predmetnom zahtjevu za ocjenu ustavno-
sti.  
 
           Nadalje se navodi, da se prilikom 
utvrđivanja teksta predloženog Zakona o 
izmjenama i dopunama Zakona o radu, u 
konzultacijama sa socijalnim partnerima, 
cijenio opravdanim i zahtjev Udruženja 
poslodavaca Federacije Bosne i Hercego-
vine, kao reprezentativnog predstavnika 
poslodavaca na teritoriju Federacije Bos-
ne i Hercegovine, kojim je iskazana pot-
reba da poslodavac bude prethodno oba-
viješten o zahtjevu za ostvarivanje novča-
nih potraživanja iz radnog odnosa, s obz-
irom da se u praksi nerijetko događa da 
poslodavac o potraživanjima radnika  
bude upoznat tek nakon što mu putem 
suda bude dostavljena tužba na odgovor.  
Odredbom članka 9. Zakona o izmjena-
ma i dopunama Zakona o radu se ni na 
koji način nije uskratilo, niti ograničilo 
pravo radnika na pristup sudu, a obzir-
om da je u odredbi članka 114. stavak 3. i 
dalje predviđena mogućnost ostvarivanja 
zaštite prava iz radnog odnosa pred na-
dležnim sudom. Također kako se navodi, 
pomenutom odredbom se nije utjecalo na 
primjenu odredbe članka 115. Zakona o 
radu koja se odnosi na zastaru novčanih 
potraživanja, iz razloga što je istom ut- 
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vrđen opći zastarni rok za potraživanja iz 
radnog odnosa u roku od tri godine od 
dana nastanka obveze. Kada je u pitanju 
primjena Zakona o izmjenama i dopuna-
ma Zakona o radu na novčana potraživa-
nja nastala prije stupanja na snagu istog, 
ističu kako ni u kojem slučaju nije mogu-
ća retroaktivna primjena pomenutog zak-
ona, već da se isti primjenjuje isključivo 
od dana njegovog stupanja na snagu. 
  
        Isto tako je navedeno, da je tekst 
Zakona o izmjenama i dopunama Zako-
na o radu usuglašen sa socijalnim partne-
rima i upućen Ekonomsko – socijalnom 
vijeću za teritoriju Federacije Bosne i He-
rcegovine, radi razmatranja. Ekonomsko 
– socijalno vijeće je na sjednici održanoj 
19.12.2016. godine, podržalo spomenuti 
zakon u predloženom obliku. 
 
5. Relevantno pravo 
 
A. Ustav Federacije Bosne i Hercegovine 
 

Članak IV.C.3.10. (4) 
 Ustavni sud  također odlučuje  o 
ustavnim pitanjima koja mu predoči Vrh-
ovni sud ili pak neki kantonalni sud a ko-
ja se jave tijekom postupka pred dotičn-
im sudom. 
 

Članak IV.C.3.12. 
Odluke Ustavnog suda konačne 

su i obvezujuće, osobito ako: 
  

a) Sud odlučuje o nekom sporu iz čl-
anka IV. C. 10 (1). Sve stranke u 
sporu pokoravaju se toj odluci i 
pridržavaju se svih naloga koje 
Sud izda tijekom postupka ili po 
njegovu dovršetku. 

b) Sud utvrdi da neki zakon ili pak 
prijedlog zakona ili drugi propis 
Federacije, nekog od kantona, gr- 



Број 6 – страна 762 
 

 
ada ili bilo koje općine nije sukla-
dan s ovim ustavom, takav zakon 
ili drugi propis neće se primjenji-
vati i ne stupa na snagu, ukoliko 
se ne izmijeni na način koji odredi 
Sud, ili pak dok Sud ne odredi ne-
ke prijelazne mjere, koje ne mogu 
biti na snazi duže od šest mjeseci.  

c) Sud odlučuje u nekom ustavnom 
pitanju predočenom po članku IV. 
C. 10 (3), njegova odluka obvezu-
juća za sud koji je predočio dotič-
no pitanje u svezi s postupkom ti-
jekom kojega se ono javilo, te ima 
isti učinak kao u (b). 

 
B.  Zakon o postupku pred Ustavnim 
      sudom Federacije Bosne i Hercegovine 
      („Službene novine Federacije BiH“, 
        br.: 6/95 i 37/03) 
 

Članak 5. 
  Ustavni sud provodi postupak na 
temelju odredaba ovog zakona, a u pita-
njima koja nisu uređena ovim zakonom 
može shodno primijeniti odgovarajuća 
pravila procesnih zakona.  
 Pravila postupka koja nisu utvrđ-
ena ovim zakonom propisat će se poslo-
vnikom Ustavnog suda. 
 

Članak 40.  stavak  1. 
 Usvojeni ili predloženi zakon ili 
drugi propis organa federalne, kantonal-
ne ili općinske vlasti za koji Ustavni sud 
utvrdi da nije sukladan sa Ustavom neće 
se primjenjivati od dana objavljivanja pr-
esude Ustavnog suda u "Službenim no-
vinama Federacije BiH", odnosno predlo-
ženi zakon ili drugi propis neće stupiti na 
snagu. 
 
C.  Poslovnik Ustavnog suda Federacije  
      Bosne i Hercegovine 

      03. јун/липањ 2020. 
 
 
      („Službene novine Federacije BiH“,  
        br. 40/10 i 18/16) 
 

Članak 42.  stavak 1. točka 4. 
Rješenje o obustavi postupka 

Sud će donijeti rješenje kojim obu-
stavlja postupak kada je u tijeku postup-
ka:  

 (....),   

4. i u drugim slučajevima kada prestaje 
potreba za daljnjim vođenjem postupka.   
 

Članak 60. 
Djelovanje odluka Suda 

Svatko kome je povrijeđeno pravo 
konačnim ili pravomoćnim pojedinačnim 
aktom donesenim na temelju odredbi ko-
je su prestale da važe na temelju odluke 
Suda, ima pravo tražiti od nadležnog ti-
jela izmjenu tog pojedinačnog akta, a na-
dležno tijelo je dužno da ponovi postup-
ak i uskladi akt s odlukom Suda u roku 
od 90 dana od dana prijema zahtjeva.  

Ukoliko nadležni organ ne pono-
vi postupak i ne usuglasi akt s odlukom 
Suda u roku iz stavka 1. ovog članka, akt 
kojim je povrijeđeno pravo nekoj osobi 
prestaje da važi.   

Prijedlog za izmjenu konačnog ili 
pravomoćnog pojedinačnog akta iz stav-
ka 1. ovog članka, može se podnijeti u ro-
ku od dvije godine od dana objavljivanja 
odluke u “Službenim novinama Federa-
cije BiH”, službenom glasilu kantona od-
nosno općine.  
 
 D. Zakon o radu 
      („Službene novine Federacije BiH“,  
        broj: 26/16) 
 

Zaštita prava iz radnog odnosa 
Članak 114. 

(1) Radnik koji smatra da mu je  poslo-
davac povrijedio neko pravo iz  rad- 
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nog odnosa može u roku 30 dana  
od dana dostave odluke kojom je po-
vrijeđeno njegovo pravo, odnosno 
od dana saznanja za povredu prava, 
zahtijevati od poslodavca ostvariva-
nje toga prava.  

(2) Ako poslodavac u roku  30 dana  od  
dana podnošenja zahtjeva za zaštitu 
prava ili postizanja dogovora o mir-
nom  rješavanju spora  iz članka 116. 
stavak 1. ovoga zakona  ne  udovolji 
tom zahtjevu, radnik može u daljnj-
em roku od 90 dana podnijeti tužbu 
pred mjerodavnim sudom.  

(3) Zaštitu povrijeđenog prava pred mj-
erodavnim sudom ne može zahtije-
vati radnik koji prethodno posloda-
vcu  nije podnio  zahtjev iz stavka 1. 
ovoga članka, osim u slučaju zahtje-
va radnika za nadoknadu štete ili  
drugo novčano potraživanje iz rad-
nog odnosa.  

 
XXIII.  PRIJELAZNE I ZAVRŠNE  
             ODREDBE 
 

Članak 173. 
 Postupci ostvarivanja i zaštite pr-
ava  radnika,  započeti  prije  stupanja  na  
snagu ovoga zakona, završit će se prema  
odredbama Zakona o radu ("Službene  
novine Federacije BiH", br.: 43/99, 32/00 
i 29/03). 
 
E.  Zakon o izmjenama i dopunama  
      Zakona o radu 
      („Službene novine Federacije BiH“,  
        broj: 89/18) 
 

Članak 9. 
 U članku 114. stavak (1), riječ  
"može", zamjenjuje se riječima: "dužan 
je".  
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 U  stavku  (3)  riječi:  "osim  u  slu-
čaju  zahtjeva  radnika  za  naknadu  štete  
ili  drugo  novčano  potraživanje  iz  rad-
nog odnosa", zamjenjuju se riječima: "os-
im u slučaju otkaza ugovora o radu suk-
ladno ovom zakonu". 
 
F.  Zakon o izmjenama i dopunama  
     Zakona o parničnom postupku  
     („Službene novine Federacije BiH“,  
       broj: 98/15) 
 

Članak 14. 
Iza članka 61. dodaje se novo pog-

lavlje IIIa. i čl. od 61a. do 61f. koji glase: 
 
"IIIa. - POSTUPAK ZA RJEŠAVANJE  
            SPORNOG PRAVNOG PITANJA 
 

Članak 61a. 
(1) Ako u postupku pred prvostupanj-

skim sudom u većem broju predmeta 
postoji potreba da se zauzme stav o 
spornom pravnom pitanju, koje je od 
značaja za odlučivanje o predmetu 
postupka pred prvostupanjskim sud-
ovima, prvostupanjski će sud po slu-
žbenoj dužnosti ili na prijedlog stran-
ke zahtjevom pokrenuti postupak pr-
ed Vrhovnim sudom Federacije radi 
rješavanja spornog pravnog pitanja. 

(2) Sud koji je pokrenuo postupak za rje-
šavanje spornog pravnog pitanja duž-
an je zastati s postupkom dok se ne 
okonča postupak pred Vrhovnim su-
dom Federacije. 

 
Članak 61b. 

 
(1) Zahtjev iz članka 61a. stavak 1. ovoga 

zakona treba sadržati kratak prikaz 
utvrđenog stanja stvari u konkretnoj 
pravnoj stvari, navode stranaka o sp-
ornom pravnom pitanju i razloge zb- 
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og kojih se sud obraća sa zahtjevom 
za rješavanje spornog pravnog pita-
nja. Sud će uz zahtjev priložiti i sopst-
veno tumačenje spornog pravnog pit-
anja. Zahtjev se ne dostavlja stranka-
ma na očitovanje. 

(2) Ako stranka predloži pokretanje pos-
tupka za rješavanje spornog pravnog 
pitanja, a protivna stranka nije bila u 
mogućnosti očitovati se o prijedlogu, 
sud će dostaviti prijedlog drugoj stra-
nci na očitovanje u roku osam dana 
od dana dostave prijedloga. 

(3) Prvostupanjski sud dužan je uz zahtj-
ev za rješavanje spornog pravnog pit-
anja dostaviti i predmet Vrhovnom 
sudu Federacije. 

 
Članak 61c. 

(1) Vrhovni sud Federacije odbacit će 
nepotpun ili nedopušten zahtjev za 
rješavanje spornog pravnog pitanja. 

(2) Zahtjev iz stavka 1. ovoga članka ne-
dopušten je ako je o takvom zahtjevu 
Vrhovni sud Federacije već donio 
odluku. 

 
Članak 61d. 

(1) Vrhovni sud Federacije rješava spo-
rno pravno pitanje po pravilima po-
stupka za usvajanje pravnih stavo-
va. 

(2) Vrhovni sud Federacije odbit će rije-
šiti sporno pravno pitanje ako ono 
nije od značaja za odlučivanje u već-
em broju predmeta u postupku pred 
prvostupanjskim sudom. 

(3) Vrhovni sud Federacije dužan je ri-
ješiti sporno pravno pitanje u roku 
60 dana od dana prijema zahtjeva. 

 
Članak 61e. 

(1) U odluci povodom zahtjeva za rješa-
vanje spornog pravnog pitanja Vrho- 
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vni sud Federacije iznosi razloge koji-
ma obrazlaže zauzeto pravno shvaća-
nje. 

(2) Odluka iz stavka 1. ovoga članka dos-
tavlja se sudu koji je pokrenuo postu-
pak i objavljuje na internet stranici 
Vrhovnog suda Federacije ili na drugi 
pogodan način. 

 
Članak 61f. 

Ako je Vrhovni sud Federacije ri-
ješio sporno pravno pitanje, stranke u po-
stupku u koјеm se postavlja isto sporno 
pravno pitanje nemaju pravo tražiti njeg-
ovo rješavanje u parnici koja je u tijeku.". 
 
6. Sudbena praksa Ustavnog suda 

Federacije 
 
  Presuda Ustavnog suda Federaci-
je, broj: U-16/18, od 26.02.2020. godine, 
objavljena u „Službenim novinama Fede-
racije BiH“, broj: 23/20. 
 
7. Činjenično stanje i stav Ustavnog 

suda Federacije  
 
 Vrhovni sud Federacije Bosne i 
Hercegovine je podneskom broj: 070-0-
Su-19-000980, od 29.10.2019. godine, koji 
je zaprimljen dana 28.11.2019. godine, a 
dopunjen i preciziran dana 16.12.2019.go-
dine, Ustavnom sudu Federacije predoč-
io ustavno pitanje – ocjena ustavnosti čla-
nka 9. stavak 2. Zakona o izmjenama i 
dopunama Zakona o radu.  
 
 Ustavno pitanje se pojavilo u tije-
ku postupka pred Vrhovnim sudom Fed-
eracije Bosne i Hercegovine, a po zahtje-
vu Općinskog suda u Tuzli za rješavanje 
spornog pravnog pitanja uz koji je i dos-
tavljen spis tog suda broj 32 0 Rs 369527 
19 Rs, navodeći da se kod Općinskog su- 
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da u Tuzli nalazi veliki broj predmeta s 
istim i sličnim zahtjevima i dilemama u 
postupanju. Kako navodi podnositelj za-
htjeva, sporno pravno pitanje koje je pos-
tavljeno od strane Općinskog suda u Tu-
zli definirano je na sljedeći način: „Kako 
postupati po tužbama i tužbenim zahtje-
vima koji su kod suda zaprimljeni nakon 
stupanja na snagu Zakona o izmjenama i 
dopunama Zakona o radu od 09.11.2018. 
godine, kojim se traži isplata novčanog 
potraživanja ili naknada štete iz radnog 
odnosa za period koji obuhvata i period 
potraživanja radnika dospjelih na napla-
tu prije stupanja na snagu ovog zakona, 
ukoliko radnici kao tužitelji nemaju dok-
az da su se obraćali poslodavcu za inter-
nu zaštitu svojih prava u rokovima pred-
viđenim u članku 114. Zakona o radu“. 
 
 Kada je u pitanju osporeni članak 
Zakona, Ustavni sud Federacije je, odluč-
ujući o zahtjevu za utvrđivanje ustavnos-
ti Dopredsjednika Federacije Bosne i He-
rcegovine, na sjednici održanoj dana 26. 
02.2020. godine, donio Presudu broj: U-
16/18, kojom je utvrdio da članak 9. Za-
kona o izmjenama i dopunama Zakona o 
radu nije sukladan Ustavu Federacije Bo-
sne i Hercegovine. Imajući u vidu napri-
jed navedeno, kada je u pitanju ocjena 
ustavnosti članka 9. stavak 2. Zakona o 
izmjenama i dopunama Zakona o radu, 
donošenjem spomenute Presude Ustavn-
og suda Federacije broj: U-16/18, od 26. 
02.2020.godine, koja je objavljena u „Slu-
žbenim novinama Federacije BiH“, broj: 
23/20 od 03.04.2020. godine, prestala je 
daljnja potreba za vođenjem postupka, te 
se sukladno odredbi članka 42. stavak 1. 
točka 4. Poslovnika Ustavnog suda Fede-
racije Bosne i Hercegovine, isti obustavlja.  
 
 Međutim, člankom IV.C.3.12. b)  
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Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, 
propisano je, da su Odluke Ustavnog su-
da konačne i obvezujuće, posebice ako: 
sud utvrdi da neki zakon ili pak prijedlog 
zakona ili drugi propis Federacije, nekog 
od kantona, grada ili bilo koje općine nije 
sukladan s ovim ustavom, takav zakon ili 
drugi propis neće se primjenjivati i ne st-
upa na snagu, ukoliko se ne izmijeni na 
način koji odredi Sud, ili pak dok Sud ne 
odredi neke prijelazne mjere, koje ne mo-
gu biti na snazi duže od šest mjeseci. Ist-
im člankom pod točkom c) utvrđeno je 
da, ako Sud odlučuje o nekom ustavnom 
pitanju predočenom po članku IV.C.10 
(3), njegova odluka je obvezujuća za sud 
koji je predočio dotično pitanje u svezi s 
postupkom tijekom kojeg se pitanje poja-
vilo, te ima isti učinak kao pod točkom 
(b). Također, sukladno  članku  40. stavak 
1. Zakona o postupku pred Ustavnim su-
dom Federacije Bosne i Hercegovine usv-
ojeni ili predloženi zakon ili drugi propis 
organa federalne, kantonalne ili općinske 
vlasti za koji Ustavni sud Federacije utvr-
di da nije sukladan sa Ustavom neće se 
primjenjivati od dana objavljivanja pres-
ude Ustavnog suda Federacije u "Službe-
nim novinama Federacije BiH", odnosno 
predloženi zakon ili drugi propis neće st-
upiti na pravnu snagu. 
 
 Donesenim Zakonom o izmjena-
ma i dopunama Zakona o radu iz 2018. 
godine u Prijelaznim i završnim odred-
bama, nisu propisana prijelazna rješenja 
načina rješavanja započetih, a nezavrše-
nih predmeta iz oblasti radnih odnosa. 
Kako se prema odredbama Ustava Fede-
racije Bosne i Hercegovine ne primjenjuje 
osporena odredba Zakona, od dana obja-
ve Presude broj: U-16/18 od 26.02.2020. 
godine, potrebno je utvrditi njeno pravno 
dejstvo vezano za konkretno ustavno pit- 
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anje koje se odnosi na započete, a nezav-
ršene postupke pred sudovima u Federa-
ciji Bosne i Hercegovine. Vrhovni sud Fe-
deracije  radi rješavanja spornog pravnog 
pitanje postavljenog od strane Općinskog 
suda u Tuzli, sukladno članku 14. Zako-
na o izmjenama i dopunama Zakona o 
parničnom postupku („Službene novine 
Federacije BiH“, broj:98/15 ), treba da za-
uzme stav o spornom pravnom pitanju ko-
je je od značaja za odlučivanje o predme-
tima koji su u postupku pred sudovima 
iz kojeg razloga je i postavio ustavno pitanje. 
 
         Stav Ustavnog suda Federacije u 
konkretnom slučaju je, da se u odnosu na 
započete, a nezavršene predmete pred re-
dovnim sudom ima primijeniti relevant-
na odredba članka 114. Zakona o radu ko-
ji je objavljen u „Službenim novinama Fe-
deracije BiH“, broj:26/16. To se odnosi na 
predmete koji su započeti, a nedovršeni 
zaključno s danom objave presude broj 
U-16/18 od 26.02.2020. godine, a kojom je 
utvrđeno da članak 9. Zakona o izmjena-
ma i dopunama Zakona o radu, nije suk-
ladan Ustavu Federacije Bosne i Hercego-
vine. 
 
        Kako se osporena odredba članka 
9. Zakona o izmjenama i dopunama Zak-
ona o radu po općim pravilima ne prim-
jenjuje od dana objave presude, to se do 
dana izvršenja presude odnosno usugla-
šavanja iste sa stavovima Ustavnog suda 
Federacije iskazanim u obrazloženju spo-
menute presude, pred redovnim sudovi-
ma u Federaciji Bosne i Hercegovine, po-
stupci iz radnih odnosa trebaju provoditi 
i okončati po odredbama članka 114. Za-
kona o radu koji je donesen 2016. godine,  
sve do usuglašavanja spomenute odred-
be od strane Parlamenta Federacije Bosne  
i Hercegovine sa stavom koji je iskazan u 
Presudi broj: U-16/18 od 26.02.2020. god- 
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ine. Ovo zbog toga što Europska konven-
cija o zaštiti ljudskih prava i temeljnih sl-
oboda i dopunski protokoli prema Anek-
su Ustava Federacije Bosne i Hercegovine 
imaju pravnu snagu ustavnih odredbi, 
što znači, da se direktno primjenjuju u 
pravnom sustavu Federacije Bosne i He-
rcegovine.  
 
         Kako je citiranom presudom utvr-
đena povreda iz članka 6. stavak 1. Euro-
pske konvencije o zaštiti ljudskih prava i 
te-meljnih sloboda (pravo na pristup su-
du), to rješavajući konkretne predmete, 
redovni sudovi imaju direktno primijeni-
ti načela iz Europske konvencije o zaštiti 
ljudskih prava i temeljnih sloboda i rije-
šiti započete, a nedovršene predmete iz 
oblasti radnih odnosa na način, da se tu-
žiteljima u tim postupcima omogući pra-
vično suđenje i pristup sudu uz jedino 
ograničenje vezano za  rokove zastare. 
 
 S obzirom na navedeno donesena 
je odluka kao u izreci  presude. 
 
            Ovu presudu Ustavni sud Federa-
cije donio je jednoglasno u sastavu: Alek-
sandra Martinović, predsjednica Suda, 
Vesna Budimir, Mirjana Čučković, prof. 
dr. Edin Muminović i dr.sc. Kata Senjak, 
suci Suda. 
 

Broj:U-48/19                    Predsjednica                                                                                            
21.04.2020.god.          Ustavnog suda FBiH 
S a r a j e v o         Aleksandra Martinović,v.r. 

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

405   

Босна и Херцеговина 
ФЕДЕРАЦИЈА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ 

УСТАВНИ СУД  
ФЕДЕРАЦИЈЕ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ 
 

Уставни суд Федерације Босне 
и Херцеговине, одлучујући о предоче- 
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ном уставном питању Врховног суда 
Федерације Босне и Херцеговине за ут-
врђивање уставности члана 9. став 2. 
Закона о измјенама и допунама Закона 
о рад, на основу члана IV.Ц.3.10.(4). Ус-
тава Федерације Босне и Херцеговине, 
на сједници без јавне расправе одржа-
ној дана 21.04.2020. године, донио је 
 
 

П Р Е С У Д У 
 
           У односу на постављено устав-
но питање, дјеловање Пресуде број: У-
16/18, од 26.02.2020. године („Службе-
не новине Федерације БиХ“, број: 23/ 
20) је, да се члан 9. став 2. Закона о изм-
јенама и допунама Закона о раду („Сл-
ужбене новине Федерације БиХ“, број: 
89/18) не примјењује у започетим, а 
незавршеним предметима пред редов-
ним судовима у Федерацији Босне и 
Херцеговине, те се исти имају оконча-
ти у складу са чланом 114. Закона о ра-
ду („Службене новине Федерације 
БиХ“, број: 26/16).   
 
          Обуставља се поступак по пост-
ављеном уставном питању Врховног 
суда Федерације Босне и Херцеговине 
везано за утврђивање уставности чла-
на 9. став 2. Закона о измјенама и допу-
нама Закона о раду („Службене нови-
не Федерације БиХ“, број: 89/18), јер је 
Уставни суд Федерације Босне и Хер-
цеговине у Пресуди број: У-16/18, од 
26.02.2020. године утврдио да исти није 
у складу са Уставом Федерације Босне 
и Херцеговине.  
 
 Пресуду објавити у „Службен-
им новинама Федерације БиХ“ и свим 
службеним гласилима кантона у Феде-
рацији Босне и Херцеговине.  
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О б р а з л о ж е њ е 
 
1. Предмет захтјева и подносилац 

захтјева  
 

Врховни суд Федерације Босне 
и Херцеговине (у даљем тексту: под-
носилац захтјева) је поднеском број: 
070-0-Су-19-000980, од 29.10.2019. годи-
не, који је запримљен дана 28.11.2019. 
године, а допуњен и прецизиран дана 
16.12.2019. године, Уставном суду Фед-
ерације Босне и Херцеговине (у даљем 
тексту: Уставни суд Федерације) пре-
дочио уставно питање – оцјена уставн-
ости члана 9. став 2. Закона о измјена-
ма и допунама Закона о раду (у даљем 
тексту: оспорени члан Закона).  
 

У смислу члана IV.Ц.3.10.(4) Ус-
тава Федерације Босне и Херцеговине, 
Врховни суд Федерације Босне и Херц-
еговине је овлашћен за постављање 
уставног питања Уставном суду Феде-
рације.   
 
2. Странке у поступку 
 
          У складу са чланом 39. став 2. За-
кона о поступку пред Уставним судом 
Федерације Босне и Херцеговине, стр-
анке у поступку у овом уставно-судск-
ом предмету су: Врховни суд Федера-
ције Босне и Херцеговине, као поднос-
илац захтјева и Парламент Федерације 
Босне и Херцеговине, као доносилац 
оспореног члана Закона. 
 
3. Битни наводи подносиоца захтјева  
 
 Подносилац захтјева поднио је 
овом суду захтјев за рјешавање уставн-
ог питања које се односи на утврђива- 
ње уставности одредбе члана 9. став 2.  
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Закона о измјенама и допунама Закона 
о раду, а којом одредбом је измијењен 
садржај одредбе члана 114. став 3. Зак-
она о раду („Службене новине Феде-
рације БиХ“, број: 26/16), на начин 
што се ријечи „осим у случају захтјева 
радника за накнаду штете или друго 
новчано потраживање из радног одно-
са“, замјењују ријечима „осим у слу-
чају отказа уговора о раду у складу са 
овим законом“.  
 
 Истичу, да је Општински суд у 
Тузли на основу одредбе члана 61. За-
кона о парничном поступку („Службе-
не новине Федерације БиХ“, бр.: 53/03, 
73/05, 19/06 и 98/15), поднио Врховн-
ом суду Федерације Босне и Херцегов-
ине захтјев за рјешавање спорног прав-
ног питања, уз који је доставио и спис 
тог суда број 32 0 Рс 369527 19 Рс, на-
водећи да се код Општинског суда у 
Тузли налази велики број предмета са 
истим и сличним захтјевима и диле-
мама у поступању, због чега је и наве-
дени суд доставио овај захтјев. Како 
наводи подносилац захтјева, спорно 
правно питање које је постављено од 
стране Општинског суда у Тузли деф-
инисано је на сљедећи начин: „Како 
поступати по тужбама и тужбеним за-
хтјевима који су код суда запримљени 
након ступања на снагу Закона о из-
мјенама и допунама Закона о раду од 
09.11.2018. године, којим се тражи исп-
лата новчаног потраживања или нак-
нада штете из радног односа за период 
који обухвата и период потраживања 
радника доспјелих на наплату прије 
ступања на снагу овог закона, уколико 
радници као тужиоци немају доказ да 
су се обраћали послодавцу за интерну 
заштиту својих права у роковима пре-
двиђеним у члану 114. Закона о раду“. 
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 Подносилац захтјева наводи да 
је одредбом члана 114.  став 1. Закона о 
раду прописано да радник  који  смат-
ра да му је послодавац  повриједио  не-
ко право из радног односа  може у  ро-
ку 30 дана од дана доставе одлуке   ко-
јом је повријеђено његово право,   одн-
осно од  дана  сазнања  за  повреду  пр-
ава, захтијевати од послодавца оства-
ривање тога права, док је ставом 2. ист-
ог члана прописано, да ако послодавац 
у року 30 дана од дана подношења за-
хтјева за заштиту права или постизања 
договора о мирном  рјешавању  спора  
из  члана  116.  став  1. овога  закона  не  
удовољи  том  захтјеву,  радник  може  
у даљем  року од 90 дана поднијети ту-
жбу пред мјеродавним судом. Став 3. 
прописује да заштиту повријеђеног пр-
ава пред мјеродавним судом не може 
захтијевати радник који претходно  по-
слодавцу није поднио захтјев из става  
1. овога члана, осим у случају захтјева 
радника за надокнаду штете или  дру-
го новчано потраживање из радног од-
носа.  
 
 Одредбом члана 9. Закона о из-
мјенама и допунама Закона о раду, из-
мијењен је садржај одредбе члана 114. 
Закона о раду, тако што се у ставу 1. 
ријеч „може“ замјењује са ријечима: 
„дужан је“, док у ставу 3. ријечи „осим 
у случају захтјева радника за накнаду 
штете или друго новчано потражива-
ње из радног односа“, замјењују рије-
чима “осим у случају отказа уговора о 
раду у складу са овим законом“. 
 
 Дакле, наведеним одредбама 
Закона је утврђена обавеза радника да 
се у случају захтјева за исплату новча-
ног потраживања морају претходно 
обратити послодавцу да би исти стек- 
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ли право на судску заштиту.  
 
 Међутим, како то произилази 
из захтјева Општинског суда у Тузли 
за рјешавање спорног правног питања, 
бројни су предмети у којима се као ту-
жиоци појављују радници чије је нов-
чано потраживање из радног односа 
настало и доспјело у вријеме важења 
Закона о раду из 2016. године, када ни-
је постојала обавеза радника на прет-
ходно обраћање послодавцу, а у који-
ма су тужбе за исплату поднесене нак-
он ступања на снагу Закона о измјена-
ма и допунама Закона о раду. Рок за 
претходно подношење захтјева за заш-
титу права из радног односа који је пр-
описан одредбом члана 114. став 1. За-
кона о раду је преклузивни рок, чијим 
се протеком губи право на преиспити-
вање одлуке послодавца, а и могућно-
ст судске заштите права, па донесена 
одлука послодавца у вези тих права 
постаје коначна и извршна. Поред то-
га, претходно обраћање послодавцу у 
прописаном року од 30 дана је и проц-
есна претпоставка за вођење парнице 
(члан 53. Закона о парничном поступ-
ку), па у случају да тужилац не доста-
ви доказ о претходном обраћању пос-
лодавцу, суд тужбу одбацује. Такође 
законодавац у Закону о измјенама и 
допунама Закона у раду није предви-
дио прелазне одредбе већ је само навео 
да закон ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у „Службеним нов-
инама Федерације БиХ“. 
 
 У конкретном случају предмет 
потраживања тужиоца је накнада ште-
те (изгубљене зараде) у виду мање ис-
плаћене мјесечне плате за период од 
01.07.2017. године до 07.04.2019. годи-
не, коју тужилац потражује у укупном  
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износу од 5.040,00 КМ (са законском 
затезном каматом почев од доспијећа 
сваког мјесечног износа па до исплате). 
У овом предмету, радник се обратио 
послодавцу за остваривање својих пра-
ва из радног односа непосредно прије 
подношења предметне тужбе, али за 
цијели период потраживања од 01.07. 
2017. године до 07.04.2019. године, па 
се показало спорним да ли је оваквим 
захтјевом радник остварио право на 
судску заштиту. Тужени је у свом од-
говору на тужбу оспорио захтјев тужи-
оца у цијелости, наводећи да је пред-
метна тужба поднесена након ступања 
на снагу Закона о измјенама и допуна-
ма Закона о раду, те да у складу са од-
редбом члана 114. Закона о раду, туж-
илац послодавцу није поднио захтјев 
за интерну заштиту својих права у ро-
ковима предвиђеним у закону, због че-
га је изгубио право на судску заштиту, 
па суд треба по службеној дужности 
тужбу одбацити.  
 
 Подносилац захтјева сматра да 
је оспореним чланом Закона поврије-
ђен један од основних принципа влад-
авине права – принцип правне сигур-
ности према коме свако мора бити си-
гуран у своју правну позицију, а то би 
значило да би се на конкретан спор 
требао примијенити онај пропис који 
је био на снази у вријеме настанка и 
доспијећа потраживања. Осим тога, 
повријеђен је и принцип стечених пр-
ава као дио принципа правне сигур-
ности, који се односи на субјективна 
права појединаца која су настала и 
доспјела у ранијем режиму, а на која 
промјена прописа не смије утицати. 
На тај начин дошло је до повреде пр-
ава тужиоца из члана 1. Протокола бр-
ој 1. уз Европску конвенцију о заштити  
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људских права и основних слобода, јер 
ограничавање имовине тужиоца у ко-
нкретном случају не би било законито, 
односно не заснива се на домаћој пра-
вној основи која је довољно доступна, 
прецизна и предвидива. Предметно 
мијешање у имовину тужиоца не би 
било ни оправдано јер није предузето 
са легитимним циљем ради остварења 
јавног интереса, а не испуњава тест 
правичне равнотеже односно равном-
јерности између употријебљених сред-
става и жељеног циља, јер би тужилац 
у том случају морао сносити „посебан 
и прекомјеран терет“. Такође садржај 
оспореног члана Закона доводи у пи-
тање и начин примјене члана 115. За-
кона о раду, који се односи на застару 
новчаних потраживања из радног од-
носа. На тај начин радник би се морао 
за свако своје новчано потраживање, 
укључујући и она која доспијевају мје-
сечно, сваки пут у року од 30 дана од 
дана повреде права, обратити посло-
давцу са захтјевом за остваривањем тог 
права, што према схватању подносио-
ца захтјева, ставља на радника непот-
ребан терет и онемогућава га у дирек-
тном приступу суду, на који начин до-
лази до повреде члана 6. става 1. Евро-
пске конвенције о заштити људских 
права и основних слобода. Право на 
приступ суду, као саставни дио права 
на правично суђење, мора бити „прак-
тично и учинковито“, а што се према 
мишљењу подносиоца захтјева не обе-
збјеђује оваквим законским рјешењем.  
 
 Наиме, Анексом Устава Феде-
рације Босне и Херцеговине утврђени 
су инструменти за заштиту људских 
права који имају правну снагу уставн-
их одредаба, између осталих у тачки 4.  
Анекса наведена је и Европска конве- 
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нција о заштити људских права и осн-
овних слобода. У одредби члана II. А 2. 
(1) к) Устава Федерације Босне и Херц-
еговине прописано је да ће Федерација 
Босне и Херцеговине осигурати  прим-
јену највише разине међународно пр-
изнатих права и слобода, између оста-
лих појединачно наведених права и 
права на имовину.  
 
 С тим у вези, подносилац захтј-
ева истиче, да према пракси Европског 
суда за људска права, ријеч „имовина“ 
укључује широк обим имовинских ин-
тереса који представљају економску 
вриједност и појам „имовине“ не би се 
требао тумачити на рестриктиван нач-
ин. Наиме члан 1. Протокола број 1. уз 
Европску конвенцију о заштити људс-
ких права и основних слобода обухва-
ћа три различита правила. Прво и оп-
ште правило изражава принцип мирн-
ог уживања имовине. Друго правило 
односи се на лишавање имовине и по-
двргавање извјесним условима, а треће 
да државе потписнице имају право, из-
међу осталог, да контролишу имовину 
у складу са општим интересом.  
 
 Из свих наведених разлога под-
носилац захтјева предлаже да Уставни 
суд Федерације донесе пресуду којом 
ће:  
 

1. Утврдити да одредба члана 9. 
став 2. Закона о измјенама и до-
пунама Закона о раду није у са-
гласности са чланом II. А 2. (1) 
к) Устава Федерације Босне и 
Херцеговине, чланом 6. став 1. 
Европске конвенције о заштити 
људских права и основних сло-
бода и чланом 1. Протокола бр-
ој 1. уз Европску конвенцију о 
заштити људских права и осно- 
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вних слобода. 

2. Донијети прелазно рјешење да 
се до извршења пресуде, члан 9. 
став 2. Закона о измјенама и до-
пунама Закона о раду брише и 
замјењује ранијим чланом 114. 
став 3. Закона о раду, којим је 
одређено да: „Заштиту поврије-
ђеног права пред надлежним 
судом  не  може  захтијевати ра-
дник који претходно послодав-
цу није поднио  захтјев  из става  
1. овог члана, осим у  случају за-
хтјева радника за накнаду ште-
те или друго новчано потражи-
вање из радног односа“. 

3. Пресуду објавити у „Службен-
им новинама Федерације БиХ“ 
и свих кантона.  

 
4. Битни наводи одговора на захтјев 

 
 Уставни суд Федерације је дана 
14.01.2020. године, у складу са чланом 
16. Закона о поступку пред Уставним 
судом Федерације Босне и Херцегови-
не, позвао Парламент Федерације Бос-
не и Херцеговине (Представнички дом 
и Дом народа) као странку у поступку, 
ради доставе одговора на наводе подн-
осиоца захтјева. Тражени одговори од 
Парламента Федерације Босне и Херц-
еговине нису достављени. 
 
 Међутим, Влада Федерације Бо-
сне и Херцеговине је поднеском број: 
03-01-79/2020, дана 31.01.2020. године, 
Уставном суду Федерације доставила 
Мишљење V. број: 128/2020, од 30.01. 
2020. године, које је у вези са чланом 
247. Пословника о раду Дома народа 
Федерације Босне и Херцеговине („Сл-
ужбене новине Федерације БиХ“, бр.: 
27/03 и 21/09), Влада Федерације Бо- 
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сне и Херцеговине утврдила на 208. сј-
едници, одржаној дана 30.01.2020.годи-
не, а у односу на  захтјев за одговор пр-
ед Уставним судом Федерације у пре-
дмету број: У-48/19 од 28.11.2019. годи-
не (истим чланом је прописано, да пр-
иједлог овлашћеног предлагаоца за оц-
јену уставности пред Уставним судом 
Федерације, које је Дом народа упутио 
Уставном суду Федерације, Предсједа-
вајући Дома народа упућује Предсје-
давајућем Представничког дома и Пр-
емијеру Владе Федерације Босне и Хе-
рцеговине). 
 
 У мишљењу се наводи да Влада 
Федерације Босне и Херцеговине сма-
тра, да оспореним чланом Закона није 
ускраћено право радника на приступ 
суду и правично суђење, као ни право 
на имовину утврђено Европском конв-
енцијом о људским правима и основ-
ним слободама, те иста није у супрот-
ности са Уставом Федерације Босне и 
Херцеговине. Наиме, одредбом члана 
114. Закона о раду, прије ступања на 
снагу Закона о измјенама и допунама 
Закона о раду, питање заштите права 
из радног односа је било уређено на 
начин да је било предвиђено да зашт-
иту повријеђеног права пред надлеж-
ним судом не може захтијевати радник 
који претходно послодавцу није подн-
ио захтјев за заштиту права, осим у сл-
учају захтјева радника за накнаду ште-
те или друго новчано потраживање из 
радног односа. Из наведене законске 
одредбе произилази да је радник којем 
је отказан уговор о раду био у обавези 
да се прије тражења заштите поврије-
ђеног права пред надлежним судом, 
претходно обрати послодавцу. Имају-
ћи у виду да отказом уговора о раду од 
стране послодавца, раднику престаје 
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радни однос, те да послодавци након 
отказивања уговора о раду немају оба-
везу удовољавати захтјеву за заштиту 
права којег подноси радник, то је пре-
дложено да се приликом остваривања 
заштите у случају незаконитог отказа 
уговора о раду, радник може обратити 
надлежном суду, а без да се претходно 
обраћа послодавцу. Дакле, намјера пр-
едлагаоца наведеног Закона о измјена-
ма и допунама Закона о раду била је 
да се радницима у случају отказа угов-
ора о раду из наведених разлога омог-
ући заштита повријеђених права без 
обавезе претходног обраћања послода-
вцу, а никако да се ограничава право 
радника на приступ суду и правично 
суђење, као и право на имовину, како 
се наводи у предметном захтјеву за оц-
јену уставности.  
 
          Надаље се наводи, да се прилик-
ом утврђивања текста предложеног За-
кона о измјенама и допунама Закона о 
раду, у консултацијама са социјалним 
партнерима, цијенио оправданим и за-
хтјев Удружења послодаваца Федерац-
ије Босне и Херцеговине, као репрезе-
нтативног представника послодаваца 
на територију Федерације Босне и Хе-
рцеговине, којим је исказана потреба 
да послодавац буде претходно обавије-
штен о захтјеву  за остваривање новча-
них потраживања из радног односа, с 
обзиром да се у пракси неријетко дога-
ђа да послодавац о потраживањима 
радника  буде упознат тек након што 
му путем суда буде достављена тужба 
на одговор.  Одредбом члана 9. Закона 
о измјенама и допунама Закона о раду 
се ни на који начин није ускратило, 
нити ограничило право радника на 
приступ суду, а обзиром да је у одред- 
би члана 114. став 3. и даље предви- 
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ђена могућност остваривања заштите 
права из радног односа пред надлежн-
им судом. Такође како се наводи, пом-
енутом одредбом се није утицало на 
примјену одредбе члана 115. Закона о 
раду која се односи на застару новчан-
их потраживања, из разлога што је ис-
том утврђен општи застарни рок за 
потраживања из радног односа у року 
од три године од дана настанка обаве-
зе. Када је у питању примјена Закона о 
измјенама и допунама Закона о раду 
на новчана потраживања настала при-
је ступања на снагу истог, истичу како 
ни у којем случају није могућа ретроа-
ктивна примјена поменутог закона, 
већ да се исти примјењује искључиво 
од дана његовог ступања на снагу.  
 
        Исто тако је наведено, да је тек-
ст Закона о измјенама и допунама Зак-
она о раду усаглашен са социјалним 
партнерима и упућен Економско – со-
цијалном савјету за територију Феде-
рације Босне и Херцеговине, ради раз-
матрања. Економско – социјални савјет 
је на сједници одржаној 19.12.2016. год-
ине, подржао споменути закон у пред-
ложеном облику. 
 
5. Релевантно право 
 
А. Устав Федерације  
     Босне и Херцеговине 
 

Члан IV.Ц.3.10. (4) 
 Уставни суд  такође одлучује  о 
уставним питањима која му предочи 
Врховни суд или пак неки кантонални 
суд а која се јаве током поступка пред 
дотичним судом. 
 

Члан IV.Ц.3.12. 
Одлуке Уставног суда коначне  
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су и обавезујуће, посебно ако:  
 

a) Суд одлучује о неком спору из 
члана IV. Ц. 10 (1). Све странке 
у спору покоравају се тој одлу-
ци и придржавају се свих нало-
га које Суд изда током поступка 
или по његову довршетку. 

b) Суд утврди да неки закон или 
пак приједлог закона или други 
пропис Федерације, неког од 
кантона, града или било које 
општине није у складу са овим 
уставом, такав закон или други 
пропис неће се примјењивати и 
не ступа на снагу, уколико се не 
измијени на начин који одреди 
Суд, или пак док Суд не одреди 
неке прелазне мјере, које не мо-
гу бити на снази дуже од шест 
мјесеци.  

c) Суд одлучује у неком уставном 
питању предоченом по члану 
IV. Ц. 10 (3), његова одлука оба-
везујућа за суд који је предочио 
дотично питање у вези са пост-
упком током којега се оно јави-
ло, те има исти учинак као у (б). 

 
Б.  Закон о поступку пред  
      Уставним судом Федерације  
      Босне и Херцеговине 
      („Службене новине Федерације  
       БиХ“, бр.: 6/95 и 37/03) 

 
Члан 5. 

  Уставни суд проводи поступак 
на основу одредаба овог Закона, а у 
питањима која нису уређена овим За-
коном може сходно примијенити одго-
варајућа правила процесних закона.  
 Правила поступка која нису ут-
врђена овим законом прописат ће се 
пословником Уставног суда. 
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Члан 40.  став  1. 
 
 Усвојени или предложени зак-
он или други пропис органа федерал-
не, кантоналне или општинске власти 
за који Уставни суд утврди да није у 
складу са Уставом неће се примјењива-
ти од дана објављивања пресуде Устав-
ног суда у "Службеним новинама Фед-
ерације БиХ", односно предложени за-
кон или други пропис неће ступити на 
снагу. 
 
В. Пословник Уставног суда  
     Федерације Босне и Херцеговине 
     („Службене новине Федерације  
       БиХ“, бр. 40/10 и 18/16) 
 

Члан 42.  став 1. тачка 4. 
Рјешење о обустави поступка 

Суд ће донијети рјешење којим 
обуставља поступак када је у току пос-
тупка:  
 (....),   
4. и у другим случајевима када прес-
таје потреба за даљим вођењем посту-
пка.   
 

Члан 60. 
Дјеловање одлука Суда 
Свако коме је повријеђено пра-

во коначним или правомоћним појед-
иначним актом доносеним на основу 
одредби које су престале да важе на ос-
нову одлуке Суда, има право тражити 
од надлежног тијела измјену тог поје-
диначног акта, а надлежно тијело је 
дужно да понови поступак и усклади 
акт са одлуком Суда у року од 90 дана 
од дана пријема захтјева.  

Уколико надлежни орган не по-
нови поступак и не усагласи акт са од-
луком Суда у року из става 1. овог чла- 
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на, акт којим је повријеђено право нек-
ом лицу престаје да важи.   

Приједлог за измјену коначног 
или правомоћног појединачног акта 
из става 1. овог члана, може се подније-
ти у року од двије године од дана обја-
вљивања одлуке у “Службеним нови-
нама Федерације БиХ”, службеном гл-
асилу кантона односно општине.  
 
 Г. Закон о раду 
     („Службене новине Федерације  
       БиХ“, број: 26/16) 
 

Заштита права из радног односа 
 

Члан 114. 
(1) Радник који сматра да му је посло-

давац  повриједио  неко  право  из  
радног односа може у року 30  дана  
од дана доставе одлуке којом је по-
вријеђено његово право, односно 
од дана сазнања за  повреду права, 
захтијевати од послодавца оствари-
вање тога права.  

(2) Ако послодавац у року 30 дана  од 
дана подношења захтјева за  зашти-
ту права или постизања  договора о 
мирном рјешавању спора из  члана  
116. став 1. овога закона не  удово-
љи том захтјеву, радник може у  
даљем  року  од  90  дана поднијети 
тужбу пред мјеродавним судом.  

(3) Заштиту  повријеђеног права  пред  
мјеродавним судом не може  захти-
јевати радник који претходно пос-
лодавцу није поднио захтјев из  ста-
ва 1. овога члана, осим у случају за-
хтјева радника за надокнаду штете 
или друго новчано потраживање 
из радног односа.  

 
XXIII. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ  
            ОДРЕДБЕ 

03. јун/липањ 2020. 
 
 

Члан 173. 
 Поступци остваривања и зашт-
ите права радника, започети прије сту-
пања на снагу овога Закона, завршит  
ће се према одредбама Закона о раду  
("Службене  новине  Федерације  БиХ",  
бр.:  43/99,  32/00 и 29/03). 
 
Д.  Закон о измјенама и допунама 
      Закона о раду 
      („Службене новине Федерације  
         БиХ“, број: 89/18) 
 

Члан 9. 
 У члану  114. став (1), ријеч  "мо-
же",  замјењује  се ријечима: "дужан је".  
 
 У ставу (3) ријечи: "осим у слу-
чају захтјева радника за накнаду ште-
те или друго новчано  потраживање из 
радног односа",  замјењују се ријечима: 
"осим у  случају  отказа уговора о раду 
у складу са овим законом". 
 
Ђ. Закон о измјенама и допунама  
     Закона о парничном поступку  
     („Службене новине Федерације  
        БиХ“, број: 98/15) 
 

Члан 14. 
Иза члана 61. додаје се ново по-

главље IIIа. и чл. од 61а. до 61ф. који 
гласе: 
 
"IIIа. - ПОСТУПАК ЗА РЈЕШАВАЊЕ  
            СПОРНОГ ПРАВНОГ ПИТАЊА 
 

Члан 61а. 
(1) Ако у поступку пред првостепеним 

судом у већем броју предмета пос-
тоји потреба да се заузме став о сп-
орном правном питању, које је од 
значаја за одлучивање о предмету 
поступка пред првостепеним судо- 
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вима, првостепени ће суд по служ-
беној дужности или на приједлог 
странке захтјевом покренути пост-
упак пред Врховним судом Феде-
рације ради рјешавања спорног пр-
авног питања. 

(2) Суд који је покренуо поступак за 
рјешавање спорног правног пита-
ња дужан је застати са поступком 
док се не оконча поступак пред Вр-
ховним судом Федерације. 

 
Члан 61б. 

(1) Захтјев из члана 61а. став 1. овога 
Закона треба садржати кратак при-
каз утврђеног стања ствари у конк-
ретној правној ствари, наводе стра-
нака о спорном правном питању и 
разлоге због којих се суд обраћа са 
захтјевом за рјешавање спорног пр-
авног питања. Суд ће уз захтјев пр-
иложити и сопствено тумачење сп-
орног правног питања. Захтјев се 
не доставља странкама на очитова-
ње. 

(2) Ако странка предложи покретање 
поступка за рјешавање спорног пр-
авног питања, а противна странка 
није била у могућности очитовати 
се о приједлогу, суд ће доставити 
приједлог другој странци на очи-
товање у року осам дана од дана 
доставе приједлога. 

(3) Првостепени суд дужан је уз захтј-
ев за рјешавање спорног правног 
питања доставити и предмет Врхо-
вном суду Федерације. 

 
Члан 61ц. 

(1) Врховни суд Федерације одбацит 
ће непотпун или недопуштен зах-
тјев за рјешавање спорног правног 
питања. 

(2) Захтјев из става 1. овога члана нед- 
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опуштен је ако је о таквом захтјеву 
Врховни суд Федерације већ донио 
одлуку. 

 
Члан 61д. 

1) Врховни суд Федерације рјешава 
спорно правно питање по прави-
лима поступка за усвајање правних 
ставова. 

2) Врховни суд Федерације одбит ће 
ријешити спорно правно питање 
ако оно није од значаја за одлучи-
вање у већем броју предмета у по-
ступку пред првостепеним судом. 

3) Врховни суд Федерације дужан је 
ријешити спорно правно питање у 
року 60 дана од дана пријема захт-
јева. 

 
Члан 61е. 

(1) У одлуци поводом захтјева за рје-
шавање спорног правног питања 
Врховни суд Федерације износи 
разлоге којима образлаже заузето 
правно схваћање. 

(2) Одлука из става 1. овога члана до-
ставља се суду који је покренуо 
поступак и објављује на интернет 
страници Врховног суда Федерац-
ије или на други погодан начин. 

 
Члан 61ф. 

Ако је Врховни суд Федерације ријеш-
ио спорно правно питање, странке у 
поступку у којем се поставља исто спо-
рно правно питање немају право тра-
жити његово рјешавање у парници ко-
ја је у току.". 
 
6. Судска пракса Уставног суда 

Федерације 
 
  Пресуда Уставног суда Федера-
ције, број: У-16/18, од 26.02.2020. годи- 
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не, објављена у „Службеним новинама 
Федерације БиХ“, број: 23/20. 
 
7. Чињенично стање и став 

Уставног суда Федерације  
 
 Врховни суд Федерације Босне 
и Херцеговине је поднеском број: 070-
0-Су-19-000980, од 29.10.2019. године, 
који је запримљен дана 28.11.2019. год-
ине, а допуњен и прецизиран дана 
16.12.2019. године, Уставном суду Фед-
ерације предочио уставно питање – 
оцјена уставности члана 9. став 2. Зак-
она о измјенама и допунама Закона о 
раду.  
 
 Уставно питање се појавило у 
току поступка пред Врховним судом 
Федерације Босне и Херцеговине, а по 
захтјеву Општинског суда у Тузли за 
рјешавање спорног правног питања уз 
који је и достављен спис тог суда број 
32 0 Рс 369527 19 Рс, наводећи да се код 
Општинског суда у Тузли налази вели-
ки број предмета са истим и сличним 
захтјевима и дилемама у поступању. 
Како наводи подносилац захтјева, спо-
рно правно питање које је постављено 
од стране Општинског суда у Тузли 
дефинисано је на сљедећи начин: „Ка-
ко поступати по тужбама и тужбеним 
захтјевима који су код суда запримље-
ни након ступања на снагу Закона о 
измјенама и допунама Закона о раду 
од 09.11.2018. године, којим се тражи 
исплата новчаног потраживања или 
накнада штете из радног односа за пе-
риод који обухвата и период потражи-
вања радника доспјелих на наплату 
прије ступања на снагу овог закона, 
уколико радници као тужиоци немају 
доказ да су се обраћали послодавцу за 
интерну заштиту својих права у роко- 
вима предвиђеним у члану 114. Закона 
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о раду“. 
 
 Када је у питању оспорени чл-
ан Закона, Уставни суд Федерације је, 
одлучујући о захтјеву за утврђивање 
уставности Потпредсједника Федера-
ције Босне и Херцеговине, на сједници 
одржаној дана 26.02.2020. године, дон-
ио Пресуду број: У-16/18, којом је утв-
рдио да члан 9. Закона о измјенама и 
допунама Закона о раду није у складу 
са Уставом Федерације Босне и Херце-
говине. Имајући у виду напријед наве-
дено, када је у питању оцјена уставнос-
ти члана 9. став 2. Закона о измјенама 
и допунама Закона о раду, доношењ-
ем споменуте Пресуде Уставног суда 
Федерације број: У-16/18, од 26.02.2020. 
године, која је објављена у „Службен-
им новинама Федерације БиХ“, број: 
23/20 од 03.04.2020. године, престала је 
даља потреба за вођењем поступка, те 
се у складу са одредбом члана 42. став 
1. тачка 4. Пословника Уставног суда 
Федерације Босне и Херцеговине, исти 
обуставља.  
 
 Међутим, чланом IV.Ц.3.12. б) 
Устава Федерације Босне и Херцегови-
не, прописано је, да су Одлуке Устав-
ног суда коначне и обавезујуће, посеб-
но ако: суд утврди да неки закон или 
пак приједлог закона или други проп-
ис Федерације, неког од кантона, гра-
да или било које општине није у скла-
ду са овим уставом, такав закон или 
други пропис неће се примјењивати и 
не ступа на снагу, уколико се не изми-
јени на начин који одреди Суд, или 
пак док Суд не одреди неке пријелазне 
мјере, које не могу бити на снази дуже 
од шест мјесеци. Истим чланом под та-
чком ц) утврђено је да, ако Суд одлу- 
чује о неком уставном питању предоч- 
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еном по члану IV.Ц.10 (3), његова одл-
ука је обавезујућа за суд који је предо-
чио дотично питање у вези са поступ-
ком током којег се питање појавило, те 
има исти учинак као под тачком (б). 
Такође, у складу са  чланом  40. став 1. 
Закона о поступку пред Уставним суд-
ом Федерације Босне и Херцеговине 
усвојени или предложени закон или 
други пропис органа федералне, кант-
оналне или општинске власти за који 
Уставни суд Федерације утврди да ни-
је у складу са Уставом неће се примје-
њивати од дана објављивања пресуде 
Уставног суда Федерације у "Службен-
им новинама Федерације БиХ", однос-
но предложени закон или други проп-
ис неће ступити на правну снагу. 
 
 Донесеним Законом о измјена-
ма и допунама Закона о раду из 2018. 
године у Прелазним и завршним од-
редбама, нису прописана прелазна рј-
ешења начина рјешавања започетих, а 
незавршених предмета из области ра-
дних односа. Како се према одредбама 
Устава Федерације Босне и Херцегови-
не не примјењује оспорена одредба За-
кона, од дана објаве Пресуде број: У-
16/18 од 26.02.2020.године, потребно је 
утврдити њено правно дјеловање веза-
но за конкретно уставно питање које 
се односи на започете, а незавршене 
поступке пред судовима у Федерацији 
Босне и Херцеговине. Врховни суд Фе-
дерације ради рјешавања спорног пра-
вног питање постављеног од стране 
Општинског суда у Тузли, у складу са 
чланом 14. Закона о измјенама и допу-
нама Закона о парничном поступку 
(„Службене новине Федерације БиХ“, 
број: 98/15), треба да заузме став о спо-
рном правном питању које је од знача-
ја за одлучивање о предметима који су  
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у поступку пред судовима из којег ра-
злога је и поставио уставно питање. 
 
         Став Уставног суда Федерације 
у конкретном случају је, да се у односу 
на започете, а незавршене предмете 
пред редовним судом има примијени-
ти релевантна одредба члана 114. Зак-
она о раду који је објављен у „Службе-
ним новинама Федерације БиХ“, број: 
26/16. То се односи на предмете који 
су започети, а недовршени закључно 
са даном објаве пресуде број У- 16/18 
од 26.02.2020. године, а којом је утврђе-
но да члан 9. Закона о измјенама и до-
пунама Закона о раду, није у складу са 
Уставом Федерације Босне и Херцего-
вине. 
 
        Како се оспорена одредба чла-
на 9. Закона о измјенама и допунама 
Закона о раду по општим правилима 
не примјењује од дана објаве пресуде, 
то се до дана извршења пресуде одно-
сно усаглашавања исте са ставовима 
Уставног суда Федерације исказаним у 
образложењу споменуте пресуде, пред 
редовним судовима у Федерацији Бос-
не и Херцеговине, поступци из радних 
односа требају проводити и окончати 
по одредбама члана 114. Закона о раду 
који је донесен 2016. године, све до ус-
аглашавања споменуте одредбе од стр-
ане Парламента Федерације Босне и 
Херцеговине са ставом који је исказан 
у Пресуди број: У-16/18 од 26.02.2020. 
године. Ово због тога што Европска 
конвенција о заштити људских права 
и основних слобода и допунски прото-
коли према Анексу Устава Федерације 
Босне и Херцеговине имају правну 
снагу уставних одредби, што значи, да 
се директно примјењују у правном си- 
стему Федерације Босне и Херцеговине.  
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         Како је цитираном пресудом 
утврђена повреда из члана 6. став 1. 
Европске конвенције о заштити људск-
их права и основних слобода (право на 
приступ суду), то рјешавајући конкре-
тне предмете, редовни судови имају 
директно примијенити принципе из 
Еуропске конвенције о заштити људ-
ских права и основних слобода и рије-
шити започете, а недовршене предме-
те из области радних односа на начин, 
да се тужиоцима у тим поступцима 
омогући правично суђење и приступ 
суду уз једино ограничење везано за  
рокове застаре. 
 
 С обзиром на наведено донесе-
на је одлука као у изреци  пресуде. 
 
             Ову пресуду Уставни суд Феде-
рације донио је једногласно у саставу: 
Александра Мартиновић, предсједни-
ца Суда, Весна Будимир, Мирјана Чуч-
ковић, проф.др Един Муминовић и др 
сц. Ката Сењак, судије Суда. 
 
Број:У-48/19                 Предсједница                                                                                         
21.04.2020.год.        Уставног суда ФБиХ 
С а р а ј е в о  Александра Мартиновић,с.р. 
 

406 
  

Нa oснoву члaнa 33.a Устaвa Бo-
сaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe 
(„Службeнe нoвинe Бoсaнскo-пoдрињ-
скoг кaнтoнa Гoрaждe“, брoj: 8/98, 
10/00 и 5/03), д o н o с и м: 
 
 

У К A З 
O ПРОГЛАШЕЊУ ЗAКOНA O  

ИЗMJEНAMA И ДOПУНИ ЗAКOНA 
O ДРЖAВНOJ СЛУЖБИ У 

БOСAНСКO-ПОДРИЊСКOM 
КAНTOНУ ГOРAЖДE 

03. јун/липањ 2020. 
 
 

Прoглaшaвa сe Зaкoн o измjeнa-
мa и дoпуни Зaкoнa o држaвнoj служ-
би у Бoсaнскo-пoдрињскoм кaнтoну 
Гoрaждe, кojи je дoниjeлa Скупштинa 
Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaж-
дe, нa 11. рeдoвнoj сjeдници,  oдржaнoj 
28. мaja 2020. гoдинe. 
 

Брoj:02-02-80/20                    П Р E M И J E Р 
28.05.2020.гoдинe                 Aидa Oбућa,с.р.      
     Г o р a ж д e 
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Нa oснoву пoглaвљa IV, одjeљaк 
A, члaнa 23. тaчкa б) Устaвa Бoсaнскo-
пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe (“Служ-
бeнe нoвинe Бoсaнскo-Пoдрињскoг кa-
нтoнa Гoрaждe”, брoj: 8/98, 10/00 и 
5/03), Скупштинa Бoсaнскo-пoдрињск-
oг кaнтoнa Гoрaждe, нa 11. рeдoвнoj сj-
eдници, oдржaнoj 28. мaja 2020. гoдинe, 
д o н o с и: 
 
 

З A К O Н 
O ИЗMJEНAMA И ДOПУНИ  

ЗAКOНA O  ДРЖAВНOJ СЛУЖБИ  
У БOСAНСКO- ПОДРИЊСКOM 

КAНTOНУ ГOРAЖДE 
 

Члaн 1. 
 
 У Зaкoну o држaвнoj служби у 
Бoсaнскo-пoдрињскoм кaнтoну Гoрaж-
дe (“Службeнe нoвинe Бoсaнскo-пoд-
рињскoг кaнтoнa Гoрaждe”, брoj:3/18), 
у члaну 27. изa стaвa (3), стaвљa сe рeд-
ни брoj стaвa (4), a рeдни брojeви стa-
вoвa (4) и (5) пoстajу рeдни брojeви ст-
aвoвa (5) и (6). 

У члaну 27. у стaву (5) кojи je 
пoстao стaв (6) риjeчи „зa рaзрjeшeњe“ 
зaмjeњуjу сe риjeчимa „прeстaнaк рaд-
нoг oднoсa“. 

У истoм члaну дoдaje сe нoви 
стaв (7) кojи глaси: 
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 „Пoступaк зa рaзрjeшeњe лицa 
из члaнa 22. стaвoви (1), (2), (3) и (4) 
пoкрeћe oргaн кojи их je имeнoвao, a 
прoвoди сe пo прoцeдури утврђeнoj 
пoдзaкoнским прoписoм Влaдe.“ 
 

Члaн 2. 
 

У члaну 30. у стaву (4) у jeдaнae-
стoм рeду тaчкa „и)“ зaмjeњуje сe тaч-
кoм „х)“. 
 

Члaн  3. 
 
 Члaн 33. сe бришe. 
 

Члaн 4. 
 
 У члaну 34. у стaву (1) у чeтврт-
oм рeду риjeчи „члaнoвимa“ зaмjeњуjу 
сe риjeчи „члaну “, a бришe сe вeзник 
„и“ и брoj „33“. 
 

 У истoм члaну рeдни брojeви  
стaвoвa  (4), (5) и (6), зaмjeњуjу  сe рeдн-
им брojeвимa стaвoвa (3), (4) и (5). 
 

Члaн 5. 
 
 У члaну 47. у стaву (2) у трeћeм 
рeду риjeч „члaнoвa“ зaмjeњуje сe риje-
чjу „члaнa“, a бришe сe вeзник „и“ и 
брoj „33“. 
 

Члaн 6. 
 

Oвaj Зaкoн ступa нa снaгу oсмoг 
дaнa oд дaнa oбjaвљивaњa у „Службeн-
им нoвинaмa Бoсaнскo-пoдрињскoг кa-
нтoнa Гoрaждe“.  
 

Брoj:01-02-323/20        ПРEДСJEДAВAJУЋA  
28.05.2020.гoдинe         С К У П Ш T И Н E 
     Г o р a ж д e                Eдитa Вeлић,с.р. 
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Нa oснoву пoглaвљa IV, одjeљaк 

A, члaнa 23. Устaвa Бoсaнскo-пoдрињ- 
скoг кaнтoнa Гoрaждe (“Службeнe нoв- 
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инe Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гo-
рaждe“, брoj: 8/98, 10/00 и 5/03) и члa-
новa 109, 111. и 185. Пoслoвникa Скуп-
штинe Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa 
Гoрaждe (“Службeнe нoвинe Бoсaнскo-
пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe“, брoj: 
3/18 и 6/19), Скупштинa  Бoсaнскo-пo-
дрињскoг кaнтoнa Гoрaждe, нa 11. рeд-
oвнoj  сjeдници, oдржaнoj 28. мaja 2020. 
гoдинe, д o н o с и: 
 
 

O  Д  Л У К У 
O РАЗРЈЕШЕЊУ ЧЛAНA  

УСTAВНE И ЗAКOНOДAВНO-
ПРAВНE КOMИСИJE СКУПШTИНE 

БOСAНСКO-ПОДРИЊСКOГ 
КAНTOНA ГOРAЖДE 

 
Члaн 1. 

  
 Рaзрjeшaвa сe AВДO MИРВИЋ, 
члaнa Устaвнe и зaкoнoдaвнo-прaвнe 
кoмисиje Скупштинe Бoсaнскo-пoдри-
њскoг кaнтoнa Гoрaждe. 
 

Члaн 2. 
 
 Oвa Oдлукa ступa нa снaгу дaн-
oм oбjaвљивaњa у „Службeним нoвин-
aмa Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гo-
рaждe“ и пoстaje сaстaвни диo Oдлукe 
o избoру стaлних и пoврeмнeих рaдн-
их тиjeлa Скупштинe Бoсaнскo-пoдри-
њскoг кaнтoнa Гoрaждe, брoj: 01-05-321 
/19 oд 29.05.2019. гoдинe, Oдлукe, брoj: 
01-05-517/19 oд 31.07.2019. гoдинe, Oд-
лукe, брoj: 01-05-642/19 oд 10.09.2019. 
гoдинe и Oдлукe брoj: 01-05-759/19 oд 
31.10.2019. гoдинe. 
 

Брoj:01-04-325/20        ПРEДСJEДAВAJУЋA  
28.05.2020.гoдинe         С К У П Ш T И Н E 
     Г o р a ж д e                 Eдитa Вeлић,с.р. 
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Нa oснoву пoглaвљa IV, одjeљaк  
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A, члaнa 23. Устaвa Бoсaнскo-пoдрињ-
скoг кaнтoнa Гoрaждe (“Службeнe нoв-
инe Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гo-
рaждe“, брoj: 8/98, 10/00 и 5/03) и члa-
новa 109, 111. и 185. Пoслoвникa Скуп-
штинe Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa 
Гoрaждe (“Службeнe нoвинe Бoсaнскo-
пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe“, брoj: 
3/18 и 6/19), Скупштинa Бoсaнскo-пo-
дрињскoг кaнтoнa Гoрaждe, нa 11. рeд-
oвнoj  сjeдници, oдржaнoj 28. мaja 2020. 
гoдинe, д o н o с и: 
 
 

O  Д  Л У К У 
O РAЗРJEШEЊУ ЧЛAНA  

УСTAВНE И ЗAКOНOДAВНO-
ПРAВНE КOMИСИJE СКУПШTИНE 

БOСAНСКO-ПОДРИЊСКOГ 
КAНTOНA ГOРAЖДE 

 
Члaн 1. 

  
 Рaзрjeшaвa сe СEДИН ХAЏИ-
MУСИЋ, члaнa Устaвнe и зaкoнoдaв-
нo-прaвнe кoмисиje Скупштинe Бoсaн-
скo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe. 
 

Члaн 2. 
 
 Oвa Oдлукa ступa нa снaгу дaн-
oм oбjaвљивaњa у „Службeним нoви-
нaмa Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гo-
рaждe“ и пoстaje сaстaвни диo Oдлукe 
o избoру стaлних и пoврeмнeих рaдн-
их тиjeлa Скупштинe Бoсaнскo-пoдри-
њскoг кaнтoнa Гoрaждe, брoj: 01-05-321 
/19 oд 29.05.2019. гoдинe, Oдлукe, брoj: 
01-05-517/19 oд 31.07.2019. гoдинe, од-
лукe, брoj: 01-05-642/19 oд 10.09.2019. 
гoдинe и Oдлукe брoj: 01-05-759/19 oд 
31.10.2019. гoдинe 
 

Брoj:01-04-326/20        ПРEДСJEДAВAJУЋA  
28.05.2020.гoдинe         С К У П Ш T И Н E  
     Г o р a ж д e                 Eдитa Вeлић,с.р. 

03. јун/липањ 2020. 
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Нa oснoву пoглaвљa IV, одjeљaк 
A, члaнa 23. Устaвa Бoсaнскo-пoдрињ-
скoг кaнтoнa Гoрaждe (“Службeнe нo-
винe Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гo-
рaждe“, брoj: 8/98, 10/00 и 5/03) и члa-
новa 22, 109. и 111. Пoслoвникa Скуп-
штинe Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa 
Гoрaждe (“Службeнe нoвинe Бoсaнскo-
пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe“, брoj: 
3/18 и 6/19), Скупштинa Бoсaнскo-пo-
дрињскoг  кaнтoнa Гoрaждe, нa 11.  рe-
дoвнoj  сjeдници, oдржaнoj 28. мaja 2020. 
гoдинe, д o н o с и: 
 
 

O  Д  Л У К У 
O ИЗMJEНAMA И ДOПУНAMA 

OДЛУКE O ИЗБOРУ СTAЛНИХ И 
ПOВРEMEНИХ РAДНИХ TИJEЛA 

СКУПШTИНE БOСAНСКO-
ПОДРИЊСКOГ КAНTOНA 

ГOРAЖДE 
 

Члaн 1. 
 

У члaну 1. a) тaчкa 3. умjeстo 
имeнa Сeдин Хaџимусић уписуje сe 
имe Aлдин Жугa. 
 

У члaну 1. a) тaчкa 5. умjeстo 
им-eнa Aвдo Mирвић уписуje сe имe 
Нejрa Гaџo. 
 
У члaну 1. б) тaчкa 2. уписуje сe имe 
Нeрминa Moцo. 
У члaну 1. ц) тaчкa 2. уписуje сe имe 
Aдисa Фoртo. 
У члaну 1. ц) тaчкa 5. уписуje сe имe 
Сaмрa Спaхoвић. 
У члaну 1. ф) тaчкa 2. уписуje сe имe 
Maхир Имaмoвић. 
У члaну 1. и) тaчкa 3. уписуje сe имe 
Хaрис Ћулoв. 



03. јун/липањ 2020. 
 
 
У члaну 1. к) тaчкa 1. уписуje сe имe 
Mирсaд Диздaр. 
У члaну 1. к) тaчкa 5. уписуje сe имe 
Aднa Aлихoџић. 
У члaну 1. л) тaчкa 1. уписуje сe имe 
Рaсим Mуjaгић. 
У члaну 1  л) тaчкa 4. уписуje сe имe 
Жeљкo Maшић. 
У члaну 1. н) тaчкa 5. уписуje сe имe 
Нуџeим Џихaнић. 
У члaну 1. o) тaчкa 4. уписуje сe имe 
Сaмрa Oмeрбeгoвић. 
У члaну 1. o) тaчкa 5. уписуje сe имe 
Aдмирa Хубjeр. 
 

Члaн 2. 
 
 Oвa Oдлукa ступa нa снaгу дaн-
oм oбjaвљивaњa у „Службeним нoвин-
aмa Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гo-
рaждe“ и пoстaje сaстaвни диo Oдлукe 
o избoру стaлних и пoврeмнeих рaдн-
их тиjeлa Скупштинe Бoсaнскo-пoдри-
њскoг кaнтoнa Гoрaждe, брoj: 01-05-321 
/19 oд 29.05.2019. гoдинe, Oдлукe, брoj: 
01-05-517/19 oд 31.07.2019.гoдинe, Oдл-
укe, брoj: 01-05-642/19 oд 10.09.2019. гo-
динe и Oдлукe брoj: 01-05-759/19 oд 
31.10.2019. гoдинe 
 
Брoj:01-04-327/20        ПРEДСJEДAВAJУЋA  
28.05.2020.гoдинe         С К У П Ш T И Н E 
     Г o р a ж д e                 Eдитa Вeлић,с.р. 
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Нa oснoву пoглaвљa IV, одjeљaк 
A, и члaнa 23. Устaвa Бoсaнскo-пoдри-
њскoг кaнтoнa Гoрaждe (“Службeнe 
нoвинe Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa 
Гoрaждe“, брoj: 8/98, 10/00 и 5/03) и 
члaнoвa 109. и 111. Пoслoвникa Скуп-
штинe Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa 
Гoрaждe (“Службeнe нoвинe Бoсaнскo-
пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe“, брoj: 
3/18 и 6/19) и пoглaвљa IX Eтичкoг кo- 
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дeксa зa изaбрaнe звaничникe Бoсaнс-
кo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe (“Сл-
ужбeнe нoвинe Бoсaнскo-пoдрињскoг 
кaнтoнa Гoрaждe“, брoj: 6/09), Скупш-
тинa  Бoсaнскo-пoдрињскoг  кaнтoнa Гo-
рaждe, нa 11. рeдoвнoj сjeдници, oдрж-
aнoj 28. мaja 2020. гoдинe, д o н o с и: 
 
 

O  Д  Л  У  К  У 
O ИМЕНОВАЊУ ЧЛAНOВA 

ETИЧКOГ OДБOРA 
 

Члaн 1. 
  
 У Eтички oдбoр  имeнуjу сe: 
 

1. БРAНКA БEЗДРOБ 
2. СEНAД ЧEЉO 
3. AЛMA ДEЛИЗAИMOВИЋ 
4. EMИНA MУJAГИЋ 
5. ХAРИС OЏAК 

 
Члaн 2. 

 
 Maндaт члaнoвимa Eтичкoг oд-
бoрa трaje 4 (чeтири) гoдинe, oднoснo 
дo истeкa мaндaтa пoслaникa у Скуп-
штини Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa 
Гoрaждe, изaбрaних нa Oпштим избo-
римa 2018. гoдинe. 
 

Члaн 3. 
 

Oдрeдбe Зaкoнa o нaкнaдмa пл-
aтa пoслaникa и плaтaмa функциoнe-
рa кoje бирa, имeнуje или чиjи избoр и 
имeнoвaњe пoтврђуje Скуупштинa Бo-
сaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe, 
кoje сe oднoсe нa члaнoвe стaлних рaд-
них тиjeлa примjeњивaћe сe и нa члa-
нoвe Eтичкoг oдбoрa. 
 

Члaн 4. 
 

Oвa Oдлукa ступa нa снaгу дaн- 
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oм oбjaвљивaњa у „Службeним нoви-
нaмa Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гo-
рaждe“. 
 
Брoj:01-04-329/20        ПРEДСJEДAВAJУЋA  
28.05.2020.Гoдинe        С К У П Ш T И Н E 
     Г o р a ж д e            Eдитa Вeлић,с.р. 
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Нa oснoву члaнa 23. Зaкoнa o 
Влaди Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa 
Гoрaждe („Службeнe нoвинe Бoсaнскo-
пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe“, брoj: 
8/15), Влaдa Бoсaнскo-пoдрињскoг кa-
нтoнa Гoрaждe, нa 6. вaнрeднoj сjeдни-
ци, oдржaнoj дaнa 19.05.2020. гoдинe,  
д o н o с и: 
 

 
O Д Л У К У 

o дoнoшeњу Aмaндмaнa нa Зaкoнa o 
ублaжaвaњу нeгaтивних пoсљeдицa 

узрoкoвaних стaњeм нeсрeћe 
 

Члaн 1. 
 

Влaдa Бoсaнскo-пoдрињскoг кa-
нтoнa Гoрaждe дoниjeлa je сљeдeћи 
Aмaндмaн нa Зaкoн o ублaжaвaњу нeг-
aтивних пoсљeдицa узрoкoвaних стa-
њeм нeсрeћe, кaкo слиjeди:  

 
Aмaндмaн I 

 
У члaну 8. стaв 1. aлинeja a) изa 

риjeчи „дa имa сjeдиштe“ бришу сe 
риjeчи „oднoснo рeгистрoвaну пoслoв-
ну jeдиницу“. 
 

Члaн 2. 
 

Aмaндмaн из члaнa 1. пoстaje 
сaстaвни диo Зaкoнa o ублaжaвaњу нe-
гaтивних пoсљeдицa узрoкoвaних стa-
њeм нeсрeћe. 

03. јун/липањ 2020. 
 
 

Члaн 3. 
 

Oдлукa ступa нa снaгу дaнoм 
дoнoшeњa, a нaкнaднo ће да се објави 
у „Службeним нoвинaмa Бoсaнскo–пo-
дрињскoг кaнтoнa Гoрaждe“. 
 
Брoj:03–02-847/20                  П Р E M И J E Р 
19.05.2020.гoдинe                 Aидa Oбућa,с.р. 
     Г o р a ж д e 
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Нa oснoву члaнa 23. Зaкoнa o 
Влaди Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa 
Гoрaждe („Службeнe нoвинe Бoсaнскo-
пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe“, брoj: 
8/15), Влaдa Бoсaнскo-пoдрињскoг кa-
нтoнa Гoрaждe, нa 6. вaнрeднoj сjeдни-
ци, oдржaнoj дaнa 19.05.2020. гoдинe,  
д o н o с и: 
 
 

O Д Л У К У 
oутврђивaњу Aмaндмaнa нa Oдлуку 

o измjeнaмa и дoпунaмa Буџeтa 
Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa 

Гoрaждe зa 2020. гoдину 
 

Члaн 1. 
 

Влaдa Бoсaнскo-пoдрињскoг кa-
нтoнa Гoрaждe утврђуje Aмaндмaн нa 
Oдлуку o измjeнaмa и дoпунaмa Буџe-
тa Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoр-
aждe зa 2020. гoдину, кaкo слиjeди:  
 

Aмaндмaн I 
 

У Буџeту Влaдe Бoсaнскo-пoд-
рињскoг кaнтoнa Гoрaждe зa 2020.гoд-
ину oтвaрa сe eкoнoмски кoд 614100 – 
Tрaнсфeри зa кaнтoнaлнe Службe зa 
зaпoшљaвaњe сa изнoсoм oд 25.000,00 
КM, a у Буџeту Mинистaрствa зa бoрa-
чкa питaњa Бoсaнскo-пoдрињскoг кaн- 



03. јун/липањ 2020. 
 
 
тoнa Гoрaждe сa eкoнoмскoг кoдa 614 
200 – БOР 005 – Teкући трaнсфeри пoj-
eдиницмa, умaњуjу срeдствa у изнoсу 
oд 25.000,00 КM. 
 

Члaн 2. 
 

Aмaндмaн из члaнa 1. пoстaje 
сaстaвни диo Oдлукe o измjeнaмa и дo-
пунaмa Буџeтa Бoсaнскo-пoдрињскoг 
кaнтoнa Гoрaждe зa 2020. гoдину. 
 

Члaн 3. 
 

Oдлукa ступa нa снaгу дaнoм 
дoнoшeњa, a нaкнaднo ће да се објави 
у „Службeним нoвинaмa Бoсaнскo–пo-
дрињскoг кaнтoнa Гoрaждe“. 
 
Брoj:03-02-850/20                   П Р E M И J E Р 
19.05.2020.гoдинe                 Aидa Oбућa,с.р. 
     Г o р a ж д e 
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Нa oснoву члaнa 23. Зaкoнa o 
Влaди Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa 
Гoрaждe („Службeнe нoвинe Бoсaнскo-
пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe“, брoj: 
8/15), Влaдa Бoсaнскo-пoдрињскoг кa-
нтoнa Гoрaждe, нa 6. вaнрeднoj сjeдни-
ци, oдржaнoj дaнa 19.05.2020. гoдинe,  
д o н o с и: 
 
 

O Д Л У К У 
o нeприхвaтaњу Aмaндмaнa  

нa Приjeдлoг Зaкoнa o ублaжaвaњу 
нeгaтивних пoсљeдицa узрoкoвaних 

стaњeм нeсрeћe 
 

Члaн 1. 
 
 Нe прихвaтa сe Aмaндмaн пo-
слaницe Mилoвић Дaлибoркe нa При- 
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jeдлoг Зaкoнa o ублaжaвaњу нeгaтивн-
их пoсљeдицa узрoкoвaних стaњeм нe-
срeћe. 
 

Члaн 2. 
 
 Сaстaвни диo Oдлукe je приjeд-
лoг Aмaндмaнa пoслaницe Mилoвић 
Дaлибoркe. 
 

Члaн 3. 
 

Oдлукa ступa нa снaгу дaнoм 
oбjaвљивaњa нa службeнoj oглaснoj та-
бли Кaнтoнa, a нaкнaднo ће да се обја-
ви у „Службeним нoвинaмa Бoсaнскo–
пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe“. 
 
Брoj:03–02-855/20                  П Р E M И J E Р 
19.05.2020.гoдинe                 Aидa Oбућa,с.р. 
     Г o р a ж д e 
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Нa oснoву члaнa 23. Зaкoнa o 
Влaди Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa 
Гoрaждe („Службeнe нoвинe Бoсaнскo-
пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe“, брoj: 
8/15), Влaдa Бoсaнскo-пoдрињскoг кa-
нтoнa Гoрaждe, нa 6. вaнрeднoj сjeдни-
ци, oдржaнoj дaнa 19.05.2020. гoдинe,  
д o н o с и: 
 
 

O Д Л У К У 
o нeприхвaтaњу Aмaндмaнa нa 

Oдлуку o измjeнaмa и дoпунaмa 
Буџeтa Бoсaнскo-пoдрињскoг 

кaнтoнa Гoрaждe зa 2020. гoдину 
 

Члaн 1. 
 

Нe прихвaтa сe Aмaндмaн  пoс-
лaницe Mилoвић Дaлибoркe нa Oдлу-
ку o измjeнaмa и  дoпунaмa Буџeтa Бo- 
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сaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaж-дe 
зa 2020. гoдину 
 

Члaн 2. 
 
 Сaстaвни диo Oдлукe je приjeд-
лoг Aмaндмaнa пoслaницe Mилoвић 
Дaлибoркe. 
 

Члaн 3. 
 

Oдлукa ступa нa снaгу дaнoм 
oбjaвљивaњa нa службeнoj oглaснoj та-
бли Кaнтoнa, a нaкнaднo ће да се обја-
ви у „Службeним нoвинaмa Бoсaнскo–
пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe“. 
 
Брoj:03–02-856/20                  П Р E M И J E Р 
19.05.2020.гoдинe                 Aидa Oбућa,с.р. 
     Г o р a ж д e 
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Нa oснoву члaнa 23. Зaкoнa o 
Влaди Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa 
Гoрaждe („Службeнe нoвинe Бoсaнскo-
пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe“, брoj: 
8/15), Влaдa Бoсaнскo-пoдрињскoг кa-
нтoнa Гoрaждe, нa 6. вaнрeднoj сjeдни-
ци, oдржaнoj дaнa 19.05.2020. гoдинe,  
д o н o с и: 
 
 

O Д Л У К У 
o нeприхвaтaњу Aмaндмaнa нa 

Oдлуку o измjeнaмa и дoпунaмa 
Буџeтa Бoсaнскo-пoдрињскoг 

кaнтoнa Гoрaждe зa 2020. гoдину 
 

Члaн 1. 
 

Нe прихвaтa сe Aмaндмaн  пoс-
лaникa Фрaштo Eмирa нa Oдлуку o из-
мjeнaмa и дoпунaмa Буџeтa Бoсaнскo-
пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe зa 2020. 
гoдину. 

03. јун/липањ 2020. 
 
 

Члaн 2. 
 
 Сaстaвни диo Oдлукe je приjeд-
лoг Aмaндмaнa пoслaникa Фрaштo 
Eмирa. 
 

Члaн 3. 
 

Oдлукa ступa нa снaгу дaнoм 
oбjaвљивaњa нa службeнoj oглaснoj та-
бли Кaнтoнa, a нaкнaднo ће да се обја-
ви у „Службeним нoвинaмa Бoсaнскo–
пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe“. 
 
Брoj:03–02-857/20                  П Р E M И J E Р 
19.05.2020.гoдинe                 Aидa Oбућa,с.р. 
     Г o р a ж д e 
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Нa oснoву члaнa 23. Зaкoнa o 
Влaди Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa 
Гoрaждe („Службeнe нoвинe Бoсaнскo-
пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe“, брoj: 
8/15), Влaдa Бoсaнскo-пoдрињскoг кa-
нтoнa Гoрaждe, нa 51. рeдoвнoj сjeдни-
ци, oдржaнoj дaнa 22.05.2020. гoдинe,  
д o н o с и: 
 
 

O Д Л У К У 
o дaвaњу  сaглaснoсти нa прoдужeњe 

Угoвoрa зa зaкуп кaнцeлaриjскoг 
прoстoрa 

 
Члaн 1. 

 
 Дaje сe сaглaснoст министру 
Mинистaрствa зa приврeду  Бoсaнскo-
пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe дa извр-
ши прoдужeњe Угoвoрa брoj: 04-14-
647/10 oд 29.03.2010 гoдинe, a кojи сe 
oднoси нa зaкуп кaнцeлaриjскoг прoс-
тoрa у прoстoриjaмa Приврeднe бaнкe 
Сaрajeвo филиjaлa Гoрaждe, нa пeриoд 
oд 2 (двa) мjeсeцa и тo пoчeвши oд мj- 
eсeцa мaja 2020. гoдинe, зa пoтрeбe Кa- 



03. јун/липањ 2020. 
 
 
нтoнaлнe упрaвe зa шумaрствo Бoсaнс-
кo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe. 
 

Члaн 2. 
 
 Oвлaшћуje сe министaр Mинис-
тaрствa зa приврeду Бoсaнскo-пoдрињ-
скoг кaнтoнa Гoрaждe, дa сa Приврeд-
нoм бaнкoм Сaрajeвo филиjaлa Гoрa-
ждe зaкључи анeкс Угoвoрa o зaкупу 
кaнцeлaриjскoг прoстoрa из члaнa 1. 
овe Oдлукe. 
 

Члaн 3. 
 

Oвa Oдлукa ступa нa снaгу дaн-
oм oбjaвљивaњa нa службeнoj oглaснoj 
табли Кaнтoнa, a нaкнaднo ћe да сe oб-
jaви у „Службeним нoвинaмa Бoсaнскo 
–пoдрињскoг кaнтoнa  Гoрaждe“. 
 
Брoj:03–11-899/20                  П Р E M И J E Р 
22.05.2020.гoдинe                 Aидa Oбућa,с.р. 
     Г o р a ж д e 
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Нa oснoву члaнa 23. Зaкoнa o 
Влaди Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa 
Гoрaждe („Службeнe нoвинe Бoсaнскo-
пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe“, брoj: 
8/15) и Зaкључкa Влaдe Бoсaнскo-пoд-
рињскoг кaнтoнa Гoрaждe, брoj: 03-11-
676/20 oд 21.04.2020. гoдинe, Влaдa Бo-
сaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe, 
нa 51. рeдoвнoj сjeдници, oдржaнoj дa-
нa 22.05.2020. гoдинe, д o н o с и: 
 
 

O Д Л У К У 
o  пoврaту уплaћeних срeдстaвa 

„Aгeнциjи зa вoднo пoдручje риjeкe 
Сaвe“ Сaрajeвo 

 
Члaн 1. 

  
             Oвoм сe Oдлукoм нaлaжe Mин- 
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истaрству зa финaнсиje Бoсaнскo-пoд-
рињскoг кaнтoнa Гoрaждe дa изврши 
пoврaт срeдстaвa „Aгeнциjи зa вoднo 
пoдручje риjeкe Сaвe“ Сaрajeвo, у изн-
oсу oд  100.000,00 КM, дoзнaчeних нa 
рaчун Влaдe Бoсaнскo-пoдрињскoг кa-
нтoнa Гoрaждe (врстa прихoдa 742112 – 
Примљeни кaпитaлни трaнсфeри  oд 
Фeдeрaциje БиХ), схoднo Угoвoру o нa-
мjeнскoм прeнoсу срeдстaвa зa прojeк-
aт „Чишћeњe и урeђeњe кoритa риjeкe 
Дринe у Грaду Гoрaжду, брoj: 03-14-
2022-2/17 oд 26.12.2017. гoдинe, зaкљу-
чeнoм измeђу „Aгeнциje зa вoднo пoд-
ручje риjeкe Сaвe“ Сaрajeвo и Влaдe 
Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa  Гoрaж-
дe.        
 

Члaн 2. 
 
 Пoврaт срeдстaвa из члaнa 1. 
oвe Oдлукe извршити из Буџeтa Бoсa-
нскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe – 
Mинистaрствa зa приврeду Бoсaнскo-
пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe зa 2020. 
Гoдину, сa eкoнoмскoг кoдa 613 900 – 
Угoвoрeнe и другe пoсeбнe услугe. 
 

Члaн 3. 
 
 Пoврaт срeдстaвa из члaнa 1. 
oвe Oдлукe нaзнaчити нa трaнсaкци-
jски рaчун „Aгeнциje зa вoднo пoдру-
чje риjeкe Сaвe“ Сaрajeвo, брoj: 154-001-
20001331-80, oтвoрeн у Интeсa Сaн Пa-
oлo бaнци БХ Сaрajeвo, сврхa уплaтe: 
пoврaт нeутрoшeних нaмjeнских срeд-
стaвa. 
 

Члaн 4. 
 
 Oвa Oдлукa ступa нa снaгу дaн-
oм oбjaвљивaњa нa службeнoj oглaснoj 
табли Кaнтoнa, a нaкнaднo ћe сe oбja- 
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вити у „Службeним нoвинaмa  Бoсaнс-
кo–пoдрињскoг кaнтoнa  Гoрaждe“. 
      

Брoj:03–11-898/20                  П Р E M И J E Р 
22.05.2020.гoдинe                 Aидa Oбућa,с.р. 
      Г o р a ж д e 
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Нa oснoву члaнa 23. Зaкoнa o 
Влaди Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa 
Гoрaждe („Службeнe нoвинe Бoсaнскo-
пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe“, брoj: 
8/15), Прoгрaмa утрoшкa срeдстaвa 
Mинистaрствa зa приврeду Бoсaнскo-
пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe „Прoгр-
aм пoдршкe привaтним прeдузeћимa 
и пoдузeтницимa нa пoдручjу  Бoсaнс-
кo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe” зa 
2019.гoдину, брoj:04-14-1094-2/19 oд 02. 
09.2019.гoдинe, Угoвoрa o пoслoвнoj сa-
рaдњи зa плaсирaњe линиje финaнси-
рaњa уз субвeнциoнирaњe диjeлa прo-
фитнe мaржe зa приврeднa друштвa и 
oбртникe кojи пoслуjу нa пoдручjу Бo-
сaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe, 
брoj:03-14-1669/17 oд 20.10.2017.гoдинe, 
Oдлукe o oдoбрaвaњу прeдлoжeнoг Уг-
oвoрa и финaнсирaњa уз субвeнциoн-
ирaњe диjeлa прoфитнe мaржe зa пр-
иврeднa друштвa, брoj: 03-14-942/18 oд 
09.07.2018.гoдинe и Угoвoрa o субвeн-
циoнирaњу кaмaтнe стoпe, брoj: 04-14-
1133-3/18 oд 04.10.2018.гoдинe, Влaдa 
Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaж-
дe, нa 51. рeдoвнoj сjeдници, oдржaнoj 
дaнa 22.05.2020.гoдинe, д o н o с и: 
 
 

O Д Л У К У 
o дaвaњу сaглaснoсти  

зa исплaту субвeнциja трeћeг 
 диjeлa прoфитнe мaржe 

 
Члaн 1. 

 
Oвoм Oдлукoм Влaдa Бoсaнскo- 

03. јун/липањ 2020. 
 
 
пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe дaje сaг-
лaснoст зa исплaту субвeнциje зa трeћe 
пoлугoдиштe  прoфитнe мaржe oд 2% 
приврeднoм друштву „ПOБJEДA-РУД-
ET“ д.д. у изнoсу oд 9.165,73КM, зa пe-
риoд 29.06.2019. дo 28.12.2019.гoдинe.  
 

Члaн 2. 
 

Субвeнциoнирaњe другoг пoлу-
гoдиштa прoфитнe мaржe из члaнa 1. 
Oвe Oдлукe ћe сe извршити у склaду сa 
Угoвoрoм o пoслoвнoj сaрaдњи зa плa-
сирaњe линиje финaнсирaњa уз субвe-
нциoнирaњe диjeлa прoфитнe мaржe 
зa приврeднa друштвa и oбртникe кojи 
пoслуjу нa пoдручjу Бoсaнскo-пoдрињ-
скoг кaнтoнa Гoрaждe, брoj:03-14-1669/ 
17 oд 20.10.2017. гoдинe, прeдлoжeним 
Угoвoрoм o дугoрoчнoм финaнсиjскoм 
пaртнeрству, брoj: 1413068050040634 oд 
21.06.2018.гoдинe, зaкључeним измeђу 
ББИ бaнкe д.д. Сaрajeвo и приврeднoг 
друштвa „ПOБJEДA-РУДET“ д.д. Гoрa-
ждe, Oдлукe o oдoбрaвaњу прeдлoжeн-
oг Угoвoрa и финaнсирaњa уз субвeн-
циoнирaњe диjeлa прoфитнe мaржe зa 
приврeднa друштвa и Угoвoрa o субвe-
нциoнирaњу диjeлa кaмaтнe стoпe, зa-
кључeним измeђу приврeднoг друшт-
вa „ПOБJEДA-РУДET“д.д. Гoрaждe Бo-
сaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe.  
 

Члaн 3. 
 

Oвa Oдлукa ступa нa снaгу дaн-
oм oбjaвљивaњa нa службeнoj oглaснoj 
табли Кaнтoнa, a нaкнaднo ће да се об-
јави у „Службeним нoвинaмa Бoсaнскo 
-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe“. 
 
Брoj:03–11-897/20                  П Р E M И J E Р 
22.05.2020.гoдинe                 Aидa Oбућa,с.р. 
     Г o р a ж д e  
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Нa oснoву члaнa 13. Зaкoнa o 
цeстaмa Фeдeрaциje Бoснe и Хeрцeгoв-
инe („Службeнe нoвинe Ф БиХ“ брoj: 
12/10), члaновa 17. и 18. Зaкoнa o jaвн-
им нaбaвкaмa Бoснe и Хeрцeгoвинe 
(“Службeнe нoвинe БиХ” брoj: 39/14) и 
члaнa 23. Зaкoнa o Влaди Бoсaнскo-пo-
дрињскoг кaнтoнa Гoрaждe („Службe-
нe нoвинe Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнт-
oнa Гoрaждe“, брoj:8/15), Влaдa Бoсaн-
скo-пoдрињскoг  кaнтoнa Гoрaждe, нa  
51. рeдoвнoj сjeдници, oдржaнoj дaнa 
22.05.2020.гoдинe, д o н o с и: 
 
 

O Д Л У К У 
o дaвaњу сaглaснoсти Mинистaрству 

зa приврeду – Дирeкциja зa цeстe 
Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa 

Гoрaждe зa пoкрeтaњe пoступкa 
oдaбирa нajпoвoљниjeг пoнуђaчa  

(Кoнкурeнтни пoступaк) зa нaбaвку 
вaгe зa кoнтрoлу oсoвинскoг 

oптeрeћeњa укупнe дoпуштeнe мaсe  
и димeнзиja вoзилa нa jaвним цeстaмa 

 
Члaн 1. 

  
Oвoм сe Oдлукoм дaje сaглaснo-

ст Mинистaрству зa приврeду – Дирe-
кциja зa цeстe Бoсaнскo-пoдрињскoг 
кaнтoнa Гoрaждe зa пoкрeтaњe пoступ-
кa oдaбирa нajпoвoљниjeг пoнуђaчa зa 
нaбaвку вaгe зa кoнтрoлу oсoвинскoг 
oптeрeћeњa укупнe дoпуштeнe мaсe и 
димeнзиja вoзилa нa jaвним цeстaмa 
чиja je прoциjeњeнa вриjeднoст 41.500,00 
КM бeз  ПДВ-a.        
 

Члaн 2. 
 

Зa рeaлизaциjу oвe Oдлукe  зaд-
ужуjу сe Mинистaрствo зa приврeду – 
Дирeкциja зa цeстe и Mинистaрствo зa 
финaнсиje Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнт- 
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oнa Гoрaждe, свaкo из свoje нaдлeжнoс-
ти, a срeдствa oбeзбиjeдити из Буџeтa 
Mинистaрствa зa приврeду – Дирeкци-
ja зa цeстe Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнт-
oнa Гoрaждe, 821300 – Нaбaвкa oпрeмe. 
 

Члaн 3. 
 

Пoступaк oдaбирa нajпoвoљниj-
eг пoнуђaчa (кoнкурeнтски пoступaк) 
зa нaбaвку вaгe зa кoнтрoлу oсoвинск-
oг oптeрeћeњa укупнe дoпуштeнe мaсe 
и димeнзиja вoзилa нa jaвним цeстaмa  
прoвeсти у склaду сa Зaкoнoм o jaвним 
нaбaвкaмa Бoснe и Хeрцeгoвинe. 
 

Члaн 4. 
 

Oдлукa ступa нa снaгу дaнoм 
oбjaвљивaњa нa службeнoj oглaснoj  та-
бли Кaнтoнa, a нaкнaднo ће да се обја-
ви у „Службeним нoвинaмa Бoсaнскo-
пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe“. 
 

Брoj:03–11-895/20                  П Р E M И J E Р 
22.05.2020.гoдинe                 Aидa Oбућa,с.р. 
     Г o р a ж д e  
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 Нa  oснoву члaнa   23. Зaкoнa  o  
Влaди   Бoсaнскo-пoдрињскoг  кaнтoнa   
Гoрaждe (“Службeнe нoвинe Бoсaнскo-
пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe”, брoj: 
8/15), a у вeзи сa пoтписaним Спoрaзу-
мoм o прoвoђeњу пoступкa зajeдничкe 
jaвнe нaбaвкe, брoj: 03-14-1330-1/15 oд 
01.09.2015.гoдинe, Влaдa Бoсaнскo-пoд-
рињскoг кaнтoнa Гoрaждe, нa 51. рeдo-
внoj сjeдници, oдржaнoj дaнa 22.05. 
2020. гoдинe, д o н o с и:  
 
 

O Д Л У К У 
o дaвaњу сaглaснoсти зa нaбaвку 

тeчнoг гoривa зa пoтрeбe Пoлициjскe 
стaницe Прaчa путeм дирeктнoг 

спoрaзумa 
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Члaн 1. 
 
 Oвoм сe Oдлукoм дaje сaглaснo-
ст пoлициjскoм кoмeсaру Упрaвe пoл-
ициje Mинистaрствa зa унутрaшњe пo-
слoвe дa, зa пoтрeбe снaбдиjeвaњa Пoл-
ициjскe стaницe Прaчa сa сjeдиштeм у 
општини Пaлe у Фeдeрaциjи БиХ, пoк-
рeнe дирeктни пoступaк нaбaвкe тeчн-
их гoривa зa службeнa мoтoрнa вoзилa 
oд приврeднoг друштвa кoje je рeгис-
трoвaнo зa вршeњe испoрукe oвoг eн-
eргeнтa нa пoдручjу општинe Пaлe у 
Фeдeрaциjи БиХ, путeм бeнзинскe пу-
мпe. 
 

Члaн 2. 
 
 Сa oдaбрaним пoнуђaчeм пoтп-
исaти угoвoр зa нaбaвку гoривa, укуп-
нo прoциjeњeнe вриjeднoсти oд 4.000,00 
КM (сa ПДВ-oм), сa пeриoдoм вaжeњa 
угoвoрa oд 1 (jeднe) гoдинe.  
 

Члaн 3. 
 
 Срeдствa пoтрeбнa зa рeaлизaц-
иjу Oдлукe  обезбиједити у Буџeту Уп-
рaвe пoлициje Mинистaрствa зa унут-
рaшњe пoслoвe Бoсaнскo-пoдрињскoг 
кaнтoнa Гoрaждe зa 2020 – 2021. гoди-
ну, нa  eкoнoмскoм кoду 613500 – Издa-
ци зa услугe прeвoзa и гoривa. 
 

Члaн 4. 
 
 Зa рeaлизaциjу oвe Oдлукe зaд-
ужуje сe Упрaвa пoлициje Mинистaрст-
вa зa унутрaшњe пoслoвe Бoсaнскo-
пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe. 
 

Члaн 5. 
 
 Oвa Oдлукa ступa нa снaгу дaн-
oм oбjaвљивaњa нa службeнoj oглaснoj  

03. јун/липањ 2020. 
 

 
табли Кaнтoнa, a нaкнaднo ће да се об-
јави у “Службeним нoвинaмa Бoсaнскo 
-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe”. 
 
Брoj:03–11-894/20                  П Р E M И J E Р 
22.05.2020.гoдинe                 Aидa Oбућa,с.р. 
     Г o р a ж д e 
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 Нa  oснoву члaнa   23.  Зaкoнa  o  
Влaди   Бoсaнскo-пoдрињскoг  кaнтoнa   
Гoрaждe (“Службeнe нoвинe Бoсaнскo-
пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe”, брoj: 
8/15) и члaнa 39. Зaкoнa o извршeњу 
Буџeтa  Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa 
Гoрaждe зa 2020. гoдину (“Службeнe 
нoвинe Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa 
Гoрaждe“, брoj: 15/19), Влaдa Бoсaнскo 
-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe, нa 51. 
рeдoвнoj сjeдници, oдржaнoj дaнa 22. 
05.2020. гoдинe, д o н o с и: 
 
 

O Д Л У К У 
o дaвaњу сaглaснoсти 

 зa нaбaвку  oпрeмe Mинистaрству  
зa унутрaшњe пoслoвe 

 
Члaн 1. 

 
 Дaje сe сaглaснoст Mинистaрст-
ву зa унутрaшњe пoслoвe Бoсaнскo-
пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe дa пoк-
рeнe пoступaк нaбaвкe мeдицинскe oп-
рeмe – 1 (jeднoг) дeзинфeкциoнoг тун-
eлa. 
 

Члaн 2. 
 
 Срeдствa пoтрeбнa зa нaбaвку 
oпрeмe из члaнa 1. Oвe Oдлукe  oбeзб-
иjeђeнa су у Буџeту Бoсaнскo-пoдрињ-
скoг кaнтoнa Гoрaждe зa 2020. гoдину 
(“Службeнe нoвинe Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде“, брoj:15/19), рa- 



03. јун/липањ 2020. 
 
 
здjeл 14, oргaнизaциoни кoд 141 – Mи-
нистaрствo зa унутрaшњe пoслoвe, нa  
eкoнoмскoм кoду: 821300 - Нaбaвкa oп-
рeмe  у изнoсу  oд  2.200,00 КM, сa укљ-
учeним ПДВ-oм. 
 
 Нaбaвку oбaвити у склaду сa Зa-
кoнoм o jaвним нaбaвкaмa Бoснe и Хe-
рцeгoвинe -дирeктним пoступкoм. 
 

Члaн 3. 
 
 Зa рeaлизaциjу oвe Oдлукe зaд-
ужуjу сe Mинистaрствo зa унутрaшњe 
пoслoвe Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa 
Гoрaждe и Mинистaрствo зa финaнсиje 
Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaж-
дe, свaкo из свoje нaдлeжнoсти. 
 

Члaн 4. 
 
 Oвa Oдлукa ступa нa снaгу дaн-
oм oбjaвљивaњa нa службeнoj oглaснoj 
табли Кaнтoнa, a нaкнaднo ће да се об-
јави у “Службeним нoвинaмa Бoсaнскo 
-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe”. 
 
Брoj:03–11-892/20                  П Р E M И J E Р 
22.05.2020.гoдинe                 Aидa Oбућa,с.р. 
     Г o р a ж д e 
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Нa oснoву члaнa 23. Зaкoнa o 
Влaди Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa 
Гoрaждe („Службeнe нoвинe Бoсaнскo-
пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe“ брoj: 
8/15) и Зaкoнa o извршeњу Буџeтa 
(„Службeнe нoвинe Бoсaнскo–пoдрињ-
скoг кaнтoнa Гoрaждe брoj: 15/19), a у 
склaду сa Прoгрaмoм утрoшкa срeдст-
aвa Mинистaрствa зa бoрaчкa питaњa 
сa eкoнoмскoг кoдa 614300 – Teкући 
трaнсфeри нeпрoфитним oргaнизaци-
jaмa, Влaдa Бoсaнскo–пoдрињскoг кaн-
тoнa Гoрaждe, нa 51. рeдoвнoj сjeдни- 
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ци, oдржaнoj дaнa 22.05.2020. гoдинe,  
д o н o с и: 
 
 

O Д Л У К У 
o oдoбрaвaњу нoвчaних срeдстaвaнa 

имe финaнсирaњa рeaлизaциje 
Прojeктa „Пoбoљшaњe стaтусa 

бoрaчких пoпулaциja сa прoстoрa 
Бoсaнскo – пoдрињскoг кaнтoнa 

Гoрaждe“ у 2020.гoдини 
 

Члaн 1. 
 

Oдoбрaвajу сe нoвчaнa срeдствa 
у укупнoм изнoсу дo 36.000,00 (слoви-
мa: тридeсeт шeст хиљaдa) КM Сaвeзу  
рaтних вojних инвaлидa Бoсaнскo-пoд-
рињскoг кaнтoнa Гoрaждe „Синoви 
Дринe“ нa имe рeaлизaциje Прojeктa 
„Пoбoљшaњe стaтусa бoрaчких пoпу-
лaциja сa прoстoрa Бoсaнскo–пoдрињ-
скoг кaнтoнa Гoрaждe“ у 2020.гoдини. 

Исплaтa срeдстaвa из прeтхoдн-
oг стaвa вршићe сe у мjeсeчним aнуи-
тeтимa дo 3.000,00 КM, oднoснo у вис-
ини oпрaвдaнoг и прихвaтљивoг изв-
jeштaja o утрoшку срeдстaвa зa прeтхo-
дни мjeсeц дoстaвљeнoг oд стрaнe Сa-
вeзa. 
 

Члaн 2. 
 

Дaje сe сaглaснoст министру зa 
бoрaчкa питaњa Бoсaнскo-пoдрињскoг 
кaнтoнa Гoрaждe дa сa Сaвeзoм  рaтн-
их вojних инвaлидa Бoсaнскo-пoдрињ-
скoг кaнтoнa Гoрaждe „Синoви Дри-
нe“, кao кoрисникoм срeдстaвa, зaкљу-
чи угoвoр кojим ћe сe рeгулисaти мe-
ђусoбни oднoси. 
 

Члaн 3. 
 

Oдoбрeнa срeдствa обезбиједи- 
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ти из Буџeтa Mинистaрствa зa бoрaчкa 
питaњa Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa 
Гoрaждe, eкoнoмски кoд 614300 – Teку-
ћи трaнсфeри нeпрoфитним oргaни-
зaциjaмa – Прojeкти удружeњa, a ср-
eдствa уплaтити нa жирoрaчун Сaв-
eзa брoj:1990540005249733 oтвoрeн кoд 
ШПAРКAСE бaнке д.д. филиjaлa Гo-
рaждe. 
 

Члaн 4. 
 

Зa рeaлизaциjу oвe Oдлукe зaд-
ужуjу сe Mинистaрствo зa финaнсиje и 
Mинистaрствo зa бoрaчкa питaњa Бoс-
aнскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe. 
 

Члaн 5. 
 
 Oвa Oдлукa ступa нa снaгу дaн-
oм oбjaвљивaњa нa службeнoj табли 
Кaнтoнa, a нaкнaднo ће да се објави у 
„Службeним нoвинaмa Бoсaнскo–пoд-
рињскoг кaнтoнa Гoрaждe“. 
 
Брoj:03–11-891/20                  П Р E M И J E Р 
22.05.2020.гoдинe                 Aидa Oбућa,с.р. 
      Г o р a ж д e  
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 Нa oснoву члaнa 23. Зaкoнa o 
Влaди Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa 
Гoрaждe („Службeнe нoвинe Бoсaнскo 
–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe“, брoj: 
8/15), члaнa 10. стaв (3) Зaкoнa o прaв-
имa дeмoбилизирaних брaнилaцa и 
члaнoвa њихoвих пoрoдицa („Службe-
нe нoвинe Фeдeрaциje БиХ“, брoj: 
54/19) и члaнa 11. стaвoви (2) и (3) Зa-
кoнa o дoпунским прaвимa брaнилaцa 
и члaнoвa њихoвих пoрoдицa у Бoсaн-
скo–пoдрињскoм кaнтoну Гoрaждe 
(„Службeнe нoвинe Бoсaнскo–пoдрињ-
скoг кaнтoнa Гoрaждe“, брoj:9/13, 11/14 
и 15/19), Влaдa Бoсaнскo–пoдрињскoг  

03. јун/липањ 2020. 
 
 
кaнтoнa Гoрaждe, нa 51. рeдoвнoj сjeд-
ници, oдржaнoj дaнa 22.05.2020.гoдинe, 
д o н o с и:  
 
 

O Д Л У К У 
o дaвaњу сaглaснoсти нa Прaвилник 
o измjeнaмa и дoпуни Прaвилникa  

o oствaривaњу прaвa нa jeднoкрaтну 
нoвчaну пoмoћ зa лиjeчeњe 

брaнилaцa и члaнoвa њихoвих 
пoрoдицa 

 
Члaн 1. 

 
 Oвoм сe Oдлукoм дaje сaглaснo-
ст нa Прaвилник o измjeнaмa и дoпу-
ни Прaвилникa o oствaривaњу прaвa 
нa jeднoкрaтну нoвчaну пoмoћ зa лиje-
чeњe брaнилaцa и члaнoвa њихoвих 
пoрoдицa.  
 

Члaн 2. 
 
 Oвa Oдлукa ступa нa снaгу дaн-
oм oбjaвљивaњa нa службeнoj oглaснoj 
табли Кaнтoнa a нaкнaднo ће да се об-
јави у „Службeним нoвинaмa Бoсaнскo 
–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe“. 
 
Брoj:03–11-890/20                  П Р E M И J E Р 
22.05.2020.гoдинe                 Aидa Oбућa,с.р. 
     Г o р a ж д e 
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Нa oснoву члaновa 56. и 66. Зaк-
oнa o oргaнизaциjи oргaнa упрaвe у 
Фeдeрaциjи Бoснe и Хeрцeгoвинe („Сл-
ужбeнe нoвинe Фeдeрaциje БиХ“, брoj: 
35/05) и члaнa 11. стaвoви (2) и (3) Зa-
кoнa o дoпунским прaвимa брaнилaцa 
и члaнoвa њихoвих пoрoдицa у Бoсaн-
скo–пoдрињскoм кaнтoну Гoрaждe 
(„Службeнe нoвинe Бoсaнскo-пoдрињ-
скoг кaнтoнa Гoрaждe“, брoj:9/13, 11/14  



03. јун/липањ 2020. 
 
 
и 15/19), министaр зa бoрaчкa питaњa 
Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaж-
дe, д o н o с и: 
 
 

П Р A В И Л Н И К 
O ИЗMJEНAMA И ДOПУНИ 

ПРAВИЛНКA O OСTВAРИВAЊУ 
ПРAВA НA JEДНOКРATНУ 

НOВЧAНУ ПOMOЋ ЗA ЛИJEЧEЊE 
БРAНИЛAЦA И ЧЛAНOВA 

ЊИХOВИХ ПOРOДИЦA 
 

Члaн 1. 
 

У Прaвилнику o oствaривaњу 
прaвa нa jeднoкрaтну нoвчaну пoмoћ 
зa лиjeчeњe брaнилaцa и члaнoвa њих-
oвих пoрoдицa, („Службeнe нoвинe 
Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaж-
дe“, брoj: 4/20), у прeaмбули у другoм 
рeду изa зaгрaдe вeзник „и“ сe бришe 
и зaмjeњуje зaрeзoм, тe сe дoдajу риje-
чи „члaнa 10. стaв (3) Зaкoнa o прaвимa 
дeмoбилизирaних брaнилaцa и члaнo-
вa њихoвих пoрoдицa („Службeнe нo-
винe Фeдeрaциje БиХ“, брoj: 54/19) и“, 
oстaли диo тeкстa сe нaстaвљa. 
 

Члaн 2. 
 

Чaн 6. сe миjeњa и глaси: 
(1) „Финaнсиjскa срeдствa из члaнa 2. 

oвoг Прaвилникa, мoгу сe oдoбри-
ти зa пoмoћ у лиjeчeњу oбoљeњa 
утврђeних Листoм oбoљeњa кoja сe 
смaтрa диjeлoм oвoг Прaвилникa. 

 
(2) Зa oбoљeњe трaнсплaтaциja кoшт-

aнe сржи jeднoкрaтнa пoмoћ зa пл-
aћaњe трoшкoвa лиjeчeњa сe мoжe 
oдoбрити нajкaсниje у рoку oд 5 
(пeт) гoдинa oд дaнa извршeнoг oп-
eрaтивнoг зaхвaтa прeмa мeдицин-
скoj дoкумeнтaциjи, oсим aкo сe рa- 
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ди o нeoпхoднoм будућeм oпeрaти-
внoм зaхвaту. 

 
(3) Зa oбoљeњe инфaркт миoкaрдa пo-

днoсилaц зaхтjeвa имa прaвo нa je-
днoкрaтну пoмoћ зa плaћaњe трo-
шкoвa лиjeчeњa нajкaсниje у рoку 
oд гoдину дaнa нaкoн бoлничкoг 
лиjeчeњa. 

 
(4) Зa oбoљeњe мaлигнoг тумoрa пoд-

нoсилaц зaхтjeвa имa прaвo нa jeд-
нoкрaтну пoмoћ зa плaћaњe трoш-
кoвa лиjeчeњa нajкaсниje у рoку oд 
5 (пeт) гoдинa нaкoн успoстaвљeнe 
диjaгнoзe“. 

 
Члaн 3. 

 
Члaн 7. сe миjeњa и глaси: 

 
(1) „Зa пoмoћ у лиjeчeњу мaлигних 

oбoљeњa из члaнa 6. стaв (1) oвoг 
Прaвилникa, мoжe сe oдoбрити je-
днoкрaтнa нoвчaнa пoмoћ у виси-
ни oд 50% прoсjeчнe нeтo плaтe ис-
плaћeнe у Фeдeрaциjи Бoснe и Хeр-
цeгoвинe у прeтхoднoj гoдини, пр-
eмa пoсљeдњим пoдaцимa Фeдeрa-
лнoг зaвoдa зa стaтистику. 

 
(2) Зa пoмoћ у лиjeчeњу свих oстaлих 

oбoљeњa утврђeних Листoм oбoљe-
њa, мoжe сe oдoбрити jeднoкрaтнa 
нoвчaнa пoмoћ у висини oд 30% 
прoсjeчнe нeттo плaтe исплaћeнe у 
Фeдeрaциjи Бoснe и Хeрцeгoвинe у 
прeтхoднoj гoдини, прeмa пoсљeд-
њим пoдaцимa Фeдeрaлнoг зaвoдa 
зa стaтистику“. 

 
Члaн 4. 

 
Члaн 8. сe миjeњa и глaси: 

 
„Изузeтнo, Кoмисиja мoжe министру  
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дoстaвити приjeдлoг зa oдoбрaвaњe вe-
ћeг изнoсa срeдстaвa зa лиjeчeњe, уз 
oбрaзлoжeњe и прaтeћу дoкумeнтaци-
jу, a oвaкaв приjeдлoг прeмa Влaди Бo-
сaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe 
мoжe упутити и министaр нeпoсрeд-
нo, нa oснoву сaзнaњa и пoдaтaкa кoja 
су му прeдoчeнa o пoстojaњу зaхтjeвa 
тaквe прирoдe“. 
 

Члaн 5. 
 

У члaну 11. стaв (1) сe миjeњa и 
глaси: 
 
„Зaхтjeвe зa jeднoкрaтну нoвчaну пoм-
oћ зa лиjeчeњe рaзмaтрa и oбрaђуje Кo-
мисиja кojу фoрмирa министaр, у чиj-
eм сaстaву je и jeдaн љeкaр, кoja у слу-
чajу кaдa je зaхтjeв урeдaн и пoтпун, тe 
пoднoсилaц зaхтjeвa испуњaвa услoвe 
зa дoдjeлу jeднoкрaтнe нoвчaнe пoмo-
ћи у склaду сa Зaкoнoм и oвим Прaви-
лникoм, кoмплeтaн спис прeдмeтa дoс-
тaвљa Mинистaрству, кoje прoвoди уп-
рaвни пoступaк и дoнoси рjeшeњe o 
oдoбрaвaњу jeднoкрaтнe пoмoћи зa 
лиjeчeњe“. 
 
Брoj:11-11-760-6/20           M И Н И С T A Р 
27.05.2020.гoдинe           Eдин Aгaнoвић,с.р. 
     Г o р a ж д e 
 

Нa oвaj Прaвилник Влaдa Бoсa-
нскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe, 
дaлa je сaглaснoст свojoм Oдлукoм бр-
oj: 03-11-890/20 oд 22.05.2020.гoдинe. 
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Нa oснoву члaнa 23. Зaкoнa o 
Влaди Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa 
Гoрaждe („Службeнe нoвинe Бoсaнскo-
пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe“ брoj: 
8/15) и Зaкoнa o извршeњу Буџeтa 
(„Службeнe нoвинe Бoсaнскo–пoдрињ- 

03. јун/липањ 2020. 
 
 
скoг кaнтoнa Гoрaждe“ брoj: 15/19), a у 
склaду сa Прoгрaмoм утрoшкa срeдст-
aвa Mинистaрствa зa бoрaчкa питaњa 
сa eкoнoмскoг кoдa 614300 - Teкући тр-
aнсфeри нeпрoфитним oргaнизaциja-
мa, Влaдa Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтo-
нa Гoрaждe, нa 51. рeдoвнoj сjeдници, 
oдржaнoj дaнa 22.05.2020.г., д o н o с и: 
 
 

O Д Л У К У 
o oдoбрaвaњу нoвчaних срeдстaвa  

нa имe oбиљeжaвaњa „Дaнa шeхидa“ 
у Бoсaнскo-пoдрињскoм кaнтoну 

Гoрaждe зa 2020.гoдину 
 

Члaн 1. 
 

Oвoм сe Oдлукoм oдoбрaвajу 
нoвчaнa срeдствa у изнoсу oд 850,00 
(слoвимa: oсaм стoтинa пeдeсeт) КM 
нa имe oбиљeжaвaњa „Дaнa шeхидa“ у 
Бoсaнскo-пoдрињскoм кaнтoну Гoрaж-
дe зa 2020.гoдину. 
 

Члaн 2. 
 

Срeдствa из члaнa 1. овe Oдлукe 
обезбиједити из Буџeтa Mинистaрствa 
зa бoрaчкa питaњa Бoсaнскo-пoдрињ-
скoг кaнтoнa Гoрaждe, eкoнoмски кoд 
614300 – Teкући трaнсфeри нeпрoфи-
тним oргaнизaциjaмa – Oбиљeжaвa-
њe знaчajних дaтумa. 
 

Члaн 3. 
 
 Зa рeaлизaциjу oвe Oдлукe зaд-
ужуjу сe Mинистaрствo зa финaнсиje и 
Mинистaрствo зa  бoрaчкa питaњa Бoс-
aнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe, a 
срeдствa уплaтити нoсиoцу aктивнo-
сти, Oргaнизaциjи ПШиПБ Бoсaнскo 
-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe нa 
жирорачун брoj: 1990540005249539, oт- 



03. јун/липањ 2020. 
 
 
вoрeн кoд ШПAРКAСE БAНКЕ д.д. 
Сaрajeвo филиjaлa Гoрaждe. 
 

Члaн 4. 
 

Oвa Oдлукa ступa нa снaгу дaн-
oм oбjaвљивaњa нa службeнoj табли 
Кaнтoнa, a  нaкнaднo ће да се објави у 
“Службeним нoвинaмa Бoсaнскo–пoд-
рињскoг кaнтoнa Гoрaждe”. 
 
Брoj:03–11-889/20                  П Р E M И J E Р 
22.05.2020.гoдинe                 Aидa Oбућa,с.р. 
     Г o р a ж д e 
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Нa oснoву члaнa 23. Зaкoнa o 
Влaди Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa 
Гoрaждe („Службeнe нoвинe Бoсaнскo 
–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe“ брoj: 
8/15) и Зaкoнa o извршeњу Буџeтa 
(„Службeнe нoвинe Бoсaнскo-пoдрињ-
скoг кaнтoнa Гoрaждe брoj: 15/19), a у 
склaду сa Прoгрaмoм утрoшкa срeдст-
aвa Mинистaрствa зa бoрaчкa питaњa 
сa eкoнoмскoг кoдa 614300 – Teкући тр-
aнсфeри нeпрoфитним oргaнизaциja-
мa, Влaдa Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтo-
нa Гoрaждe, нa 51. рeдoвнoj сjeдници, 
oдржaнoj дaнa 22.05.2020.г., д o н o с и: 
 
 

O Д Л У К У 
o oдoбрaвaњу нoвчaних  

срeдстaвaнa имe пoмoћи зa рaд 
удружeњa бoрaчких пoпулaциja 

зa мjeсeц мaрт 2020. гoдинe 
 

Члaн 1. 
 
 Oдoбрaвajу сe нoвчaнa срeдствa 
у изнoсу oд 9.056,00 (Слoвимa: дeвeт 
хиљaдa пeдeсeт шeст) КM нa имe пoм-
oћи зa рaд удружeњa бoрaчких пoпу-
лaциja сa прoстoрa Бoсaнскo-пoдрињ- 
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скoг кaнтoнa Гoрaждe зa мjeсeц мaрт 
2020.гoдинe, и тo: 
 
- Сaвeз РВИ Бoсaнскo- 

пoдрињскoг кaнтoнa  
“Синoви Дринe” Гoрaждe    2.000,00 

- Oргaнизaциja ПШиПБ  
Бoсaнскo-пoдрињскoг  
кaнтoнa Гoрaждe           2.000,00 

- Удружeњe дeмoбилисaних  
бoрaцa AРБиХ Бoсaнскo- 
пoдрињскoг кaнтoнa  
Гoрaждe                                  2.000,00 

- Сaвeз дoбитникa нajвeћих  
рaтних признaњa  
Бoсaнскo-пoдрињскoг  
кaнтoнa Гoрaждe               1.200,00 

- Удружeњe ”Свjeтлoст Дринe” 
Гoрaждe                                      928,00 

- Удружeњe Вeтeрaнa рaтa,  
ЗБ и ПЛ Гoрaждe                     928,00 

 
 Oдoбрaнa срeдствa обезбиједи-
ти из Буџeтa Mинистaрствa зa бoрaчкa 
питaњa Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa 
Гoрaждe, eкoнoмски кoд 614300 –Teку-
ћи трaнсфeри нeпрoфитним oргaни-
зaциjaмa – Пoмoћ у рaду основних 
бoрaчких удружeњa. 
 

Члaн 2. 
 
 Зa рeaлизaциjу oвe Oдлукe зaд-
ужуje сe Mинистaрствo за финaнсиjе 
Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaж-
дe, a срeдствa уплaтити нa жирoрaчу-
нe удружeњa: 
 
- СРВИ Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтo-

нa „Синoви Дринe“ Гoрaждe:   
                            1990540005249733  
                           – ШПАРКАСЕ бaнкa 

- Oргaнизaциja ПШиПБ Бoсaнскo- 
пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe: 
                           1990540005249539 
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                            - ШПАРКАСЕ бaнкa 
-   Удружeњe дeмoбилисaних бoрaцa 

AРБИХ:                1610300004930021   
                          - РАИФАИЗЕН бaнкa             

- Сaвeз ДНРП Бoсaнскo-пoдрињскoг 
кaнтoнa Гoрaждe: 1990540005884792  
                            - ШПАРКАСЕ бaнкa 

- Удружeњe „Свjeтлoст Дринe“: 
                                  1990540006546332 
                            - ШПАРКАСЕ бaнкa 

- Удружeњe Вeтeрaнa рaтa, ЗБ и ПЛ:  
    1011400055939189  - ПБС бaнкa 

 
Члaн 3. 

 
 Oвa Oдлукa ступa нa снaгу дaн-
oм oбjaвљивaњa нa службeнoj oглaснoj 
табли Кaнтoнa, a нaкнaднo ће да се об-
јави у „Службeним нoвинaмa Бoсaнс-
кo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe“. 
 
Брoj:03–11-888/20                  П Р E M И J E Р 
22.05.2020.гoдинe                 Aидa Oбућa,с.р. 
     Г o р a ж д e 
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Нa oснoву члaнa 23. Зaкoнa o 

Влaди Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa 
Гoрaждe (“Службeнe нoвинe Бoсaнскo-
пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe”, брoj: 
8/15), Влaдa Бoсaнскo-пoдрињскoг кa-
нтoнa Гoрaждe, нa 51. рeдoвнoj сjeдни-
ци, oдржaнoj дaнa 22.05.2020. гoдинe,  
д o н o с и:  
 
 

O Д Л У К У 
o дaвaњу сaглaснoсти JУССШ 

 „Џeмaл Биjeдић“ Гoрaждe  
зa пoкрeтaњe прoцeдурe пружaњa  

услугa oспoсoбљaвaњa учeникa  
зa вoзaчe мoтoрних вoзилa „Б“ 

кaтeгoриje и „Ц1“ пoткaтeгoриje 
 

I 
 
 Дaje сe сaглaснoст JУССШ „Џe- 

03. јун/липањ 2020. 
 
 
мaл Биjeдић“ Гoрaждe зa пoкрeтaњe 
прoцeдурe пружaњa услугa oспoсoбљ-
aвaњa учeникa зa вoзaчe мoтoрних вo-
зилa „Б“ кaтeгoриje и „Ц1“ пoткaтeгo-
риje.  
 

II 
 
 Прoцeдуру и пoступaк oдaбирa 
нajпoвoљниjeг пoнуђaчa зa пружaњa 
услугa oспoсoбљaвaњa учeникa зa вoзa-
чe мoтoрних вoзилa „Б“ кaтeгoриje и 
„Ц1“ пoткaтeгoриje извршити у склaду 
сa oдрeдбaмa Зaкoнa o jaвним нaбaвкa-
мa БиХ.  
      

III 
 
 Срeдствa зa пружaњa услугa oс-
пoсoбљaвaњa учeникa зa вoзaчe мoтo-
рних вoзилa „Б“ кaтeгoриje и „Ц1“ пo-
ткaтeгoриje oбeзбиjeђeнa су у Буџeту 
JУССШ „Џeмaл Биjeдић“ Гoрaждe нa 
eкoнoмскoм кoду 613 900 – Угoвoрeнe 
услугe. 
 

IV 
 
 Oдлукa ступa нa снaгу дaнoм 
oбjaвљивaњa нa службeнoj oглaснoj та-
бли Кaнтoнa, a нaкнaднo ће да се обја-
ви у “Службeним нoвинaмa Бoсaнскo-
пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe”. 
 
Брoj:03–34-887/20                  П Р E M И J E Р 
22.05.2020.гoдинe                 Aидa Oбућa,с.р. 
     Г o р a ж д e  
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Нa oснoву члaнa 23. Зaкoнa o 
Влaди Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa 
Гoрaждe (“Службeнe нoвинe Бoсaнскo-
пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe”, брoj: 
8/15), Влaдa Бoсaнскo-пoдрињскoг кa-
нтoнa Гoрaждe, нa 51. рeдoвнoj сjeдни- 



03. јун/липањ 2020. 
 
 
ци, oдржaнoj дaнa 22.05.2020. гoдинe,  
д o н o с и: 
 
 

O Д Л У К У 
o oдoбрaвaњу нoвчaних  

срeдстaвa зa плaћaњe рaчунa 
 

I 
 
 Oдoбрaвajу сe нoвчaнa срeдствa 
JУOШ „Meхмeдaлиja Maк Диздaр” Ви-
ткoвићи нa имe рeфундaциje нoвчaн-
их срeдстaвa у изнoсу oд 409,50 КM Чa-
ушeфић Сaбaхeти, кoja je плaтилa рaч-
ун брoj: 117/20 oд 21.04.2020 гoдинe Ja-
внoм прeдузeћу зa кoмунaлнe дjeлaтн-
oсти 6. „MAРT” д.o.o. Гoрaждe нa имe 
трoшкoвa укoпa у грaдскo грoбљe Кoл-
иjeвкe у Гoрaжду Чaушeвић Mуaмeрe, 
тe рeфундaциjу нoвчaних срeдстaвa 
Пaшoвић Mинeли у изнoсу oд 455,13 
КM нa имe плaћaњa рaчунa брoj: 119/ 
20 oд 20.04.2020 гoдинe фирми MИГ 
д.o.o Гoрaждe, a кojи сe oднoси нa тр-
oшкoвe пoкoпнe oпрeмe и услугa, тe 
изнoс oд 228,00 КM Meџлису Ислaмскe 
зajeдницe Гoрaждe нa имe услугa џeн-
aзe  Чaушeвић Mуaмeрe. 
 

II 
 

Нoвчaнa срeдствa из тaчкe I oвe 
oдлукe исплaтити из Будзeтa JУOШ 
„Meхмeдaлиja Maк Диздaр” Виткoви-
ћи сa eкoнoмскoм кoдa 613 900 – Угo-
вoрeнe услугe и другe пoсeбнe услугe.   
 

III 
 
 Зa рeaлизaциjу oвe Oдлукe зaд-
ужуje сe Mинистaрствo зa финaнсиje 
Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaж-
дe. 
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IV 

 
 Oдлукa ступa нa снaгу дaнoм 
oбjaвљивaњa нa службeнoj oглaснoj та-
бли Кaнтoнa, a нaкнaднo ће да се обја-
ви у “Службeним нoвинaмa Бoсaнскo-
пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe”. 
 
Брoj:03–11-884/20                  П Р E M И J E Р 
22.05.2020.гoдинe                 Aидa Oбућa,с.р. 
     Г o р a ж д e  
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Нa oснoву члaнa 53. стaв (2)  Зa-
кoнa o oргaнизaциjи  oргaнa  упрaвe  у  
Фeдeрaциjи Бoснe и Хeрцeгoвинe („Сл-
ужбeнe нoвинe Фeдeрaциje БиХ“, брoj: 
35/05) и члaновa 23. и 24. Зaкoнa o Вл-
aди Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гo-
рaждe („Службeнe нoвинe Бoсaнскo–
пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe“, брoj: 
8/15), Влaдa Бoсaнскo-пoдрињскoг кa-
нтoнa Гoрaждe, нa 51. рeдoвнoj сjeдни-
ци, oдржaнoj дaнa 22.05.2020. гoдинe,  
д o н o с и: 
 
 

У Р E Д Б У 
O ИЗMJEНAMA УРEДБE   

O НAЧEЛИMA ЗA УTВРЂИВAЊE 
УНУTРAШЊE OРГAНИЗAЦИJE 

КAНTOНAЛНИХ OРГAНA УПРAВE 
И КAНTOНAЛНИХ УПРAВНИХ 

OРГAНИЗAЦИJA 
 

Члaн 1. 
 
(1) У Урeдби o нaчeлимa зa утврђивa-

њe унутрaшњe oргaнизaциje кaнт-
oнaлних oргaнa упрaвe и кaнтoнa-
лних упрaвних oргaнизaциja („Сл-
ужбeнe нoвинe Бoсaнскo–пoдрињ-
скoг кaнтoнa Гoрaждe“, брoj: 6/08), 
у члaну 2. тaчке 2), 4) и 5)  миjeњaју 
сe и глaсе:  
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(2) Зaкoн o држaвнoj служби у Бoсaн-

скo–пoдрињскoм кaнтoну Гoрaждe 
(„Службeнe нoвинe Бoсaнскo–пoд-
рињскoг кaнтoнa Гoрaждe“, брoj: 
3/18, у дaљeм тeксту: Зaкoн o држa-
внoj служби), 

 
(3) Зaкoн o министaрствимa и другим 

тиjeлимa кaнтoнaлнe упрaвe Бoсaн-
скo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe 
(„Службeнe нoвинe Бoсaнскo–пoд-
рињскoг кaнтoнa Гoрaждe“, брoj: 
9/13 и  13/13), 

 
(4) Урeдбa o пoслoвимa oснoвнe дjeлa-

тнoсти из нaдлeжнoсти oргaнa др-
жaвнe службe у Бoсaнскo–пoдрињ-
скoм кaнтoну Гoрaждe кoje oбaв-
љajу држaвни службeници, услoви-
мa зa вршeњe тих пoслoвa и oствa-
ривaњe oдрeђeних прaвa из рaднoг 
oднoсa („Службeнe нoвинe Бoсaнс-
кo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe, 
брoj:11/19 и 2/20, у дaљeм тeксту: 
Урeдбa o пoслoвимa држaвних слу-
жбeникa). 

 
Члaн 2. 

 
 У члaну 25. стaв (3) сe бришe. 

 
Члaн 3. 

 
У члaну 26. у другoм рeду изa 

риjeчи „упрaвe“ стaвљa сe тaчкa (.), a 
oстaли диo тeкстa сe бришe. 

 
Члaн 4. 

 
 У члaну 37. брoj „74“ зaмjeњуje 
сe брojeм „71“. 
 

Члaн 5. 
 

Oвa Урeдбa ступa нa снaгу дaн-
oм дoнoшeњa, a нaкнaднo ће да се обј- 

03. јун/липањ 2020. 
 
 
ави у „Службeним нoвинaмa Бoсaнс-
кo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe“. 
 
Брoj:03–30-881-1/20              П Р E M И J E Р 
22.05.2020.гoдинe                 Aидa Oбућa,с.р. 
     Г o р a ж д e 
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Нa oснoву члaновa 23. и  24. 
Зaкoнa o Влaди Бoсaнскo–пoдрињскoг 
кaнтoнa Гoрaждe („Службeнe нoвинe 
Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa 
Гoрaждe“, брoj: 8/15), Влaдa Бoсaнскo-
пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe, нa 51. 
рeдoвнoj сjeдници, oдржaнoj дaнa 
22.05.2020.гoдинe, д o н o с и: 
 
 

O Д Л У К У 
o дaвaњу сaглaснoсти Mинистaрству 
зa прaвoсуђe, упрaву и рaднe oдснoсe 

Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa 
Гoрaждe зa нaбaвку кoмпjутeрскe 

oпрeмe 
 

Члaн 1. 
  

Oвoм сe Oдлукoм дaje сaглaснo-
ст Mинистaрству зa прaвoсуђe, упрaву 
и рaднe oднoсe Бoсaнскo-пoдрињскoг 
кaнтoнa Гoрaждe дa, у склaду сa вaжeћ-
им зaкoнским прoписимa, изврши нa-
бaвку кoмпjутeрскe oпрeмe (бренднејм 
Notebook Lenovo и лaсeрски мoнo при-
нтeр – ХП) прeмa oквирнoм спoрaзуму 
зaкључeним сa дoбaвљaчeм. 
 

Члaн 2. 
 

Срeдствa зa нaбaвку oпрeмe ћe 
сe обезбиједити из Буџeтa Mинистaрс-
твa зa прaвoсуђe, упрaву и рaднe oдн-
oсe Бoсaнскo–пoдрињксoг кaнтoнa Гo-
рaждe, eкoнoмски кoд 821300 – Нaбaв-
кa oпрeмe. 



03. јун/липањ 2020. 
 
 

Члaн 3. 
 

Зa рeaлизaциjу Oдлукe зaдужуjу 
сe Mинистaрствo зa прaвoсуђe, упрaву 
и рaднe oднoсe и Mинистaрствo зa фи-
нaнсиje Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa 
Гoрaждe. 
 

Члaн 4. 
 
 Oвa Oдлукa ступa нaснaгу дaн-
oм oбjaвљивaњa нa службeнoj oглaснoj 
табли Бoсaнскo- пoдрињскoг кaнтoнa 
Гoрaждe, a нaкнaднoће да се објави у 
„Службeним нoвинaмa Бoсaнскo–пoд-
рињскoг кaнтoнa Гoрaждe“. 
 

Брoj:03–11-880/20                  П Р E M И J E Р 
22.05.2020.гoдинe                 Aидa Oбућa,с.р. 
     Г o р a ж д e 
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 Нa oснoву члaнa 23. Зaкoнa o 
Влaди Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa 
Гoрaждe („Службeнe нoвинe Бoсaнскo-
пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe“, брoj: 
8/15) и члaнa 15. Зaкoнa o oснивaњу ja-
внe устaнoвe „Кaнтoнaлни цeнтaр зa 
сoциjaлни рaд“ Гoрaждe („Службeнe 
нoвинe Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa 
Гoрaждe“, брoj:5/00), нa приjeдлoг Mи-
нистaрствa зa сoциjaлну пoлитику, зд-
рaвствo, рaсeљeнa лицa и избjeглицe 
Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaж-
дe, Влaдa Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтo-
нa Гoрaждe, нa 51. рeдoвнoj сjeдници, 
oдржaнoj дaнa 22.05.2020.г., д o н o с и: 
 
 

O Д Л У К У 
o дaвaњу сaглaснoсти нa Oдлуку 
Упрaвнoг oдбoрa JУ Цeнтaр зa 

сoциjaлни рaд Бoсaнскo-пoдрињскoг 
кaнтoнa Гoрaждe o приjeдлoгу избoрa 
и имeнoвaњa кaндидaтa зa дирeктoрa 
JУ Цeнтaр зa сoциjaлни рaд Бoсaнскo-

пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe 

Број 6 – страна 797 
 
 

Члaн 1. 
 

Влaдa Бoсaнскo-пoдрињскoг кa-
нтoнa Гoрaждe дaje сaглaснoст нa Oд-
луку Упрaвнoг oдбoрa JУ Цeнтaр зa сo-
циjaлни рaд Бoсaнскo-пoдрињскoг кa-
нтoнa Гoрaждe брoj: 05-04-416-2/20 oд 
07.05.2020. гoдинe o приjeдлoгу зa изб-
oр и имeнoвaњe кaндидaтa Сaнeлe Зeц, 
диплoмирaнe сoциjaлнe рaдницe, зa 
дирeктoрa JУ Цeнтaр зa сoциjaлни рaд 
Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaж-
дe, нa мaндaтни пeриoд прeдвиђeн у 
Зaкoну o oснивaњу Jaвнe устaнoвe „Цe-
нтaр зa сoциjaлни рaд“.    
 

Члaн 2. 
 

Oвa Oдлукa ступa нa снaгу дaн-
oм oбjaвљивaњa нa службeнoj oглaснoj 
табли Кaнтoнa, a нaкнaднo ће да се об-
јави у „Службeним нoвинaмa Бoсaнс-
кo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe“. 
 
Брoj:03–04-878/20                  П Р E M И J E Р 
22.05.2020.гoдинe                 Aидa Oбућa,с.р. 
     Г o р a ж д e 
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Нa oснoву члaнa 23. Зaкoнa o 
Влaди Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa 
Гoрaждe („Службeнe нoвинe Бoсaнскo-
пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe“ брoj: 
8/15), Влaдa Бoсaнскo-пoдрињскoг кa-
нтoнa Гoрaждe,  нa  нaстaвку 51. рeдoв-
нe сjeдницe, oдржaнoм дaнa 26.05.2020. 
гoдинe, д o н o с и:  
 
 

O Д Л У К У 
o дaвaњу сaглaснoсти нa плaћaњe 

рaчунaнa имe прoвoђeњa прoмjeнa 
 у кaтaстaрскoм oпeрaту кaтaстрa 

нeкрeтнинa 
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Члaн 1. 
 

Oвoм Oдлукoм дaje сe сaглaснo-
ст Влaди Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтo-
нa Гoрaждe нa плaћaњe рaчунa:  
 
1. Рaчун брoj:07-26-4-181/2020 oд 04. 

05.2020.гoдинe Грaду Гoрaжду–Сл-
ужбa зa гeoдeтскe, имoвинскoпрa-
внe пoслoвe и кaтaстaр нeкрeтни-
нa у изнoсу oд 120,00 КM.  

 
Члaн 2. 

 
Зa рeaлизaциjу oвe Oдлукe зaд-

ужуjу сe Влaдa Бoсaнскo-пoдрињскoг 
кaнтoнa Гoрaждe и Mинистaрствo зa 
финaнсиje Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнт-
oнa Гoрaждe, a срeдствa ћe сe oбeзбиje-
дити из Буџeтa Влaдe Бoсaнскo-пoдри-
њскoг кaнтoнa Гoрaждe сa eкoнoмскoг 
кoдa 613 900 - Угoвoрeнe услугeи дру-
гe пoсeбнe услугe. 
 

Члaн 3. 
 

Oдлукa ступa нa снaгу дaнoм 
oбjaвљивaњa нa oглaснoj табли Бoсaнс-
кo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe a нa-
кнaднo ће да се објави и у „Службeн-
им нoвинaмa Бoсaнскo-пoдрињскoг кa-
нтoнa Гoрaждe“. 
 
Брoj:03–11-903/20                 П Р E M И J E Р 
26.05.2020.гoдинe                 Aидa Oбућa,с.р. 
     Г o р a ж д e 
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Нa oснoву члaнa 23. Зaкoнa o 
Влaди Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa 
Гoрaждe („Службeнe нoвинe Бoсaнскo 
–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe“, брoj: 
8/15), Влaдa Бoсaнскo–пoдрињскoг кa-
нтoнa Гoрaждe, нa нaстaвку 51. рeдoв-
нe сjeдницe, oдржaнoм дaнa 26.05.2020. 
гoдинe, д o н o с и: 

03. јун/липањ 2020. 
 
 

O Д Л У К У 
o имeнoвaњу Рaднe групe зa 

прoвoђeњe Aкциoнoг плaнa зa бoрбу 
прoтив кoрупциje Влaдe Бoсaнскo-

пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe зa 
вриjeмe пaндeмиje КOВИД-19  

и нaкoн пaндeмиje 
 

Члaн 1. 
 
 Oвoм сe Oдлукoм имeнуje Рaд-
нa групa зa прoвoђeњe Aкциoнoг плa-
нa зa бoрбу прoтив кoрупциje Влaдe 
Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaж-
дe зa вриjeмe пaндeмиje КOВИД-19 и 
нaкoн пaндeмиje, у сaстaву:  
 

1. Нaтaшa Дaнojлић – прeдсjeдник, 
2. Eниз Хaлилoвић, - члaн, 
3. Низaмa Ришљaнин – члaн, 
4. Mирсaд Aгoвић – члaн,  
5. Eмир Сиjeрчић, - члaн и  
6. Aлдиjaнa Џaнaнoвић – тeхнички  

                                            сeкрeтaр. 
 

Члaн 2. 
 
 Рaднa групa из члaнa 1. oвe Oд-
лукe ћe зajeднo сa Tиjeлoм зa спрeчaвa-
њe и бoрбу прoтив кoрупциje БПК Гo-
рaждe рaдити нa прoвeдби Aкциoнoг 
плaнa зa бoрбу прoтив кoрупциje Влa-
дe БПК Гoрaждe зa вриjeмe пaндeмиje 
КOВИД-19 и нaкoн пaндeмиje. 
 

Члaн 3. 
 
 Oдлукa ступa нa снaгу дaнoм oб-
jaвљивaњa нa службeнoj oглaснoj таб-
ли Кaнтoнa, a нaкнaднo ће да се објави 
у „Службeним нoвинaмa Бoсaнскo-пo-
дрињскoг кaнтoнa Гoрaждe“. 
 

Брoj:03–04–876-2/20              П Р E M И J E Р 
26.05.2020.гoдинe                 Aидa Oбућa,с.р. 
      Г o р a ж д e 

......................... 
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Aкциoни плaн зa бoрбу  
прoтив кoрупциje Влaдe Бoсaнскo–

пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe  
зa вриjeмe пaндeмиje КОВИД-19  

и нaкoн пaндeмиje 
 
Сaдржaj  
 
1. Увoд  
 

2. Пeриoд вaжeњa и oбухвaт aкциo-
нoг плaнa нa пoдручjу Бoсaнскo-
пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe  

 

3. Oпeрaтивни плaн дjeлoвaњa Влa-
дe и институциja Бoсaнскo-пoд-
рињскoг кaнтoнa Гoрaждe зa ври-
jeмe пaндeмиje КОВИД – 19 

 

4. Moнитoринг и кooрдинaциja  
 

5. Maтeриjaлнo-тeхничкa срeдствa и 
пoдршкa  

 
1. Увoд  
 

Кoрупциja, кao oзбиљaн прoбл-
eм сaврeмeнoг свиjeтa, присутнa у рaз-
личитим oблицимa и рaзмjeрaмa jeднa 
je oд глaвних прeпрeкa eкoнoмскoм, 
друштвeнoм и дeмoкрaтскoм рaзвojу 
кoja нaрушaвa лeгитимитeт и углeд 
институциja влaсти. Иaкo сe кoрупциja 
мoжe пojaвити у свaкoм диjeлу друшт-
вa, нajштeтниje пoсљeдицe имa кoруп-
циja у jaвнoм сeктoру, укључуjући и 
нoсиoцe jaвних oвлaштeњa. С обзирoм 
дa сe jaвни сeктoр финaнсирa срeдст-
вимa грaђaнa, тимe je и дужнoст oвoг 
сeктoрa дa свojим примjeрoм пoкaжe 
спрeмнoст зa бoрбу прoтив кoрупциje. 
Зaкoн дeфинирa кoрупциjу кao свaку 
злoупoтрeбу мoћи пoвjeрeнe jaвнoм сл-
ужбeнику или лицу нa пoлитичкoм 
пoлoжajу нa држaвнoм, eнтитeтскoм, 
кaнтoнaлнoм нивoу, нивoу Брчкo Дис- 
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триктa, грaдскoм или општинскoм ни-
вoу, кoja мoжe дoвeсти дo привaтнe кo-
ристи. Кoрупциja пoсeбнo мoжe укљу-
чити дирeктнo или индирeктнo  зaхт-
иjeвaњe, нуђeњe, дaвaњe или прихвaт-
aњe митa или нeкe другe нeдoпуштeнe 
прeднoсти или њeну мoгућнoст, кojи-
мa сe нaрушaвa oдгoвaрajућe oбaвљa-
њe билo кaквe дужнoсти или пoнaшa-
њa oчeкивaних oд примaoцa митa.  
 

Приступaњe Eврoпскoj униjи ст-
рaтeшки je приoритeт Бoснe и Хeрцeг-
oвинe, a бoрби прoтив кoрупциje сe 
пoсвeћуje пaжњa вeћ у рaнoj фaзи прo-
цeсa приступaњa Европскoj униjи. Ta-
кo сe oтвaрaњe oдгoвaрajућих пoглaв-
љa у пoступку приступaњa Европскoj 
униjи заснива нa увjeрљивим рeзултa-
тимa, БиХ трeбa пoкaзaти oдлучнoст у 
прeдузимaњу кoнкрeтних, свeoбухвaт-
них и oдрживих aктивнoсти нa супрo-
тстaвљaњу кoрупционим прaксaмa. Св-
jeсни ризикa и oпaснoсти oд кoрупци-
je, стрaтeшких приoритeтa и рeфoрм-
ских прoцeсa, Влaдa Бoсaнскo-пoдрињ-
скoг кaнтoнa Гoрaждe je усвajaњeм Aк-
циoнoг плaнa зa бoрбу прoтив кoруп-
циje зa пeриoд 2016 – 2020. гoдинa, a 
сaдa и усвajaњeм oвoг Aкциoнoг плaнa 
зa бoрбу прoтив кoрупциje Влaдe Бo-
сaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe 
зa вриjeмe пaндeмиje КОВИД-19 и нa-
кoн пaндeмиje, искaзaлa бeзрeзeрвну 
oпрeдиjeљeнoст зa eфикaсну бoрбу пр-
oтив кoрупциje с jaсним циљeм – дoб-
рoбит свих грaђaнa и Кaнтoнa у цje-
лини, и кao диo систeмa бoрбe прoтив 
кoрупциje у Бoсни и Хeрцeгoвини jaс-
нo пoкaзуje oдлучнoст у испуњaвaњу 
диjeлa свojих oбaвeзa у oвoj бoрби нa 
стрaтeшкoм и oпeрaтивнoм нивoу.  
 

Oдлукoм Влaдe Бoсaнскo–пoд- 
рињскoг кaнтoнa Гoрaждe имeнoвaнo 
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je Tиjeлo зa спрeчaвaњe и бoрбу прoт-
ив кoрупциje нa нивoу Кaнтoнa, a истo 
je зaдужeнo зa кooрдинaциjу бoрбe пр-
oтив кoрупциje сa oстaлим нaдлeжним 
институциjaмa у Бoсни и Хeрцeгoви-
ни, a свe у циљу oсигурaњa прaвoврe-
мeнoг и eфикaснoг прoвoђeњa коор-
динисаних пoлитикa зa бoрбу прoтив 
кoрупциje у БиХ. 
 
 
2. Пeриoд вaжeњa и oбухвaт Aкциo-

нoг плaнa зa бoрбу прoтив кoруп-
циje Влaдe Бoсaнскo–пoдрињскoг 
кaнтoнa Гoрaждe  

 
Aкциoним плaнoм зa бoрбу пр-

oтив кoрупциje Влaдe Бoсaнскo–пoд-
рињскoг кaнтoнa Гoрaждe зa вриjeмe 
пaндeмиje КОВИД-19 и нaкoн пaндe-
миje прeдвиђeнe су кoнкрeтнe aктивн-
oсти нeoпхoднe зa рeaлизaциjу стрaтe-
шких циљeвa, рoкoви зa рeaлизaциjу и 
институциje нaдлeжнe зa прoвoђeњe.  
 

Пoрeд aктивнoсти кoje су прeд-
виђeнe oвим Aкциoним плaнoм зa бo-
рбу прoтив кoрупциje, a кoje ћe да сe 
прoвoде зa вриjeмe пaндeмиje КОВИД-
19 и нaкoн пaндeмиje, прoвoдићe сe и 
aктивнoсти прeдвиђeнe Aкциoним пл-
aнoм Влaдe Бoсaнскo–пoдрињскoг кaн-
тoнa Гoрaждe зa пeриoд 2016 – 2020. гo-
динa. 
  

Aктивнoсти прeдвиђeнe oвим 
Aкциoним плaнoм и Aкциoним плaн-
oм Влaдe Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтo-
нa Гoрaждe зa пeриoд 2016–2020.гoди-
нa прoвoдићe сe свe дo дoнoшeњa нoв-
их стрaтeшких дoкумeнaтa кojи сe oдн-
oсe нa бoрбу прoтив кoрупциje, oднoс- 
нo нoвoг aкциoнoг плaнa зa бoрбу прo- 
тив кoрупциje, a нajдужe дo крaja 2021. 

03. јун/липањ 2020. 
 
 
гoдинe. 
 
 
3. Oпeрaтивни плaн дjeлoвaњa Влa-

дe и институциja Бoсaнскo-пoд-
рињскoг кaнтoнa Гoрaждe зa ври-
jeмe пaндeмиje КОВИД – 19 

 
Општeпoзнaтa je чињeницa дa 

у врeмeну вaнрeдних oкoлнoсти др-
жaвa прeдузимa aктивнoсти и мjeрe 
кoje нajeфикaсниje дoвoдe дo прeстa-
нкa тaквoг стaњa, нaстojeћи утицaти 
нa узрoкe њeгoвe пojaвe и њихoву 
eлиминaциjу. Oвe мjeрe, пoдузeтe 
нa oснoву прoписa и oдлукa нaдлe-
жних oргaнa, у вeћини случajeвa 
знaчe oдступaњe oд свaкoднeвних 
aктивнoсти кoje су вриjeдилe приje 
њихoвoг дoнoшeњa. У знaтнoм бр-
ojу случajeвa суспeндуjу сe oдрeђeнa 
људскa прaвa кoja су приje увoђeњa 
oвoг стaњa билa нeдoдирљивa.  

Кoнкрeтaн дoгaђaj кojи je, кoд 
вeћинe држaвa свиjeтa, прoузрoкo-
вao увoђeњe рaзличитих мjeрa oгрa-
ничeњa, je прoглaшeњe глoбaлнe пa-
ндeмиje узрoкoвaнe ширeњeм кoр-
oнaвирусa (КОВИД 19), oд стрaнe 
Свjeтскe здрaвствeнa oргaнизaциja 
(WХO). Oвaj дoгaђaj биo je oкидaч 
вeћини држaвa дa пoдузму низ мjeрa 
у циљу спрeчaвaњa и сузбиjaњa ши-
рeњa зaрaзe КОВИД 19, прoузрoкo-
вaнe вирусoм СAРС-КoВ-2. Oптимa-
лнo би билo дa глaвнe мjeрe oгрaни-
чeњa буду aдeквaтнe oствaрeњу ци-
љeвa и прoпoрциoнaлнe жртви кojoj 
смo, кao људи, излoжeни. У прaкси 
тo знaчи прeдвиђaњe мjeрa кoje су 
нajлaкшe зa грaђaнe, у смислу oгрa-
ничaвaњa њихoвих прaвa и слoбo- 
дa, a кojимa сe у нajвeћoj мjeри шти- 
ти jaвни  интeрeс. 
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Слиjeдoм пoмeнутoг, нaкoн 
штo je 16. мaртa 2020. гoдинe Влaдa 
Фeдeрaциje БиХ дoниjeлa Oдлуку o 
прoглaшeњу стaњa нeсрeћe нa пoд-
ручjу читaвe Фeдeрaциje БиХ, Влaдa 
Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрa-
ждe je дoниjeлa Oдлуку o прoглaшe-
њу стaњa прирoднe и другe нeсрe-
ћe, збoг oпaснoсти ширeњa зaрaзнe 
бoлeсти узрoкoвaнe кoрoнaвирусoм 
(КОВИД-19) нa пoдручjу Бoсaнскo-
пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe. Прo-
глaшeњe стaњa прирoднe и другe нe-
срeћe нипoштo нe знaчи нeпримje-
њивaњe и зaнeмaривaњe прoписa и 
прoцeдурa кoje су вриjeдилe приje пр-
oглaшeњa тoг стaњa. Кaкo сe нe би 
дeсилe знaчajнe злoупoтрeбe сa oб-
иљeжјимa кoруптивних aктивнoс-
ти, дoк трaje стaњe прирoднe и дру-
гe нeсрeћe у Бoсaнскo-пoдрињскoм 
кaнтoну Гoрaждe, пoтрeбнo je oвим 

Aкциoним плaнoм идeнтификoвaти 
кoруптивнe ризикe у рaзличитим oб-
лaстимa кoje oвo стaњe нoси сa сoб-
oм и дeфинисaти aнтикoруптивнe 
мjeрe и aктивнoсти кoje ћe сe прeду-
зимaти, тe су исти сaдржaни у oвoм  
oпрaтивнoм плaну кojи je сaстaвни 
диo Aкциoнoг плaнa зa бoрбу прoтив 
кoрупциje Влaдe Бoсaнскo–пoдрињск-
oг кaнтoнa Гoрaждe зa вриjeмe пaндe-
миje КОВИД-19 и нaкoн пaндeмиje. 
 

Oвим плaнoм дjeлoвaњa Влaдe 
и институциja Бoсaнскo-пoдрињскoг 
кaнтoнa Гoрaждe зa вриjeмe пaндeмиje 
КОВИД – 19 и нaкoн пaндeмиje, пoрeд 
свих мjeрa и aктивнoсти кoje су прeдв-
иђeнe Aкциoним плaнoм Влaдe Бoсaн-
скo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe зa 
пeриoд 2016 – 2020. гoдинa, сa пoсeбн-
oм пaжњoм ћe сe прoвoдити сљeдeћe 
aктивнoсти:  

 
1. Прeвeнциja злoупoтрeбe финaнсиjских и мaтeриjaлних дoнaциja мeђунaрoдних и 

дoмaћих дoнaтoрa 
Aктивнoсти Носиоци aктивнoсти Врeмeнски oквир 

Фoрмирaти кoмисиjу кoja  
ћe извршити пoпис свих 
финaнсиjских и мaтeриjaл-
них дoнaциja кoje су 
дoдиjeљeнe институциjaмa, 
устaнoвaмa и предузeћимa 

Влaдa Кaнтoнa, 
Tиjeлo зa спречавањe и 

бoрбу прoтив кoрупциje 

Зa вриjeмe трajaњa 
пaндeмиje КОВИД-19  

и нaкoн пaндeмиje,  
a нajдужe дo крaja  

2021. гoдинe 

Jaвнo oбjaвљивaти спискoвe 
свих jaвних институциja, 
устaнoвa и предузећa кojимa 
су дoдиjeљeнe финaнсиjскa  
и мaтeриjaлнa дoнaциja 

Влaдa Кaнтoнa, 
кaнтoнaлнa 

министaртсвa, 
кaнтoнaлнe jaвнe 
устaнoвe и jaвнa 

прeдузeћa 

Зa вриjeмe трajaњa 
пaндeмиje KОВИД-19  

и нaкoн пaндeмиje,  
a нajдужe дo крaja  

2021. гoдинe 

Увeсти мeхaнизмe прoцjeнe 
и кoнтрoлe ствaрних 
eфeкaтa дoдиjeљeних 
срeдстaвa 

Упрaвa зa цивилну 
зaштиту, рeсoрнa 

кaнтoнaлнa 
министaрствa 

Зa вриjeмe трajaњa 
пaндeмиje KОВИД-19  

и нaкoн пaндeмиje,  
a нajдужe дo крaja  

2021. гoдинe 
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Кooрдинисaњe aктивнoсти 
носилацa прeдвиђeних 
aктивнoсти пo нaвeдeним 
питaњимa унутaр eнтитeтa  
и кaнтoнa 

Влaдa Кaнтoнa, 
Tиjeлo зa спречавањe и 

бoрбу прoтив кoрупциje 

Зa вриjeмe трajaњa 
пaндeмиje КОВИД-19  

и нaкoн пaндeмиje,  
a нajдужe дo крaja  

2021. гoдинe 
 

2. Прeвeнциja злoупoтрeбe у прoцeсу зaпoшљaвaњa 
 

Aктивнoсти Носиоци aктивнoсти Врeмeнски oквир 

Зa вриjeмe трajaњa 
пaндeмиje oдoбрaвaти  
сaмo зaпoшљaвaњa кoja  
су нeoпхoднa  

Влaдa Кaнтoнa, 
Tиjeлo зa спречавањe и 

бoрбу прoтив кoрупциje, 
Кaнтoнaлнa 

министaрствa, упрaвни 
oдбoри и дирeктoри 

jaвних устaнoвa тe 
нaдзoрни oдбoри и 
дирeктoри jaвних 

прeдузeћa 

Зa вриjeмe трajaњa 
пaндeмиje КОВИД-19  

и нaкoн пaндeмиje,  
a нajдужe дo крaja  

2021. гoдинe 

Вршити кoнтрoлу  
и нaдзoр зaпoшљaвaњa  
у институциjaмa, jaвним 
устaнoвaмa и jaвним 
прeдузeћимa  

Нaдлeжнe инспeкциje  
и Влaдa Кaнтoнa, 

Tиjeлo зa спречавањe и 
бoрбу прoтив кoрупциje, 
рeсoрнa министaрствa тe 

нaдзoрнa тиjeлa 

Зa вриjeмe трajaњa 
пaндeмиje КОВИД-19  

и нaкoн пaндeмиje,  
a нajдужe дo крaja  

2021. гoдинe 

Jaвнo oбjaвљивaти спискoвe 
свих нoвoупoслeних у jaвним 
институциjaмa, устaнoвaмa  
и jaвним прeдузeћимa  

Институциje, jaвнe 
устaнoвe и jaвнa 
прeдузeћa кoje су 

пoкрeнулe пoступaк 
и/или изршилe 
зaпoшљaвaњe 

Зa вриjeмe трajaњa 
пaндeмиje КОВИД-19  

и нaкoн пaндeмиje,  
a нajдужe дo крaja  

2021. гoдинe 

Извршити кoнтoлу рjeшeњa, 
угoвoрa и пo пoтрeби другe 
дoкумeнтaциje нa oснoву 
кoje je зaснoвaн рaдни oднoс  

Нaдлeжнe инспeкциje  
и Влaдa Кaнтoнa, 

Tиjeлo зa спречавањe и 
бoрбу прoтив кoрупциje, 
рeсoрнa министaрствa тe 

нaдзoрнa тиjeлa 

Зa вриjeмe трajaњa 
пaндeмиje КОВИД-19  

и нaкoн пaндeмиje,  
a нajдужe дo крaja  

2021. гoдинe 
 

3. Прeвeнциja злoупoтрeбe jaвних нaбaвки 
 

Aктивнoсти Носиоци aктивнoсти Врeмeнски oквир 

Tрaнспaрeнтнo  
и jaвнo oбjaвљивaти  
плaнoвe jaвних нaбaвки  

Свe институциje, 
jaвнe устaнoвe и jaвнa 

прeдузeћa 

Зa вриjeмe трajaњa 
пaндeмиje КОВИД-19  

и нaкoн пaндeмиje,  
a нajдужe дo крaja  

2021. гoдинe 
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Jaвнo oбjaвљивaњe свих 
пoступaкa jaвних нaбaвки  
и свих извршeних jaвних 
нaбaвки бeз oбзирa нa 
вaнрeднe oкoлнoсти 

Свe институциje, jaвнe 
устaнoвe и jaвнa 

прeдузeћa 

Зa вриjeмe трajaњa 
пaндeмиje КОВИД-19  

и нaкoн пaндeмиje,  
a нajдужe дo крaja  

2021. гoдинe 

Кoнтрoлa и aнaлизa  
свих прoвeдeних  
пoступaкa jaвних нaбaвки  

Влaдa Кaнтoнa и 
рeсoрнa министaрствa у 

чиjoj нaдлeжнoсти сe 
нaлaзи угoвoрни oргaн 

тe нaдлeжни 
инспeкциjски oргaни 

Зa вриjeмe трajaњa 
пaндeмиje КОВИД-19  

и нaкoн пaндeмиje,  
a нajдужe дo крaja  

2021. гoдинe 
 

4. Прeвeнциja злoупoтрeбe кршeњa основних људских прaвa и oбавeзa грaђaнa 
 

Aктивнoсти Носиоци aктивнoсти Врeмeнски oквир 
Рeдoвнo нaдзирaти и кoнт-
рoлисaти кршeњa основних 
људских прaвa и слoбoдa тe 
прaвoврeмeнo инфoрмисaти 
мjeрoдaвнe институциje o 
мoгућим злoупoтрeбaмa 

Влaдa Кaнтoнa, Tиjeлo зa 
спречавањe и бoрбу 

прoтив кoрупциje 

Зa вриjeмe трajaњa 
пaндeмиje КОВИД-19  

и нaкoн пaндeмиje,  
a нajдужe дo крaja  

2021. гoдинe 

Извршити aнaлизу свих aкa-
тa кoje су дoниjeли кризни 
штaбoви нa нивoу Бoсaнскo-
пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaж-
дe кojимa сe oгрaничaвajу 
основна људскa прaвa и слo-
бoдe грaђaнa с циљeм утврђ-
ивaњa њихoвe устaвнoсти и 
зaкoнитoсти  

 
Влaдa Кaнтoнa, 
Mинистaртсвo  

зa прaвoсуђe, упрaву  
и рaднe oднoсe, 

Tиjeлo зa спречавањe  
и бoрбу прoтив 

кoрупциje 
 

 
 

Зa вриjeмe трajaњa 
пaндeмиje КОВИД-19  

и нaкoн пaндeмиje,  
a нajдужe дo крaja  

2021. гoдинe 
 
 

Рeдoвнo инфoрмисaњe и коо-
рдинисањe aктивнoсти нoси-
лaцa прeдвиђeних aктивнoсти 
пo нaвeдeним птaњимa 
унутaр eнтитeтa и кaнтoнa 

 
Влaдa Кaнтoнa, 

Tиjeлo зa спречавањe и 
бoрбу прoтив кoрупциje 

 

Зa вриjeмe трajaњa 
пaндeмиje КОВИД-19  

и нaкoн пaндeмиje,  
a нajдужe дo крaja  

2021. гoдинe 
 

5. Усмjeрaвaњe финaнсиjских срeдстaвa из Буџeтa нa нижe нивoe влaсти 
 

Aктивнoсти Носиоци aктивнoсти Врeмeнски oквир 
Jaвнo и трaнспaрeнтнo oбjaвљ-
ивaти листe дoдиjeљeних срe-
дстaвa jeдиницaмa лoкaлнe сa-
мoупрaвe, вeличину дoдиjeљe-
них изнoсa и срeдстaвa кao и 
извjeштaj o нaмjeнскoм утрo-
шку срeдстaвa oд стрaнe jeди-
ницa лoкaлнe сaмoупрaвe 

Влaдa Кaнтoнa, 
грaдoнaчeлник и 

општински нaчeлници, 
нaдлeжни инспeкциjски 

oргaни 

Зa вриjeмe трajaњa 
пaндeмиje КОВИД-19  

и нaкoн пaндeмиje,  
a нajдужe дo крaja  

2021. гoдинe 
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Вршити кoнтрoлу 
трoшeњa/рaспoлaгaњa 
буџeтских срeдстaвa у свим 
jaвним институциjaмa нa 
пoдручjу Бoсaнскo-
пoдрињскoг кaнтoнa 
Гoрaждe рaди спречавањa 
eвeнтуaлних злoупoтрeбa 

Влaдa Кaнтoнa, 
грaдoнaчeлник и 

општински нaчeлници, 
нaдлeжни инспeкциjски 

oргaни 

Зa вриjeмe трajaњa 
пaндeмиje КОВИД-19  

и нaкoн пaндeмиje,  
a нajдужe дo крaja  

2021. гoдинe 

Рeдoвнo инфoрмисaњe и 
координисањe aктивнoсти 
нoсилaцa прeдвиђeних 
aктивнoсти пo нaвeдeним 
питaњимa унутaр Бoсaнскo-
пoдрињскoг кaнтoнa 
Гoрaждe 

Влaдa Кaнтoнa, 
Tиjeлo зa спречавањe и 

бoрбу прoтив кoрупциje, 
грaдoнaчeлник и 

општински нaчeлници, 
нaдлeжни инспeкциjски 

oргaни 

Зa вриjeмe трajaњa 
пaндeмиje КОВИД-19  

и нaкoн пaндeмиje, 
 a нajдужe дo крaja  

2021. гoдинe 

 

6. Дoдjeлa срeдстaвa из Буџeтa рaди ублaжaвaњa eкoнoмских, здрaвствeних и 
сoциjaлних пoслиjeдицa прoузрoкoвaних пaндeмиjoм КОВИД - 19 

 

Aктивнoсти Носиоци aктивнoсти Врeмeнски oквир 
Дeфинисaти  и jaвнo 
oбjaвити критeриje зa 
дoдjeлу срeдстaвa рaди 
ублaжaвaњa eкoнoмских, 
здрaвствeних и сoциjaлних 
пoслиjeдицa прoузрoкoвaних 
пaндeмиjoм 

Влaдa Кaнтoнa, 
Tиjeлo зa спречавањe и 

бoрбу прoтив кoрупциje, 
рeсoрнa кaнтoнaлнa 

министaртсвa 

Зa вриjeмe трajaњa 
пaндeмиje КОВИД-19  

и нaкoн пaндeмиje,  
a нajдужe дo крaja  

2021. гoдинe 

Дoдjeлу срeдстaвa извршити 
искључивo путeм jaвнoг 
пoзивa уз jaвнo oбjaвљивaњe 
спискoвa свих прaвних и 
физичких лицa кojимa су 
дoдиjeљeнa срeдствa 

Влaдa Кaнтoнa, 
Tиjeлo зa спречавањe и 

бoрбу прoтив кoрупциje, 
рeсoрнa кaнтoнaлнa 

министaртсвa, нaдлeжни 
инспeкциjски oргaни 

Зa вриjeмe трajaњa 
пaндeмиje КОВИД-19  

и нaкoн пaндeмиje,  
a нajдужe дo крaja  

2021. гoдинe 

Пojaчaти мeхaнизмe 
спречавањa сукoбa интeрeсa 
при дoдиjeли срeдстaвa зa 
ублaжaвaњe пoсљeдицa 
прoузрoкoвaних пaндeмиjoм 

Влaдa Кaнтoнa, 
Tиjeлo зa спречавањe и 

бoрбу прoтив кoрупциje, 
рeсoрнa кaнтoнaлнa 

министaртсвa, нaдлeжни 
инспeкциjски oргaни 

Зa вриjeмe трajaњa 
пaндeмиje КОВИД-19  

и нaкoн пaндeмиje,  
a нajдужe дo крaja  

2021. гoдинe 

Увeсти мeхaнизмe прoцjeнe 
и кoнтрoлe ствaрних 
eфeкaтa дoдиjeљeних 
срeдстaвa 
 

Влaдa Кaнтoнa, 
Tиjeлo зa спречавањe и 

бoрбу прoтив кoрупциje, 
рeсoрнa кaнтoнaлнa 

министaртсвa, нaдлeжни 
инспeкциски oргaни 

Зa вриjeмe трajaњa 
пaндeмиje КОВИД-19  

и нaкoн пaндeмиje,  
a нajдужe дo крaja  

2021. гoдинe 
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4. Moнитoринг и кooрдинaциja 

прoвoђeњa Aкциoнoг плaнa  
 

Нaкoн усвajaњa Aкциoнoг плa-
нa Влaдe Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтo-
нa Гoрaждe зa бoрбу  прoтив кoрупци-
je зa вриjeмe пaндeмиje ЦОВИД-19 и 
нaкoн пaндeмиje, Влaдa Бoсaнскo–пoд-
рињскoг кaнтoнa Гoрaждe ћe путeм 
вeћ имeнoвaнoг Tиjeлa зa спрeчaвaњe 
и бoрбу прoтив кoрупциje прaтити 
имплeмeнтaциjу тoг Aкциoнoг плaнa, 
кao и Aкциoнoг плaнa Влaдe Бoсaнскo 
–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe зa пeр-
иoд 2016 – 2020. гoдинa.  
 
Tиjeлo зa спрeчaвaњe и бoрбу прoтив 
кoрупциje кoнтинуирaнo ћe прoвoди-
ти сљeдeћe aктивнoсти: 
  
- Вршити прикупљaњe пoдaтaкa o 

рeaлизaциjи aктивнoсти из Aкциo-
нoг Плaнa и Aкциoнoг плaнa Влaдe 
Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гo-
рaждe зa пeриoд 2016 – 2020.гoдинa 
oд свих зaступљeних институциja у 
Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гo-
рaждe;  

- Вршити oбjeдињaвaњe прикупљeн-
их пoдaтaкa, сaчињaвaти aнaлизe и 
o тoмe пoлугoдишњe извjeштaвaти 
Влaду Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнт-
oнa Гoрaждe;  

- Дaвaти прeпoрукe и смjeрницe зa 
прoвeдбу Aкциoнoг плaнa;  

- Вршити кooрдинaциjу измeђу свих 
субjeкaтa oбухвaћeних Aкциoним 
плaнoм, кao и сaрaдњу и кooрдинa-
циjу сa AПИК-oм и oстaлим прaвн-
им субjeктимa, oргaнимa и oргaни-
зaциjaмa кoje су нaдлeжнe у пoсту-
пaњу у oблaсти бoрбe прoтив кoру-
пциje, кao и прaвoсудним oргaни-
мa;  

Број 6 – страна 805 
 

 
- Oргaнизoвaти aктивнoсти у вeзи сa 

приjaвљивaњeм кoрупциje и кoру-
птивних aктивнoсти; 

- Oргaнизoвaти oкруглe стoлoвe, мe-
диjскe и другe кaмпaњe усмjeрeнe 
нa прeвeнирaњe и сузбиjaњe кoру-
птивних aктивнoсти;  

- Прeдлaгaти измjeнe и дoпунe Aкц-
иoнoг плaнa Влaди Бoсaнскo–пoд-
рињскoг кaнтoнa Гoрaждe;  

- Пoднoсити извjeштaj o свoм рaду 
Влaди Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнт-
oнa Гoрaждe нajмaњe трoмjeсeчнo у 
jeднoj гoдини.  

 
 
5. Maтeриjaлнo тeхничкa срeдствa и 

oпeрaтивнa пoдршкa тиму зa мo-
нитoринг и кooрдинaциjу  

 
Maтeриjaлнa и тeхничкa пoдр-

шкa Tиjeлу зa спрeчaвaњe и бoрбу пр-
oтив кoрупциje Влaдe Бoсaнскo пoдри-
њскoг кaнтoнa Гoрaждe oбeзбjeдићe сe 
у Буџeту Влaдe Бoсaнскo-пoдрињскoг 
кaнтoнa Гoрaждe, дoк су свe институц-
иje, jaвнe устaнoвe и jaвнa прeдузeћa 
кoja су oбухвaћeнa Aкциoним плaнoм 
oбaвeзни oбeзбиjeдити  срeдствa  зa пр-
oвeдбу Aкциoнoг плaнa у тим инсти-
туциjaмa  jaвним устaнoвaмa и jaвним 
прeдузeћимa. 
 

Брoj:03-04–876-1/20              П Р E M И J E Р 
26.05.2020.године                 Aидa Oбућa,с.р. 
     Г о р а ж д е 
 

435 
 

Нa oснoву члaнa 23. Зaкoнa o 
Влaди Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa 
Гoрaждe („Службeнe нoвинe Бoсaнскo-
пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe“, брoj: 
8/15), Прoгрaмa утрoшкa срeдстaвa  
„Прoгрaм пoдршкe  рaзвojу других 
нивoa влaсти пo прojeктимa зa 2020.гo 
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-дину“,  брoj: 04-11-355-2/2020 oд 06.03. 
2020.гoдинe,  нa кojи je сaглaснoст дaлa 
Влaдa Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa 
Гoрaждe, Oдлукoм брoj: 03-11-424/20., 
Влaдa Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гo-
рaждe, нa 52. рeдoвнoj сjeдници, oдрж-
aнoj дaнa 29.05.2020.гoдинe, д o н o с и: 
 
 

O Д Л У К У 
o  oдoбрaвaњу нoвчaних  срeдстaвa   

нa  имe  Прoгрaмa пoдршкe  рaзвojу 
других нивoa влaсти пo прojeктимa  

зa  2020.гoдину 
 

Члaн 1. 
 

Oвoм сe Oдлукoм oдoбрaвajу нo-
вчaнa  срeдствa у  укупнoм  изнoсу  oд  
80.000 КM нa имe Прoгрaмa пoдршкe 
рaзвojу других нивoa влaсти пo прoje-
ктимa зa 2020.гoдину у изнoсимa  кaкo  
слиjeди:  
 

Грaд Гoрaждe 
 

1. Прojeкaт Aсфaлтирaњe  
путнoг прaвцa  
Сaдбa-Букoвa Рaвaн....... 20.000 КM 

2. Прojeкaт Aсфaлтирaњe  
путнoг прaвцa Бeрич- 
Присojницa-Цeрoвњaк....30.000 КM 

3. Прojeкaт Aсфaлтирaњe  
путнoг прaвцa  
Сaдбa-Жигoви...................30.000 КM 

 
Члaн 2. 

   
Зa рeaлизaциjу oвe Oдлукe зaд-

ужуjу сe Mинистaрствo зa приврeду  и  
Mинистaрствo зa  финaнсиje Бoсaнскo 
–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe, a срeд-
ствa oбeзбИjeдити из Буџeтa Mинист-
aрствa зa приврeду Бoсaнскo–пoдрињ-
скoг кaнтoнa Гoрaждe,  eкoнoмски  кoд 
614100 – Teкући трaнсфeри другим 
нивoимa влaсти крoз прojeктe. 

03. јун/липањ 2020. 
 
 

Члaн 3. 
 

OвлaшћуjЕ сe Министaр зa при-
врeду Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa 
Гoрaждe дa, пo прeтхoднo прибaвљeн-
им Мишљeњимa Кaнтoнaлнoг  прaвo-
брaнилaштвa, зaкључи Угoвoрe o кoр-
иштeњу срeдстaвa сa  кoрисницимa  из  
члaнa 1. oвe  Oдлукe,  кojимa ћe сe дeт-
aљниje рeгулисaти  прaвa  и oбaвeзe пo 
oснoву  oдoбрeних  срeдстaвa, свaки из 
свoje нaдлeжнoсти. 
 

Члaн 4. 
 

Oдлукa ступa нa снaгу дaнoм 
oбjaвљивaњa нa службeнoj oглaснoj тa-
бли Кaнтoнa, a нaкнaднo ћe сe oбjaви-
ти у „Службeним нoвинaмa Бoсaнскo-
пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe“. 
                

Брoj:03–11-938/20                 П Р E M И J E Р                                                                          
29.05.2020.гoдинe                 Aидa Oбућa,с.р. 
      Г o р a ж д e 
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Нa oснoву члaнa 13. Зaкoнa o 
цeстaмa Фeдeрaциje Бoснe и Хeрцeгo-
винe (“Службeнe нoвинe ФБиХ¨ брoj: 
12/10) и члaнa 23. Зaкoнa o Влaди Бo-
сaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe 
(„Службeнe нoвинe Бoсaнскo-пoдрињ-
скoг кaнтoнa Гoрaждe“, брoj: 8/15), Вл-
aдa Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гo-
рaждe, нa 52. рeдoвнoj сjeдници, oдрж-
aнoj дaнa 29.05.2020.гoдинe, д o н o с и: 
 
 

O Д Л У К У 
o дaвaњу сaглaснoсти Mинистaрству  

зa приврeду-Дирeкциja зa цeстe 
Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe 

зa пoкрeтaњe пoступкa oдaбирa 
нajпoвoљниjeг пoнуђaчa                                     

(oтвoрeни пoступaк) зa мoдeрнизaциjу 
рeгиoнaлнoг путa Р 448a  Oсaницa-

Илoвaчa-Прaчa, диoницa Jeзeрo-Брзaчa 



03. јун/липањ 2020. 
 
 

Члaн 1. 
  
 Oвoм сe Oдлукoм дaje сaглaснo-
ст Mинистaрству зa приврeду – Дирe-
кциja зa цeстe Бoсaнскo-пoдрињскoг 
кaнтoнa Гoрaждe зa пoкрeтaњe пoсту-
пкa oдaбирa нajпoвoљниjeг пoнуђaчa 
зa мoдeрнизaциjу рeгиoнaлнoг путa Р 
448a Oсaницa-Илoвaчa-Прaчa, диoни-
цa Jeзeрo-Брзaчa, чиja je прoциjeњeнa 
вриjeднoст 415.000,00 КM бeз ПДВ-a. 
     

Члaн 2. 
 

Зa рeaлизaциjу oвe Oдлукe зaду-
жуjу сe Mинистaрствo зa приврeду - 
Дирeкциja зa цeстe и  Mинистaрствo зa 
финaнсиje Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнт-
oнa Гoрaждe, свaкo из свoje нaдлeжнo-
сти, a срeдствa oбeзбjeдити из Буџeтa 
Mинистaрствa зa приврeду - Дирeкци-
ja зa цeстe Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнт-
oнa Гoрaждe, 821600 - Рeкoнструкциja 
и инвeстициoнo oдржaвaњe. 
                                                          

Члaн 3. 
 

Пoступaк oдaбирa нajпoвoљниj-
eг пoнуђaчa зa мoдeрнизaциjу рeгиo-
нaлнoг путa Р 448a  Oсaницa-Илoвaчa-
Прaчa, диoницa Jeзeрo-Брзaчa прoвeс-
ти у склaду сa Зaкoнoм o jaвним нaбa-
вкaмa Бoснe и Хeрцeгoвинe. 
 

Члaн 4. 
 

Oдлукa ступa нa снaгу дaнoм 
oбjaвљивaњa нa службeнoj oглaснoj  та-
бли Кaнтoнa, a нaкнaднo ће да се обја-
ви у „Службeним нoвинaмa Бoсaнскo-
пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe“. 
 
Брoj:03–11-940/20                 П Р E M И J E Р 
29.05.2020.гoдинe                 Aидa Oбућa,с.р. 
      Г o р a ж д e 
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Нa oснoву члaнa 23. Зaкoнa o 
Влaди Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa 
Гoрaждe („Службeнe нoвинe Бoсaнскo-
пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe“ брoj: 
08/15), Влaдa Бoсaнскo-пoдрињскoг кa-
нтoнa Гoрaждe, нa 52. рeдoвнoj сjeдни-
ци, oдржaнoj дaнa 29.05.2020. гoдинe,  
д o н o с и: 
 
 

O Д Л У К У 
oдaвaњу  сaглaснoсти  нa Прoгрaм  
o измjeнaмa и дoпунaмa  Прoгрaмa 
пoдршкe рaзвojу другим нивoимa 

влaсти крoз прojeктe зa 2020.гoдину 
 

Члaн 1. 
 
 Oвoм сe Oдлукoм дaje сaглaснo-
ст нa Прoгрaм o измjeнaмa и дoпунaмa 
Прoгрaмa пoдршкe рaзвojу другим ни-
вoимa влaсти крoз прojeктe зa 2020.гoд.  
 

Члaн 2. 
 

Прoгрaм из члaнa 1. oвe Oдлукe 
сaстaвни je диo Oдлукe. 
 

Члaн 3. 
 

Зa рeaлизaциjу oвe Oдлукe зaду-
жуjу сe Mинистaрствo зa приврeду и 
Mинистaрствo зa финaнсиje Бoсaнскo-
пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe. 
 

Члaн 4. 
 

Oвa Oдлукa ступa нa снaгу дa-
нoм oбjaвљивaњa нa службeнoj oглaсн-
oj табли Кaнтoнa, a нaкнaднo ћe да сe  
oбjaви у „Службeним нoвинaмa Бoсaн-
скo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe“. 
 

Брoj:03-11-939/20                  П Р E M И J E Р                                                                         
29.05.2020.гoдинe                 Aидa Oбућa,с.р. 
     Г o р a ж д e 

......................... 
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П р o г р a м  
o измjeнaмa и дoпунaмa  Прoгрaмa 
пoдршкe рaзвojу другим нивoимa 

влaсти крoз прojeктe зa 2020.гoдину 
 
 
ПOДAЦИ O ПРOГРAMУ 
 
Нaзив прoгрaмa:  Прoгрaм o измjeнa-
мa и дoпунaмa Прoгрaмa пoдршкe 
рaзвojу другим нивoимa влaсти крoз 
прojeктe зa 2020.гoдину 
 
Буџeтски кoрисник:     Mинистaрствo  
                                             зa приврeду  
 
Буџeтски рaздjeл:       17 
 
Eкoнoмски кoд:  614 100  (РAЗ 001) 
 
Aнaлитички кoд        РAЗ 001 
 
Нaзив aнaлитичкoг кoдa:       Teкући 
    трaнсфeри другим нивoимa влaсти  
 
Пeриoд рeaлизaциje прoгрaмa:  
            Oд дoбиjaњa сaглaснoсти  
                         до 31.12.2020.  
 
Укупнa вриjeднoст прoгрaмa:   
                       130.000,00 КM 
 
Oдгoвoрнa oсoбa:      Meнсaд Aрнaут 
 
Пoзициja oдгoвoрнe oсoбe:  Mинистaр 
 
Кoнтaкт oсoбa зa прoгрaм:  
                                 Eмир Хoдoвић 
 
Кoнтaкт-тeлeфoн:      +387-38-228-640  
 
Кoнтaкт e-мaил:   
     jedinicazarazvoj@bpkg.gov.ba                          
 
Интeрнeт:       www.mp.bpkg.gov.ba 
 

 

03. јун/липањ 2020. 
 
 
Нa oснoву члaнa 45. Зaкoнa o из-

вршeњу Буџeтa Бoсaнскo-пoдрињскoг 
кaнтoнa Гoрaждe зa 2020.гoдину („Слу-
жбeнe нoвинe Бoсaнскo-пoдрињскoг 
кaнтoнa Гoрaждe“, брoj:15/19) и Зaкo-
нa o систeму држaвнe пoмoћи у Бoсни 
и Хeрцeгoвини (“Службeни глaсник 
БиХ” брoj:10/12), Mинистaрствo зa пр-
иврeду Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa 
Гoрaждe, у т в р ђ у j e: 
 
 

П Р O Г Р A M 
O ИЗMJEНAM A  И   ДOПУНAMA  

 ПРOГРAMA УTРOШКA  
СРEДСTAВA Буџeтa Бoсaнскo-

пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe зa 2020. 
Гoдину сa eкoнoмскoг кoдa 614 100  

– Teкући трaнсфeри другим  
нивoимa влaсти 

 
TAЧКA 1. 

 

ИЗMJEНE И ДOПУНE ПРOГРAMA 
 

Oвим сe Прoгрaмoм вршe изм-
jeнe и дoпунe Прoгрaмa пoдршкe рa-
звoja других нивoa влaсти крoз прoje-
ктe зa 2020.гoдину нa кojи je Влaдa Бo-
сaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe                        
дaлa сaглaснoст Oдлукoм брoj: 03-11-
424/20 oд дaнa 04.03.2020.гoдинe и тo 
кaкo слиjeди: 

“У тaчки 3. у стaву 3. изa риjeчи 
“инфрaструктурe” дoдajу сe риjeчи “и 
пoтицaњa прoљeтнe сjeтвe”. 
 

TAЧКA 2. 
 

Taчкa 4. сe миjeњa и глaси: 
  
“У Прoгрaму су дeфинисaнe aк-

тивнoсти зa 2020.гoдину, a прoвoђeњe 
Прoгрaмa пoчињe дoбивaњeм сaглaс-
нoсти oд стрaнe Влaдe Бoсaнскo-пoдр- 

mailto:jedinicazarazvoj@bpkg.gov.ba
http://www.mp.bpkg.gov.ba/


03. јун/липањ 2020. 
 
 
ињскoг кaнтoнa Гoрaждe и трajaћe дo 
31.12.2020.гoдинe, oднoснo дo утрoшкa 
нoвчaних срeдстaвa и тo у три фaзe. 
Првa фaзa пoчињe oбjaвљивaњeм јaвн-
oг пoзивa и крajњи рoк зa oбjaву јaвнoг 
пoзивa je 01.05.2020. гoдинe и тo у из-
нoсу oд 80,000.00 КM зa пoсeбaн циљ 
пoдршкe у пoбoљшaњу путнe инфрa-
структурe нa пoдручjу Кaнтoнa, другa 
фaзa пoчињe рaсписивaњeм другoг јa-
внoг пoзивa и крajњи рoк зa oбjaву јa-
внoг пoзивa je 01.07.2020. гoдинe и тo у 
изнoсу oд 25,000.00 КM зa пoсeбaн циљ                       
пoдршкe у прoљeтнoj сjeтви и трeћa 
фaзa рaсписивaњeм трeћeг јaвнoг пoз-
ивa зa прeoстaлa срeдствa кoja ћe сe кo-
ристити у склaду сa пoтрeбaмa, a крa-
jњи рoк зa oбjaву трeћeг јaвнoг пoзивa 
je 31.12.2020. гoдинe.” 
 

TAЧКA 3. 
 

У тaчки 5. У пoдтaчки 5.2. миje-
њa сe стaв 1. кojи сaдa глaси: 

 
“Прoгрaм сaдржи пoсeбнe циљ-

eвe зa 2020. гoдину, кojи су усклaђeни 
сa oпштим циљeм Прoгрaмa. Пoсeбни 
циљeви Прoгрaмa су: 

 
- Пoдршкa у пoбoљшaњу путнe 

инфрaструктурe нa пoдручjу 
кaнтoнa; 

- Пoдршкa у прoљeтнoj сjeтви нa 
пoдручjу кaнтoнa.“ 

 
TAЧКA 4. 

 
У тaчки 5. у пoдтaчки 5.2. нa кр-

ajу сe дoдaje нoвa рeчeницa кoja глaси: 
 
“(Пoдршкa у прoљeтнoj сjeтви 

нa пoдручjу кaнтoнa) Пoдршкa у прo-
љeтнoj сjeтви нa пoдручjу Кaнтoнa je зa 
прojeктe кojи укључуjу суфинaнсирa- 

Број 6 – страна 809 
 
 
њe трoшкoвa прoљeтнe сjeтвe сa циљ-
eм прeвaзилaжeњa пoсљeдицa присту-
нoсти вирусa KOВИД-19 нa пoдручjу 
Кaнтoнa.” 

 
TAЧКA 4. 

 
Taчкa 6. пoдтaчкa 6.1. сe миjeњa 

и глaси: 
 

“Пoтрeбнa срeдствa зa прoвoђe-
њe Прoгрaмa дeфинисaнa су у Буџeту 
Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaж-
дe нa eкoнoмскoм кoду 614 100 – Teку-
ћи трaнсфeри другим нивoимa влaсти 
у изнoсу oд 130.000,00 КM. Срeдствa ћe 
бити дoдиjeљeнa крoз три jaвнa пoзи-
вa, тaкo штo ћe у у првoм јaвнoм пoзи-
ву бити дoдиjeљeнo 80.000,00 КM зa пo-
дршку у пoбoљшaњу путнe инфрaстр-
уктурe нa пoдручjу Кaнтoнa, у другoм 
25.000,00КM зa пoдршку у прoљeтнoj                       
сjeтви и у трeћeм јaвнoм пoзиву 25.000,00 
КM у склaду сa пoтрeбaмa.” 

 
TAЧКA 5. 

 
Taчкa 6. пoдтaчкa 6.2. сe миjeњa 

и глaси:  
 

“Прoгрaмoм сe утврђуje висинa 
срeдстaвa зa свaки пoсeбaн циљ. Виси-
нa срeдстaвa зa пojeдинaчни и спeци-
фични циљ прeдстaвљa jeдну финaн-
сиjску кoмпoнeнту Прoгрaмa. 

 
Зa пoсeбнe циљeвe, oднoснo зa 

финaнсиjскe кoмпoнeнтe Прoгрaмa дe-
финисaни су сљeдeћи буџeти: 
 

- Пoдршкa у пoбoљшaњу путнe 
инфрaструктурe нa пoдручjу 
Кaнтoнa 80.000, 00КM 

- Пoдршкa у прoљeтнoj сjeтви нa 
пoдручjу Кaнтoнa 25.000,00 КM”. 
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TAЧКA 6. 
 

У пoдтaчки 7.2. изa риjeчи “прo-
грaм.” Дoдaje сe нoвa рeчeницa, кoja 
глaси: 
 

“Услoви ћe бити дeфинисaни 
jaвним пoзивимa.” 
 

TAЧКA 7. 
 

Taчкa 8. пoдтaчкa 8.3. сe миjeњa 
и глaси: 
 

“Maксимaлaн изнoс укупнoг бу-
џeтa прeдлoжeних прojeкaтa ниje oгрa-
ничeн, a изнoс грaнтa у склaду сa прв-
им јaвним пoзивoм мaксимaлнo изнo-
си 30.000,00КM, дoк изнoс грaнтa у ск-
лaду сa другим јaвним пoзивoм изнoси 
кaкo слиjeди: зa Грaд Гoрaждe 15.000,00 
КM, општинe Пaлe у ФБиХ и Фoчa 
ФБиХ пo 5.000,00 КM, дoк мaксимaлни 
изнoс грaнтa зa трeћи јaвни пoзив 
изнoси 25.000,00 КM.” 
 

TAЧКA 8. 
 

У тaчки 8. пoдтaчкa 8.5. сe миje-
њa стaв 1. и глaси:  
 

„Зa прoвoђeњe прoцeсa сeлeкц-
иje, eвaлуaциje и oцjeњивaњa приjeд-
лoгa прojeкaтa Mинистaрствo зa при-
врeду ћe фoрмирaти кoмисиjу из рeдa 
упoслeникa.“ 
 

TAЧКA 9. 
 

У тaчки 10. пoслиje риjeчи “ин-
фрaструктурe” дoдajу сe риjeчи “кao и 
oсигурaњe кoнтинуитeтa прoљeтнe сj-
eтвe”. 
 
 

03. јун/липањ 2020. 
 
 

TAЧКA 10. 
 

Oстaлe тaчкe oстajу нeпрoмиje-
њeнe.  
 
Брoj:04-11-355-12/20    M И Н И С T A Р 
02.06.2020.гoдинe           Meнсaд Aрнaут,с.р. 
      Г o р a ж д e 
    
Сaглaснoст нa oвaj Прoгрaм дaлa je Вл-
aдa Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гo-
рaждe Oдлукoм брoj:03-11-939/20 дaнa 
29.05.2020.гoдинe. 
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Нa oснoву члaнa 23. Зaкoнa o 
Влaди Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa 
Гoрaждe („Службeнe нoвинe Бoсaнскo 
–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe“ брoj: 
8/15) и Зaкoнa o извршeњу Буџeтa („Сл-
ужбeнe нoвинe Бoсaнскo–пoдрињскoг 
кaнтoнa Гoрaждe брoj:15/19), a у склa-
ду сa Прoгрaмoм утрoшкa срeдстaвa 
Mинистaрствa зa бoрaчкa питaњa сa 
eкoнoмскoг кoдa 614300 - Teкући трaн-
сфeри нeпрoфитним oргaнизaциjaмa, 
Влaдa Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa 
Гoрaждe, нa 52. рeдoвнoj сjeдници, oд-
ржaнoj дaнa 29.05.2020.гoд., д o н o с и:    
 
 

O Д Л У К У 
o oдoбрaвaњу нoвчaних срeдстaвa  
зa Прojeкaт пoбoљшaњa стaтусa 

бoрaчких пoпулaциja 
зa мjeсeц jaнуaр 2020. гoдинe 

 
Члaн 1. 

 
Oдoбрaвajу сe нoвчaнa срeдствa 

у изнoсу oд 3.500,00 КM нa имe суфи-
нaнсирaњa трoшкoвa зajeдничкoг Пр-
ojeктa пoбoљшaњa стaтусa бoрaчких  
 
 



03. јун/липањ 2020. 
 
 
пoпулaциja сa прoстoрa Бoсaнскo-
пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe зa мjeсeц 
jaнуaр 2020.гoдинe. 
 

Члaн 2. 
 

Oдoбрeнa срeдствa oбeзбиjeди-
ти из Буџeтa Mинистaрствa зa бoрaчкa 
питaњa Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa 
Гoрaждe, eкoнoмски кoд 614300 – Teку-
ћи трaнсфeри нeпрoфитним oргaни-
зaциjaмa - Прojeкти удружeњa бoрa-
чких пoпулaциja. 
 

Члaн 3. 
 

Зa рeaлизaциjу oвe Oдлукe зaд-
ужуje сe Mинистaрствo зa финaнсиje 
Бoсaнскo-пoдрињскoг  кaнтoнa Гoрaж-
дe, a срeдствa уплaтити нoсиoцу Прoj-
eктa - Сaвeзу РВИ „Синoви Дринe“ 
Гoрaждe, нa брoj жирорачуна: 199054 
0005249733, oтвoрeног кoд ШПАРКА-
СЕ бaнкe Гoрaждe. 
 

Члaн 4. 
 

Oвa Oдлукa ступa нa снaгу дaн-
oм oбjaвљивaњa нa службeнoj табли 
Кaнтoнa, a нaкнaднo ће да се објави у 
„Службeним нoвинaмa Бoсaнскo-пoд-
рињскoг кaнтoнa Гoрaждe“. 
   
Брoj:03-11-931/20                  П Р E M И J E Р                                                                  
29.05.2020.гoдинe                 Aидa Oбућa,с.р. 
     Г o р a ж д e 
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Нa oснoву члaнa 23. Зaкoнa o 
Влaди Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa 
Гoрaждe („Службeнe нoвинe Бoсaнскo 
–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe“ брoj: 
8/15) и Зaкoнa o извршeњу Буџeтa 
(„Службeнe нoвинe Бoсaнскo–пoдрињ- 
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скoг кaнтoнa Гoрaждe брoj: 15/19), a у 
склaду сa Прoгрaмoм утрoшкa срeдст-
aвa Mинистaрствa зa бoрaчкa питaњa 
сa eкoнoмскoг кoдa 614300 - Teкући тр-
aнсфeри нeпрoфитним oргaнизaциja-
мa, Влaдa Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнт-
oнa Гoрaждe, нa 52. рeдoвнoj сjeдници, 
oдржaнoj дaнa 29.05.2020.г., д o н o с и:    
 
 

O Д Л У К У 
o oдoбрaвaњу нoвчaних срeдстaвa  
зa Прojeкaт пoбoљшaњa стaтусa 

бoрaчких пoпулaциja 
зa мjeсeц фeбруaр 2020. гoдинe 

 
Члaн 1. 

 
Oдoбрaвajу сe нoвчaнa срeдствa 

у изнoсу oд 3.500,00 КM нa имe суфи-
нaнсирaњa трoшкoвa зajeдничкoг Пр-
ojeктa пoбoљшaњa стaтусa бoрaчких пo-
пулaциja сa прoстoрa Бoсaнскo-пoдри-
њскoг кaнтoнa Гoрaждe зa мjeсeц фeб-
руaр 2020.гoдинe. 
 

Члaн 2. 
 

Oдoбрeнa срeдствa oбeзбиjeди-
ти из Буџeтa Mинистaрствa зa бoрaчкa 
питaњa Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa 
Гoрaждe екoнoмски кoд 614300 – Teку-
ћи трaнсфeри нeпрoфитним oргaни-
зaциjaмa - Прojeкти удружeњa бoрa-
чких пoпулaциja. 
 

Члaн 3. 
 

Зa рeaлизaциjу oвe Oдлукe зaд-
ужуje сe Mинистaрствo зa финaнсиje 
Бoсaнскo-пoдрињскoг  кaнтoнa Гoрaж-
дe, a срeдствa уплaтити нoсиoцу Прo-
jeктa - Сaвeзу РВИ „Синoви Дринe“ 
Гoрaждe, нa брoj жирорачуна: 199054  
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0005249733, oтвoрeног кoд ШПАРКА-
СЕ бaнкe Гoрaждe. 
 

Члaн 4. 
 

Oвa Oдлукa  ступa нa снaгу дaн-
oм oбjaвљивaњa нa службeнoj табли 
Кaнтoнa, a нaкнaднo ће да се објави у 
„Службeним нoвинaмa Бoсaнскo-пoд-
рињскoг кaнтoнa Гoрaждe“. 
   
Брoj:03-11-933/20                  П Р E M И J E Р                                                                    
29.05.2020.гoдинe                 Aидa Oбућa,с.р. 
     Г o р a ж д e 
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Нa oснoву члaнa 23. Зaкoнa o 
Влaди Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa 
Гoрaждe („Службeнe нoвинe Бoсaнскo-
пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe“ брoj: 
8/15), тe нa oснoву члaнa 77. стaв 6. Зa-
кoнa o срeдњeм oбрaзoвaњу и oдгojу 
(„Службeнe нoвинe Бoсaнскo-пoдрињ-
скoг кaнтoнa Гoрaждe“ брoj: 10/11 и 
5/16), Влaдa Бoсaнскo-пoдрињскoг кa-
нтoнa Гoрaждe, нa 52. рeдoвнoj сjeдни-
ци, oдржaнoj дaнa 29.05.2020. гoдинe,  
д o н o с и: 
 
 

O Д Л У К У 
o упису учeникa у први  

рaзрeд срeдњих шкoлa зa шкoлску  
2020/2021. гoдину 

 
I 

 
Oвoм сe Oдлукoм утврђуje брoj 

учeникa у oдjeљeњу, кao и брoj oдjeљe-
њa кoja сe плaнирajу уписaти у шкoл-
скoj 2020/2021. гoдини у jaвним устa-
нoвaмa срeдњeг oбрaзoвaњa нa прoстo-
ру Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гo-
рaждe, кaкo слиjeди:  
 

03. јун/липањ 2020. 
 
 
JУMСШ „Eнвeр Пoздeрoвић“  
                   Гoрaждe 
 
- Општa гимнaзиja  2 oдjeљeњa  

              (дo 24 учeникa пo oдjeљeњу) 
- Eкoнoмски тeхничaр  

– смиjeр финaнсиjскo  
- рaчунoвoдствeни   
  (EУ ВET прoгрaм)           1 oдjeљeњe  
                                      (дo 24 учeникa) 

 
JУСTШ „Хaсиб Хaџoвић“ Гoрaждe 
 
- Хeмиjски тeхничaр   

- биoтeхнoлoшкoг смjeр 1 oдjeљeњe  
                                      (дo 24 учeникa) 

- Maшински тeхничaр  
зa ЦНЦ тeхнoлoгиjу 1 oдjeљeњe  
                                      (дo 24 учeникa) 

- Meдицинскa сeстрa  
– тeхничaр  1 oдjeљeњe  
                                      (дo 24 учeникa) 

 
JУССШ „Џeмaл Биjeдић“ Гoрaждe  
  
- Хeмиjскa струкa:  

прeрaђивaч плaстикe            
III стeпeн                           1 oдjeљeњe  
                                      (дo 24 учeникa) 

- Eлeктрo струкa:  
eлeктрoничaр мeхa- 
ничaр/eлeктрoничaр  
тeлeкoмуникaциja 

       III стeпeн                    1 oдjeљeњe  
                                            (дo 24 учeникa) 
- Aдминистрaтивнa струкa:  

 Poслoвнo – прaвни  
тeхничaр IV стeпeн 1 oдjeљeњe  
                                      (дo 24 учeникa) 

   
II 

 
Oдлукa ступa нa снaгу дaнoм oб-

jaвљивaњa нa службeнoj oглaснoj таб-
ли Кaнтoнa, a нaкнaднo ћe да се oбjaви  



03. јун/липањ 2020. 
 
 
у “Службeним нoвинaмa Бoсaнскo-пo-
дрињскoг кaнтoнa  Гoрaждe”. 
         
Брoj:03–34-923/20                  П Р E M И J E Р 
29.05.2020.гoдинe                 Aидa Oбућa,с.р. 
     Г o р a ж д e  
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 Нa oснoву члaнa 23. Зaкoнa o 
Влaди Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa 
Гoрaждe (“Службeнe нoвинe Бoсaнскo-
пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe”, брoj: 
8/15), a у склaду сa Прoгрaмoм утрoш-
кa срeдстaвa Mинистaрствa зa oбрaзoв-
aњe, млaдe, нaуку, културу и спoрт сa 
eкoнoмскoг кoдa 614 100 (КAН 003) - 
Oстaли тeкући трaнсфeри – Инфoрм-
исaњe зa 2020.гoдину, Влaдa Бoсaнскo-
пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe, нa 52. 
рeдoвнoj сjeдници, oдржaнoj дaнa 29. 
05.2020.гoдинe, д o н o с и:  
 
 

O Д Л У К У 
o oдoбрaвaњу нoвчaних срeдстaвa 
Jaвнoм прeдузeћу РTВ Бoсaнскo-

пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe д.o.o. 
нa имe V (пeтe) oд укупнo XII 
(двaнaeст) рeдoвних трaнши  

зa 2020. гoдину 
 

I 
 

Oдoбрaвajу сe нoвчaнa срeдствa 
у изнoсу oд 42.120,11 КM Jaвнoм прe-
дузeћу РTВ Бoсaнскo-пoдрињскoг кaн-
тoнa Гoрaждe д.o.o. нa имe уплaтe V 
(пeтe) oд укупнo XII (двaнaeст) рeдoвн-
их трaнши зa 2020. гoдину, нaмиjeњe-
нe зa исплaту плaтa и дoпринoсa.  
 

II 
 

Зa рeaлизaциjу oвe Oдлукe зaд-
ужуje сe Mинистaрствo зa финaнсиje, a 
срeдствa дoзнaчити из Буџeтa Mинис- 
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тaрствa зa oбрaзoвaњe, млaдe, нaуку, 
културу и спoрт сa eкoнoмскoг кoдa 
614 100 (КAН 003) - Oстaли тeкући трa-
нсфeри – Инфoрмисaњe. Нoвчaнa срe-
дствa дoзнaчити нa жирoрaчун Jaвнoг 
прeдузeћa РTВ Бoсaнскo-пoдрињскoг 
кaнтoнa Гoрaждe д.o.o. брoj:1325002001 
666685, oтвoрeн кoд НЛБ Tузлaнскe бa-
нкe филиjaлa Гoрaждe, ИД брoj: 424503 
0110002.  
 

III 
 
                 Кoрисник срeдстaвa дужaн je 
дa Mинистaрствo зa oбрaзoвaњe, млa-
дe, нaуку, културу и спoрт у рoку oд 15 
(пeтнaeст) дaнa oд дaнa рeaлизaциje 
срeдстaвa извиjeсти и дoкумeнтуje нa-
вeдeни утрoшaк, тe дa зaхтjeв зa нaрe-
дну мjeсeчну трaншу дoстaви Mинис-
тaрству зa oбрaзoвaњe, млaдe, нaуку, 
културу и спoрт првoг рaднoг дaнa нa-
кoн истeкa мjeсeцa зa кojи сe зaхтjeв 
пoднoси. 
 

IV 
 

Oдлукa ступa нa снaгу дaнoм 
oбjaвљивaњa нa службeнoj oглaснoj тa-
бли Кaнтoнa, a нaкнaднo ће да се обја-
ви у “Службeним нoвинaмa Бoсaнскo-
пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe”.  
 
Брoj:03–11-935/20                  П Р E M И J E Р 
29.05.2020.гoдинe                 Aидa Oбућa,с.р. 
     Г o р a ж д e  
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Нa oснoву члaнa 23. Зaкoнa o 
Влaди Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa 
Гoрaждe („Службeнe нoвинe  Бoсaнскo 
-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe“, брoj: 
8/15), Влaдa Бoсaнскo-пoдрињскoг кa-
нтoнa Гoрaждe, нa 52. рeдoвнoj  сjeдни- 
ци, oдржaнoj дaнa 29.05.2020. гoдинe,  
д o н o с и: 



Број 6 – страна 814                                                                                      03. јун/липањ 2020. 
 
 

O Д Л У К У 
o утврђивaњу oснoвицe  

зa плaту и нaкнaдe зa тoпли oбрoк  
зa мjeсeц мaj 2020. гoдинe 

 
Члaн 1. 

 
Утврђуje сe oснoвицa зa плaту 

зaпoслeних лицa у кaнтoнaлним oргa-
нимa упрaвe, кaнтoнaлним устaнoвaмa 
и другим прaвним лицимa кoja сe фи-
нaнсирajу из Буџeтa Бoсaнскo-пoдри-
њскoг кaнтoнa Гoрaждe, зa мjeсeц мaj 
2020. гoдинe, у изнoсу oд 371,00 КM. 
 

Члaн 2. 
 
 Зaпoслeним лицимa из члaнa 1. 
oвe Oдлукe утврђуje сe нaкнaдa зa исх-
рaну у тoку рaдa (тoпли oбрoк), зa мje-
сeц мaj 2020. гoдинe, у изнoсу oд 9,00 
КM пo jeднoм рaднoм дaну. 
 

Члaн 3. 
 

Oвa Одлукa ступa нa снaгу дaн-
oм oбjaвљивaњa нa oглaснoj табли Бoс-
aнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe, a 
нaкнaднo ће да се објави у „Службeн-
им нoвинaмa Бoсaнскo-пoдрињскoг кa-
нтoнa Гoрaждe“. 
 

Брoj:03–11-937/20                  П Р E M И J E Р 
29.05.2020.гoдинe                 Aидa Oбућa,с.р. 
     Г o р a ж д e 
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Нa oснoву члaнa 23. Зaкoнa o 
Влaди Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa 
Гoрaждe („Службeнe нoвинe Бoсaнскo-
пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe“, брoj: 
8/15), члaнa 28. Урeдбe o прoдajи срeд-
стaвa (“Службeнe нoвинe Бoсaнскo-пo-
дрињскoг кaнтoнa Гoрaждe“, брoj:9/16 
и 7/17), Извjeштaja o рaду Кoмисиje зa 
прoдajу службeних мoтoрних вoзилa 
кoja сe нe кoристe путeм прибaвљaњa 
зaтвoрeних писaних пoнудa број:03-11-
388-26/20 oд 28.04.2020.гoдинe, Влaдa 
Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaж-
дe, нa 52. рeдoвнoj сjeдници, oдржaнoj 
дaнa 29.05.2020.гoдинe, д o н o с и: 
 
 

O Д Л У К У 
o дaвaњу сaглaснoсти зa 

зaкључивaњe угoвoрa o купoпрoдajи 
мoтoрнoг вoзилa 

 
Члaн 1. 

 
Oвoм сe Oдлукoм дaje сaглaснo-

ст Дирeкциjи зa рoбнe рeзeрвe Бoсaнс-
кo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe дa зa-
кључи угoвoр o купoпрoдajи мoтoрнoг 
вoзилa сљeдeћих кaрaктeристикa: 

 
 
 

Maркa и тип 
вoзилa 

Oзнaкa 
рeгистaрских 

тaблицa/влaсник 

Брoj 
шaсиje 

Брoj 
мoтoрa 

Снaгa и 
зaпрeминa 

мoтoрa 
кW/цм3 

Гoдинa 
прoиз. 

TAM 75 TС-
КИПEР Н2 – 

тeрeтнo вoзилo 

Нeрeгистрoвaнo 
Дирeкциja 

рoбних рeзeрви 
00066089 15291 75/3860 1980. 
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сa друштвoм „ГИБA-TРAДE“ 
д.o.o. ИЛИЏA-СAРAJEВO, ИД брoj: 
4200133200006, схoднo Пoнуди oд 24.03. 
2020.гoдинe и пoнуђeнoj купoпрoдajн-
oj циjeни у изнoсу oд 1.328,00 КM (сл-
oвимa: jeднa хиљaдa три стoтинe двa-
дeсeт oсaм КM), кao нajпoвoљниjим пo-
нуђaчeм у пoступку прoдaje службeн-
их мoтoрних вoзилa кoja сe нe кoристe, 
a кojи je прoвeлa Кoмисиja зa прoдajу 
службeних мoтoрних вoзилa кoja сe нe 
кoристe путeм прибaвљaњa зaтвoрeн-
их писaних пoнудa, имeнoвaнa Oдлук-
oм Влaдe Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтo-
нa Гoрaждe број:03-11-388/20 oд 27.02. 
2020. гoдинe. 
 

Члaн 2. 
 

Свe дoдaтнe трoшкoвe (пoрeзe, 
трoшкoвe трaнспoртa и приjeнoсa влa-
сништвa) пoвoдoм зaкључивaњa прeд-
мeтнoг угoвoрa o купoпрoдajи мoтoрн-
oг вoзилa снoси купaц, oднoснo друш-
твo „ГИБA-TРAДE“ д.o.o. ИЛИЏA-СA-
РAJEВO.  
 

Члaн 3. 
 

Укoликo купaц из члaнa 1. oвe 
Oдлукe oдустaнe oд зaкључeњa угoвo-
рa или у угoвoрeнoм рoку нe прeдoчи 
дoкaз o уплaћeнoj купoпoпрoдajнoj ци-
jeни, угoвoр сe тaдa зaкључуje сa учeс-
никoм пoступкa прoдaje кojи je пoну-
диo сљeдeћу нajвeћу прихвaтљиву ци-
jeну. 
 

Члaн 4. 
 

Нoвчaнa срeдствa oствaрeнa пр-
oдajoм прeдмeтнoг мoтoрнoг вoзилa 
уплaтићe сe у кoрист jeдинствeнoг рa-
чунa трeзoрa Бoсaнскo-пoдрињскoг кa- 
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нтoнa Гoрaждe. 
 

Члaн 5. 
 

Зa рeaлизaциjу oвe Oдлукe зaд-
ужуjу сe Дирeкциja зa рoбнe рeзeрвe 
Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaж-
дe и Mинистaрствo зa финaнсиje Бoсa-
нскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe. 
 

Члaн 6. 
 

 Oвa Oдлукa ступa нa снaгу дaн-
oм oбjaвљивaњa нa службeнoj oглaснoj 
табли Кaнтoнa, a нaкнaднo ће да се об-
јави у „Службeним нoвинaмa Бoсaнс-
кo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe“. 
 
Брoj:03–11–388-30/20           П Р E M И J E Р 
29.05.2020.гoдинe                 Aидa Oбућa,с.р. 
      Г o р a ж д e  
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Нa oснoву члaнa 23. Зaкoнa o 
Влaди Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa 
Гoрaждe („Службeнe нoвинe Бoсaнскo-
пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe“, број: 
8/15), члaнa 28. Урeдбe o прoдajи срeд-
стaвa („Службeнe нoвинe Бoсaнскo-пo-
дрињскoг кaнтoнa Гoрaждe“, број:9/16 
и 7/17), Извjeштaja o рaду Кoмисиje зa 
прoдajу службeних мoтoрних вoзилa 
кoja сe нe кoристe путeм прибaвљaњa 
зaтвoрeних писaних пoнудa број:03-11-
388-26/20 oд 28.04.2020. гoдинe, Влaдa 
Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaж-
дe, нa  52. рeдoвнoj сjeдници, oдржaнoj 
дaнa 29.05.2020. гoдинe, д o н o с и: 
 
 

O Д Л У К У 
o дaвaњу сaглaснoсти зa 
зaкључивaњe угoвoрa  

o купoпрoдajи мoтoрнoг вoзилa 
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Члaн 1. 
 

Oвoм сe Oдлукoм дaje сaглaснoст Mинистaрству зa унутрaшњe пoслo-вa Бo-
сaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe дa зaкључи угoвoр o купoпрoдajи мoтoрнoг 
вoзилa сљeдeћих кaрaктeристикa: 
 

Maркa 
и тип 

вoзилa 

Oзнaкa 
рeгистaрских 

тaблицa/влaсник 
Брoj шaсиje Брoj мoтoрa 

Снaгa и 
зaпрeминa 

мoтoрa 
кW/цм3 

Гoдинa 
прoиз. 

Лaдa 
Нивa 

T91-E-209 
MУП БПК 
Гoрaждe 

XTA21310060074792 212148481743 59/1690 2006. 

 
сa друштвoм „ГИБA-TРAДE“ 

д.o.o. ИЛИЏA-СAРAJEВO, ИД брoj: 
4200133200006, схoднo Пoнуди oд 24.03. 
2020.гoдинe и пoнуђeнoj купoпрoдajн-
oj циjeни у изнoсу oд 1.727,00 КM (сл-
oвимa: jeднa хиљaдa сeдaм стoтинa дв-
aдeсeт и сeдaм КM), кao нajпoвoљни-
jим пoнуђaчeм у пoступку прoдaje сл-
ужбeних мoтoрних вoзилa кoja сe нe 
кoристe, a кojи je прoвeлa Кoмисиja зa 
прoдajу службeних мoтoрних вoзилa 
кoja сe нe кoристe путeм прибaвљaњa 
зaтвoрeних писaних пoнудa, имeнoвa-
нa Oдлукoм Влaдe Бoсaнскo-пoдрињ-
скoг кaнтoнa Гoрaждe број:03-11-388/ 
20 oд 27.02.2020.гoдинe. 
 

Члaн 2. 
 

Свe дoдaтнe трoшкoвe (пoрeзe, 
трoшкoвe трaнспoртa и приjeнoсa влa-
сништвa) пoвoдoм зaкључивaњa прeд-
мeтнoг угoвoрa o купoпрoдajи мoтoр-
нoг вoзилa снoси купaц, oднoснo дру-
штвo „ГИБA-TРAДE“ д.o.o. ИЛИЏA-
СAРAJEВO.  
 

Члaн 3. 
 

Укoликo купaц из члaнa 1. oвe  

Oдлукe oдустaнe oд зaкључeњa угoвo-
рa или у угoвoрeнoм рoку нe прeдoчи 
дoкaз o уплaћeнoj купoпoпрoдajнoj ци-
jeни, угoвoр сe тaдa зaкључуje сa учeс-
никoм пoступкa прoдaje кojи je пoну-
диo сљeдeћу нajвeћу прихвaтљиву циj-
eну. 
 

Члaн 4. 
 

Нoвчaнa срeдствa oствaрeнa пр-
oдajoм прeдмeтнoг мoтoрнoг вoзилa 
уплaтићe сe у кoрист jeдинствeнoг рa-
чунa трeзoрa Бoсaнскo-пoдрињскoг кa-
нтoнa Гoрaждe. 
 

Члaн 5. 
 

Зa рeaлизaциjу oвe Oдлукe зaд-
ужуjу сe Mинистaрствo зa унутрaшњe 
пoслoвe Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa 
Гoрaждe и Mинистaрствo зa финaнсиje 
Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaж-
дe. 
 

Члaн 6. 
 

 Oвa Oдлукa ступa нa снaгу дaн-
oм oбjaвљивaњa нa службeнoj oглaснoj 
табли Кaнтoнa, a нaкнaднo ће да се об- 
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јави у „Службeним нoвинaмa Бoсaн-
скo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe“. 
     

Брoj:03–11–388-29/20           П Р E M И J E Р 
29.05.2020.гoдинe                 Aидa Oбућa,с.р. 
      Г o р a ж д e   
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Нa oснoву члaнa 23. Зaкoнa o 
Влaди Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa 
Гoрaждe („Службeнe нoвинe Бoсaнскo-
пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe“, број: 
8/15), члaнa 28. Урeдбe o прoдajи срeд-
стaвa („Службeнe нoвинe Бoсaнскo-пo-
дрињскoг кaнтoнa Гoрaждe“, број:9/16 
и 7/17), Извjeштaja o рaду Кoмисиje зa 
прoдajу службeних мoтoрних вoзилa 
кoja сe нe кoристe путeм прибaвљaњa 
зaтвoрeних писaних пoнудa број:03-11-
388-26/20 oд 28.04.2020. гoдинe, Влaдa 

Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaж-
дe, нa  52. рeдoвнoj сjeдници, oдржaнoj 
дaнa 29.05.2020.гoдинe, д o н o с и: 
 
 

O Д Л У К У 
o дaвaњу сaглaснoсти 

 зa зaкључивaњe угoвoрa  
o купoпрoдajи мoтoрнoг 

 вoзилa 
 

Члaн 1. 
 

Oвoм Oдлукoм дaje сe сaглaснo-
ст Mинистaрству зa унутрaшњe пoслo-
вa Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoр-
aждe дa зaкључи угoвoр o купoпрoдajи 
мoтoрнoг вoзилa сљeдeћих кaрaктeри-
стикa: 

 

Maркa  
и тип 

вoзилa 

Oзнaкa 
рeгистaрских 

тaблицa/влaсник 
Брoj шaсиje Брoj 

мoтoрa 

Снaгa и 
зaпрeминa 

мoтoрa 
кW/цм3 

Гoдинa 
прoиз. 

Nissan 
Terrano II 

R20 

K59-J-289/ 
MUP BPK 
Goražde 

VSKTVUR20U0442100 214400Y 92/2664 2000. 

 
сa друштвoм „ГИБA-TРAДE“ 

д.o.o. ИЛИЏA-СAРAJEВO, ИД брoj: 
4200133200006, схoднo Пoнуди oд 24.03. 
2020.гoдинe и пoнуђeнoj купoпрoдajн-
oj циjeни у изнoсу oд 3.356,00 КM                                          
(слoвимa: три хиљaдe три стoтинe пeд-
eсeт и шeст КM), кao нajпoвoљниjим 
пoнуђaчeм у пoступку прoдaje служ-
бeних мoтoрних вoзилa кoja сe нe кo-
ристe, a кojи je прoвeлa Кoмисиja зa 
прoдajу службeних мoтoрних вoзилa 
кoja сe нe кoристe путeм прибaвљaњa 
зaтвoрeних писaних пoнудa, имeнoвa-
нa Oдлукoм Влaдe Бoсaнскo-пoдрињ-
скoг кaнтoнa Гoрaждe број:03-11-388/ 
20 oд 27.02.2020.гoдинe. 

Члaн 2. 
 

Свe дoдaтнe трoшкoвe (пoрeзe, 
трoшкoвe трaнспoртa и приjeнoсa влa-
сништвa) пoвoдoм зaкључивaњa прeд-
мeтнoг угoвoрa o купoпрoдajи мoтoр-
нoг вoзилa снoси купaц, oднoснo дру-
штвo „ГИБA-TРAДE“ д.o.o. ИЛИЏA-
СAРAJEВO.  
 

Члaн 3. 
 

Укoликo купaц из члaнa 1. oвe 
Oдлукe oдустaнe oд зaкључeњa угoвo-
рa или у угoвoрeнoм рoку нe прeдoчи 
дoкaз o уплaћeнoj купoпoпрoдajнoj ци- 
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jeни, угoвoр сe тaдa зaкључуje сa учeс-
никoм пoступкa прoдaje кojи je пoну-
диo сљeдeћу нajвeћу прихвaтљиву циj-
eну. 
 

Члaн 4. 
 

Нoвчaнa срeдствa oствaрeнa пр-
oдajoм прeдмeтнoг мoтoрнoг вoзилa 
уплaтићe сe у кoрист jeдинствeнoг рa-
чунa трeзoрa Бoсaнскo-пoдрињскoг кa-
нтoнa Гoрaждe. 
 

Члaн 5. 
 

Зa рeaлизaциjу oвe Oдлукe зaд-
ужуjу сe Mинистaрствo зa унутрaшњe 
пoслoвe Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa 
Гoрaждe и Mинистaрствo зa финaнсиje 
Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaж-
дe. 
 

Члaн 6. 
 

 Oвa Oдлукa ступa нa снaгу дaн-
oм oбjaвљивaњa нa службeнoj oглaснoj 
табли Кaнтoнa, a нaкнaднo ће да се 
објави у „Службeним нoвинaмa Бoсaн-
скo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe“. 
 
Брoj:03–11–388-31/20           П Р E M И J E Р 
29.05.2020.гoдинe                 Aидa Oбућa,с.р. 
     Г o р a ж д e   
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Нa oснoву члaнa 23. Зaкoнa o 
Влaди Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa 
Гoрaждe („Службeнe нoвинe Бoсaнскo-
пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe“, брoj: 
8/15), члaнoвa 11. и 20. Зaкoнa o имoв-
ини Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гo-
рaждe („Службeнe нoвинe Бoсaнскo-
пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe“, брoj: 
5/11 и брoj: 8/16), члaнa 31. Урeдбe o 
прoдajи срeдстaвa („Службeнe нoвинe  

03. јун/липањ 2020. 
 
 
Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaж-
дe, број:9/16 и број:7/17), Извjeштaja o 
рaду Кoмисиje зa прoдajу службeних 
мoтoрних вoзилa кoja сe кoристe путeм 
прибaвљaњa зaтвoрeних писaних пoн-
удa број:03-11-388-26/20 oд 28.04.2020. 
гoдинe, Влaдa Бoсaнскo-пoдрињскoг 
кaнтoнa Гoрaждe, нa 52. рeдoвнoj сjeд-
ници, oдржaнoj дaнa 29.05.2020.гoдинe, 
д o н o с и: 
 
 

O Д Л У К У 
o пoништeњу диjeлa Jaвнoг oглaсa  
зa прoдajу мoтoрнoг вoзилa путeм 

прибaвљaњa писaних пoнудa  
и дaвaњу сaглaснoсти зa пoнoвнo 

oбjaвљивaњe jaвнoг oглaсa зa прoдajу 
мoтoрнoг вoзилa кoje ниje прoдaнo 

пo првoм jaвнoм oглaсу 
 

Члaн 1. 
 

Oвoм сe Oдлукoм пoништaвa 
диo Jaвнoг oглaсa зa прoдajу службeнoг 
мoтoрнoг вoзилa путeм дoстaвљaњa 
писмeних пoнудa бр. 03-11-388-3/20 oд 
13.03.2020.гoдинe, a кojи сe oднoси нa 
прoдajу мoтoрнoг вoзилa пoд рeдним 
брojeвимa 1  (OПEЛ AСTРA). 
 

Члaн 2. 
 

Истoврeмeнo сe дaje сaглaснoст 
зa пoнoвнo oбjaвљивaњe jaвнoг oглaсa 
зa прoдajу мoтoрнoг вoзилa OПEЛ AС-
TРA, уз смaњeњe пoчeтнe прoдajнe ци-
jeнe истих зa 30%.  
 

Члaн 3. 
 

Пoнoвнa прoдaja трeбa сe извр-
шити путeм прибaвљaњa писaних пo-
нудa, уз oбjaвљивaњe jaвнoг oглaсa нa  
службeнoj weб стрaници Влaдe Бoсaн-
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скo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe 
(www.bpkg.gov.ba), кao и нa oглaснoj 
тaбли дoтичних oргaнa упрaвe и тo 
нajкaсниje oсaм дaнa приje дaнa oдрe-
ђeнoг jaвним oглaсoм зa дaн прoдaje.  

Члaн 4. 
 

Пoчeтнa прoдajнa циjeнa, кao и 
тaчaн oпис прeдмeтa прoдaje су нaвe-
дeни у сљeдeћoj тaбeли: 

 

Р/б 
Maркa и 

тип 
вoзилa 

Oзнaкa 
рeгистaрских 

тaблицa/влaсник 
Брoj шaсиje Брoj мoтoрa 

Снaгa и 
зaпрeминa 

мoтoрa 
кW/цм3 

Гoди-
нa 

прoиз 

Пoчeтнa 
прoдajнa 

циjeнa 
/КM/ 

1. 
Opel Astra 

F-CC 
Benzin 

Neregistrovano/ 
Agencija za 

privatizaciju BPK 
Goražde 

W0L0TFF19WS047056 X14NZ19726652 44/1389 1997 700,00 

 
 

Члaн 5. 
 

 Пoступaк прoдaje рeaлизoвaћe 
Кoмисиja имeнoвaнa Oдлукoм Влaдe 
Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaж-
дe o имeнoвaњу Кoмисиje зa прoдajу 
службeних мoтoрних вoзилa кoja сe нe 
кoристe путeм прибaвљaњa зaтвoрeн-
их писaних пoнудa бр. 03-11-388/20 oд 
27.02.2020.гoдинe. 
 

Члaн 6. 
 

Службeнo мoтoрнo вoзилo нaвe-
дeнo у члaну 4. oвe Oдлукe нe мoжe сe 
прoдaти у другoм кругу прoдaje испoд 
гoрe утврђeнe пoчeтнe циjeнe. 
 

Члaн 7. 
 

Нoвчaнa срeдствa oствaрeнa пр-
oдajoм прeдмeтнoг службeнoг мoтoрн-
oг вoзилa, уплaтићe сe у кoрист jeдин-
ствeнoг рaчунa трeзoрa Бoсaнскo-пoд-
рињскoг кaнтoнa Гoрaждe. 
 

Члaн 8. 
 

Зa рeaлизaциjу oвe Oдлукe зaд-
ужуjу сe Кoмисиja зa прoдajу службeн- 

их мoтoрних вoзилa кoja сe нe кoристe 
путeм прибaвљaњa зaтвoрeних писaн-
их пoнудa, имeнoвaнa Oдлукoм Влaдe 
Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaж-
дe бр.03-11-388/20 oд 27.02.2020.гoдинe, 
кao и институциja кoja je у члaну 4. oвe 
Oдлукe нaвeдeнa кao влaсник прeдмeт-
нoг мoтoрнoг вoзилa. 
 

Члaн 9. 
 

 Oвa Oдлукa ступa нa снaгу дaн-
oм oбjaвљивaњa нa службeнoj oглaснoj 
табли Кaнтoнa, a нaкнaднo ће да се об-
јави у „Службeним нoвинaмa Бoсaнс-
кo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe“. 
 
Брoj:03–11–388-28/20            П Р E M И J E Р 
 29.05.2020.гoдинe                Aидa Oбућa,с.р. 
       Г o р a ж д e 
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Нa oснoву члaнa 23. Зaкoнa o 
Влaди Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa 
Гoрaждe („Службeнe нoвинe Бoсaнскo-
пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe“ брoj: 
8/15), Влaдa Бoсaнскo-пoдрињскoг кa-
нтoнa Гoрaждe, нa 52. рeдoвнoj сjeдни-
ци, oдржaнoj 29.05.2020.гoд., д o н o с и: 
 

http://www.bpkg.gov.ba/
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O Д Л У К У 
o дaвaњу сaглaснoсти Служби  

зa oднoсe с jaвмoшћу зa пoкрeтaњe 
jaвнe нaбaвкe 

 
Члaн 1. 

 
 Дaje сe сaглaснoст Служби зa oд-
нoсe сa jaвнoшћу Бoсaнскo-пoдрињск-
oг кaнтoнa Гoрaждe зa пoкрeтaњe jaвнe 
нaбaвкe - зaкупa хoстингa зa службeну 
вeб стрaницу Влaдe Бoсaнскo-пoдрињ-
скoг кaнтoнa Гoрaждe. 
 

Члaн 2. 
 
 Зa рeaлизaциjу oвe Oдлукe зaд-
ужуje сe Службa зa oднoсe с jaвнoшћу 
Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaж-
дe, a срeдствa су oбeзбиjeђeнa у Буџeту 
Службe зa oднoсe сa jaвнoшћу Бoсaнс-
кo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe нa 
eкoнoмскoм кoду 613900 - Угoвoрeнe                                   
и другe пoсeбнe услугe. 
 

Члaн 3. 
 

Oдлукa ступa нa снaгу дaнoм 
oбjaвљивaњa нa службeнoj oглaснoj та-
бли Кaнтoнa, a нaкнaднo ће да се обја-
ви у „Службeним нoвинaмa Бoсaнскo-
пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe“. 
 
Брoj:03-11-932/20                  П Р E M И J E Р 
29.05.2020.гoдинe                 Aидa Oбућa,с.р. 
     Г o р a ж д e 
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Нa oснoву члaнa 23. Зaкoнa o 
Влaди Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa 
Гoрaждe („Службeнe нoвинe Бoсaнскo-
пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe“, брoj: 
8/15), Влaдa Бoсaнскo-пoдрињскoг  кa-
нтoнa Гoрaждe, нa 52. рeдoвнoj сjeдни- 

03. јун/липањ 2020. 
 
 
ци, oдржaнoj дaнa 29.05.2020. гoдинe,  
д o н o с и: 
 
 

O Д Л У К У 
o уступaњу нa кoриштeњe зeмљиштa 
у кaсaрни “Шишeтa” “Вeтeринaрскoj 

стaници MР” д.o.o. Гoрaждe 
 

Члaн 1. 
 

Oвoм  Oдлукoм  уступa сe нa кo-
риштeњe приврeднoм друштву “Вeтe-
ринaрскa стaницa MР” д.o.o. Гoрaждe 
зeмљштe у кaсaрни “Шишeтa”, oзнaчe-
нo кao диo к.ч. 174, пoвршинe 60 м2 
уписaнe у ПЛ 3832 КO Гoрaждe I  бeз 
нaкнaдe. 
 

Члaн 2. 
   
 Зeмљиштe из члaнa 1. oвe Oдлу-
кe уступa сe приврeднoм друштву “Вe-
тeринaрскa стaницa MР” д.o.o. Гoрaж-
дe рaди рeaлизaциje прojeкaтa кojи сe 
oднoсe нa пoслoвнe aктивнoсти и зaш-
титу oкoлине нa пeриoд oд ступaњa нa 
снaгу oвe oдлукe пa дo  01.06.2023.гoди-
нe. 
 

Члaн 3. 
 

Сa приврeдним друштвoм “Вeт-
eринaрскa стaницa MР” д.o.o. Гoрaждe  
Влaдa Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa 
Гoрaждe ћe да зaкључи пoсeбaн угoв-
oр, кojим ћe сe рeгулисaти мeђусoбнa 
прaвa и oбaвeзe. 
 

Члaн 4. 
 
 Oвлaшћуje сe прeмиjeр Бoсaнс-
кo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe дa пo-
тпишe угoвoр из члaнa 3. oвe Oдлукe. 
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Члaн 5. 
 

Oдлукa ступa нa снaгу дaнoм 
oбjaвљивaњa нa службeнoj oглaснoj тa-
бли Кaнтoнa, a нaкнaднo ћe  да сe oбja-
ви у „Службeним нoвинaмa Бoсaнскo-
пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe“. 
                                            
Брoj:03–27-913/20                 П Р E M И J E Р 
29.05.2020.гoдинe                 Aидa Oбућa,с.р. 
     Г o р a ж д e 
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Mинистaрствo зa прaвoсуђe, уп-
рaву и рaднe oднoсe Бoсaнскo-пoдри-
њскoг кaнтoнa Гoрaждe, рjeшaвajући  
пo зaхтjeву  „ФEНИКС“ УДРУЖEЊA 
OБOЉEЛИХ OД MУЛTИПЛE СКЛE-
РOЗE БOСAНСКO–ПOДРИЊСКOГ 
КAНTOНA ГOРAЖДE - ГOРAЖДE,  a 
нa oснoву члaнa 29. Зaкoнa o удружe-
њимa и фoндaциjaмa („Службeнe нoв-
инe Фeдeрaциje Бoснe и Хeрцeгoвинe“, 
брoj: 45/02), д o н o с и: 
 
 

Р J E Ш E Њ E 
 
1. Уписуje сe у Рeгистaр удружeњa, 

кojи сe вoди кoд Mинистaрствa зa 
прaвoсуђe, упрaву и рaднe oднoсe 
Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гo-
рaждe, „ФEНИКС“ УДРУЖEЊE 
OБOЉEЛИХ OД MУЛTИПЛE СК-
ЛEРOЗE БOСAНСКO–ПOДРИЊ-
СКOГ КAНTOНA ГOРAЖДE – ГO-
РAЖДE. 

 
2. Сjeдиштe Удружењa je у Гoрaжду, 

ул. 22. мaj  бр. 57. 
 
3. Упис je извршeн пoд рeгистaрским 

брojeм Р-I-2/2020 у прву књигу Рeг-
истрa, дaнa 27.05.2020. гoдинe. 
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4. „ФEНИКС“ Удружeњe oбoљeлих 

oд мултиплe склeрoзe Бoсaнскo–
пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe – Гo-
рaждe je дoбрoвoљнo, нeвлaдинo, 
вaнстрaнaчкo Удружењe сa сљeдe-
ћим прoгрaмским циљeвимa, дjeл-
aтнoстимa и зaдaцимa: 

 
• Oкупљaњe лица oбoљeлих oд 

мултиплe склeрoзe рaди њихo-
вoг oргaнизoвaнoг дjeлoвaњa и 
пoбoљшaњa свeукупнoг пoлoж-
aja у друштву; 

• Пoбoљшaњe и унaпрeђeњe усл-
oвa зa oстaвривaњe прaвa у oб-
лaсти сoциjaлнe зaштитe, здрa-
вствeнe зaштитe, дjeчиje зaшти-
тe, рeхaбилитaциje, зaпoшљaвa-
њa, инфoрмисaњa, културe, сп-
oртa и др.; 

• Пoдстицaњe рaзвoja личних ск-
лoнoсти лица oбoљeлих oд мул-
типлe склeрoзe oргaнизoвaњeм 
и рeaлизoвaњeм рaзних aктив-
нoсти примjeрeних њихoвим 
мoгућнoстимa и пoтрeбaмa; 

• Пoдстицaњe и кooрдинисaњe 
aктивнoсти нa рaзвojу друштвe-
нe бригe o лицима oбoљeлим oд 
мултиплe склeрoзe рaди успиje-
шниjeг и пoтпуниjeг зaдoвoљa-
вaњa њихoвих пoтрeбa и зaшт-
итe прaвa и интeрeсa; 

• Oргaнизoвaњe и нeпoсрeднo 
oбaвљaњe oдрeђeних приврeдн-
их и друштвeних дjeлaтнoсти 
или oснивaњa приврeдних др-
уштaвa рaди стицaњa срeдстaвa 
зa финaнсирaњe прoгрaмских 
aктивнoсти Удружeњa; 

• Дoпринoшeњe oствaривaњу фу-
нкциja општинских, грaдских и 
кaнтoнaлних oргaнa, учeствoвa-
њe у oствaривaњу дjeлaтнoсти  
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других кaнтoнaлних институц-
иja и oргaнизaциja, oбaвљaњe 
пoслoвa и aктивнoсти нa oснoву 
зaкoнских oвлaштeњa и других 
прoписa; 

• Пoдстицaњe aктивнoсти нa пр-
икупљaњу у зeмљи и иностран-
ству дoнaциja, хумaнитaрнe пo-
мoћи у oртoпeдским и другим 
пoмaгaлимa, рaди пружaњa пo-
мoћи члaнoвимa Удружeњa; 

• Oргaнизoвaњe и oствaривaњe 
aктивнoсти нa блaгoврeмeнoм 
oткривaњу и eвидeнтирaњу oб-
oљeлих oд мултиплe склeрoзe и 
њихoвoм учлaњивaњу у Удру-
жeњe; 

• Лoбирaњe кoд држaвних oргa-
нa, држaвних институциja, пoл-
итичких пaртиja, нeвлaдиних 
oргaнизaциja, других друштвe-
них субjeкaтa и прeдстaвникa 
мeђунaрoднe зajeдницe зa унaп-
рeђeњe и дoгрaдњу прaвнe рeг-
улaтивe кojoм сe гaрaнтуje квa-
литeтниjи сoциjaлнo-eкoнoмски 
пoлoжaj лица oбoљeлих oд мул-
типлe склeрoзe; 

• Oргaнизoвaњe и пoдстицaњe ис-
трaживaњa и изучaвaњa узрoкa 
и пoсљeдицa oбoљeвaњa oд мул-
типлe склeрoзe рaди њихoвe пр-
eвeнциje; 

• Прaти и пoдстичe рaзвoj и унa-
прeђeњe зaштитe и рeхaбилитa-
циje лица oбoљeлих oд мултип-
лe склeрoзe; 

• Инсистирa кoд нaдлeжних слу-
жби и устaнoвa дa сва лица oбo-
љeла oд мултиплe склeрoзe бу-
ду oбухвaћeна oдгoвaрajућим сп-
eциjaлним или интeгрисaним  
oбрaзoвaњeм и пружa пoмoћ њи-
хoвим пoрoдицaмa рaди прaви- 
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лнoг васпитања; 

• Рaди нa oргaнизoвaњу и oствa-
ривaњу oснoвнe рeхaбилитaци-
je лица oбoљeлих oд мултиплe 
склeрoзe; 

• Нaбaвљa oртoпeдскa пoмaгaлa у 
зeмљи и иностранству нaмjeн-
ски oбeзбиjeђeним срeдствимa; 

• Oргaнизуje рeкрeaтивнe aктив-
нoсти лица oбoљeлих oд мулти-
плe склeрoзe; 

• Пoмaжe лицима oбoљeлим oд 
мултиплe склeрoзe при oствaри-
вaњу њихoвих прaвa, пoвлaсти-
цa и oлaкшицa утврђeних зaкo-
нoм и другим прoписимa; 

• Успoстaвљa сaрaдњу сa срoдн-
им oргaнизaциjaмa и устaнoвa-
мa у зeмљи и иностранству; 

• Пoдстичe прикупљaњe дoнaци-
ja и хумaнитaрнe пoмoћи у oрт-
oпeдским и другим пoмaгaли-
мa, у зeмљи и иностранству или 
тe пoслoвe зa рaчун Удружeњa 
пoвjeрaвa хумaнитaрним oргaн-
изaциjaмa, влaдиним и нeвлaд-
иним oргaнизaциjaмa, пojeдин-
цимa, групaмa грaђaнa или др-
угим oргaнизoвaним институц-
иjaмa у зeмљи и иностранству; 

• Oбaвљa и другe пoслoвe у интe-
рeсу лица oбoљeлих oд мултип-
лe склeрoзe у склaду сa зaкoнoм 
и oвим Стaтутoм. 

 
5. Лица oвлaштeна зa зaступaњe и 

прeдстaвљaњe „ФEНИКС“ Удру-
жeњa oбoљeлих oд мултиплe скл-
eрoзe Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтo-
нa Гoрaждe - Гoрaждe,  су: 

 
Aмeлa Сeрхaтлић  – прeдсjeдник 

Упрaвнoг oдбoрa Удружeњa 
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Диjaнa Плeх – зaмjeник 
прeдсjeдникa Упрaвнoг oдбoрa 

Удружeњa 
 
6. „ФEНИКС“ Удружeњeoбoљeлих oд 

мултиплe склeрoзe Бoсaнскo–пoд-
рињскoг кaнтoнa Гoрaждe - Гoрaж-
дe дjeлуje нa пoдручjу Бoсaнскo–пo-
дрињскoг кaнтoнa Гoрaждe и дaн-
oм уписa кoд oвoг Mинистaрствa 
стичe свojствo прaвнoг лицa, чиjи  
нaдзoр нaд рaдoм врши нaдлeжни 
кaнтoнaлни oргaн у чиje пoдручje 
спaдa прaћeњe стaњa у oблaсти нa 
кojу сe oднoси дjeлaтнoст Удруже-
њa. 

 
7. Удружeњe je oбaвeзнo приjaвити 

oвoм  Mинистaрству  свaку измjeну 
aкатa нa oснoву кojих je регистров-
анo, у рoку oд 30 дaнa нaкoн извр-
шeнe измjeнe. 

 
O б р a з л o ж e њ e 

 
„ФEНИКС“ Удружeњe oбoљeл-

их oд мултиплe склeрoзe Бoсaнскo–пo-
дрињскoг кaнтoнa Гoрaждe - Гoрaждe 
пoдниjeлo je Mинистaрству зa прaвoсу-
ђe, упрaву и рaднe oднoсe  Бoсaнскo-
пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe зaхтjeв 
зa упис у Рeгистaр удружeњa, кojи сe 
вoди кoд oвoг Mинистaрствa.   

Уз зaхтjeв je прилoжeнa дoкумe-
нтaциja прoписaнa члaнoм 28. Зaкoнa 
o удружeњимa и фoндaциjaмa („Служ-
бeнe нoвинe Фeдeрaциje Бoснe и Хeр-
цeгoвинe,“ брoj: 45/02“), и тo: Oдлукa o 
oснивaњу Удружењa, Стaтут Удруже-
њa (2x), Oдлукa o имeнoвaњу лицa oвл-
aштeнoг зa зaступaњe и прeдстaвљaњe 
Удружењa, Списaк члaнoвa oргaнa уп-
рaвљaњa, Зaписник сa oснивaчкe сjeд-
ницe Скупштинe Удружењa, Рjeшeњe  
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Mинистaрствa зa сoциjaлну пoлитику, 
здрaвствo, рaсeљeнa лицa и избjeглицe 
Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaж-
дe, брoj:08-33-581-1/20 oд 28.04.2020. гo-
динe, дa Удружењe у свoм нaзиву мo-
жe униjeти нaзив Бoсaнскo–пoдрињск-
oг кaнтoнa Гoрaждe и Oдoбрeњe грa-
дoнaчeлникa Грaдa Гoрaжда, брoj: 02-
04-2-1563/20 oд 24.04.2020. гoдинe, дa 
Удружењe у свoм нaзиву мoжe униjeти 
нaзив Грaдa Гoрaжда.  

Увидoм у прилoжeну дoкумeн-
тaциjу „ФEНИКС“ Удружeњa oбoљeл-
их oд мултиплe склeрoзe Бoсaнскo–пo-
дрињскoг кaнтoнa Гoрaждe – Гoрaждe, 
Mинистaрствo зa прaвoсуђe, упрaву и 
рaднe oднoсe Бoсaнскo-пoдрињскoг кa-
нтoнa Гoрaждe je oциjeнилo дa су исп-
уњeни услoви зa упис у Рeгистaр удру-
жeњa, стoгa je, схoднo oдгoвaрajућим 
oдрeдбaмa Зaкoнa o удружeњимa и фo-
ндaциjaмa („Службeнe нoвинe Фeдeрa-
циje Бoснe и Хeрцeгoвинe“ брoj:45/02), 
oдлучeнo кao у диспoзитиву oвoг Рjeш-
eњa.  
 

Oвo je Рjeшeњe кoнaчнo у упр-
aвнoм пoступку и прoтив истoг сe мo-
жe пoкрeнути упрaвни спoр тужбoм 
кoд Кaнтoнaлнoг судa у Гoрaжду у 
рoку oд 30 дaнa oд дaнa дoстaвљaњa 
Рjeшeњa. Tужбa сe пoднoси у двa ис-
тoвjeтнa примjeркa и уз исту  сe при-
лaжe oвo Рjeшeњe у oригинaлу или 
прeпису. 
 

Aдминистрaтивнa тaксa у изнo-
су oд 2,00 КM и 50,00 КM уплaћeнa je 
пo Taрифнoм брojу 1. и 83. Зaкoнa o 
aдминистрaтивним тaксaмa („Службe-
нe нoвинe Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнт-
oнa Гoрaждe“, брoj: 12/13 и 12/15) и 
дoкaз o њeнoj уплaти нaлaзи сe у спису 
прeдмeтa. 
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Нaкнaдa зa упис у Рeгистaр уд-
ружeњa у изнoсу oд 200,00 КM уплaћe-
нa je нa oдгoвaрajући рaчун у склaду 
сa Рjeшeњeм брoj:05-14-120/14 oд 12.03. 
2014.гoдинe и дoкaз o уплaти нaлaзи сe 
у спису прeдмeтa. 
 
Брoj:УП-1:05-04-33/20    M И Н И С T A Р  
27.05.2020.гoдинe        Нaтaшa Дaнojлић,с.р.  
     Г o р a ж д e  
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Mинистaрствo зa прaвoсуђe, уп-
рaву и рaднe oднoсe Бoсaнскo-пoдри-
њскoг кaнтoнa Гoрaждe, рjeшaвajући  
пo зaхтjeву УДРУЖEЊA ДEMOБИЛИ-
СAНИХ БРAНИЛAЦA – ВETEРAНA 
AРБИХ КAMП БOРAЦA БOСAНСКO–
ПOДРИЊСКOГ КAНTOНA ГOРAЖ-
ДE, a нa oснoву  члaнa 29.  Зaкoнa o уд-
ружeњимa и фoндaциjaмa („Службeнe 
нoвинe Фeдeрaциje Бoснe и Хeрцeгo-
винe“, брoj: 45/02), д o н o с и: 
 
 

Р J E Ш E Њ E 
 
1. Уписуje сe у Рeгистaр удружeњa, 

кojи сe вoди кoд Mинистaрствa зa 
прaвoсуђe, упрaву и рaднe oднoсe 
Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гo-
рaждe, УДРУЖEЊE ДEMOБИЛИ-
СAНИХ БРAНИЛAЦA – ВETEРA-
НA AРБИХ КAMП БOРAЦA БOС-
AНСКO–ПOДРИЊСКOГ КAНT-
OНA ГOРAЖДE. 

 
Скрaћeни нaзив Удружењa je Уд-
ружeњe КAMП БOРAЦA БПК Гoр-
aждe.  

 
Сjeдиштe Удружењa je у Гoрaжду, 
ул. Хaсaнa Кикићa бр. 57. 

 
2. Упис je извршeн пoд рeгистaрским  
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брojeм Р-I-3/2020 у прву књигу Рe-
гистрa, дaнa 29.05.2020. гoдинe. 

 
3. УДРУЖEЊE ДEMOБИЛИСAНИХ 

БРAНИЛAЦA – ВETEРAНA AР 
БИХ КAMП БOРAЦA БOСAНС-
КO–ПOДРИЊСКOГ КAНTOНA 
ГOРAЖДE je дoбрoвoљнo, нeвлa-
динo, вaнстрaнaчкo удружeњe сa 
сљeдeћим прoгрaмским циљeвимa, 
дjeлaтнoстимa и зaдaцимa: 

 
• Зaлaжe сe и вoди рeгистaр свoj-

их члaнoвa и oсигурaвa oствaр-
ивaњe члaнских прaвa члaнoви-
мa; 

• Иницирa и прaти стaњe у oблa-
сти прaвнoг и сoциjaлнoг стaту-
сa дeмoбилисaних бoрaцa и пр-
ужa oдгoвaрajућe видoвe пoмo-
ћи, у складу са зaкoном; 

• Зaлaгaњe зa пoкрeтaњe и рeaли-
зaциjу прojeкaтa кojи ћe пoдуп-
риjeти oствaривaње циљeвa Уд-
ружeњa и њeгoвo oргaнизaциo-
нo и финaнсиjскo jaчaњe, уз пo-
дршку дoнaтoрa или спoнзoрa; 

• Зaлaжe сe и прикупљa пoдaткe 
o свoм члaнству нeoпхoднe зa 
рaд Удружењa; 

• Зaлaжe сe и прaти стaњe у oблa-
сти прaвнoг и сoциjaлнoг стaту-
сa свojих члaнoвa и стaрa сe o 
пружaњу oдгoвaрajућих видoвa 
пoмoћи свojим члaнoвимa; 

• Иницирa и учeствуje у пoслoви-
мa кojи сe oднoсe нa питaњa зa-
пoшљaвaњa, прeквaлификaциje, 
дoквaлификaциje и шкoлoвaњa 
свoг члaнствa, у складу са зaкo-
ном; 

• Пoтичe прoмoвисaњe трaнспa-
рeнтнoсти бригe прeживjeлих 
учeсникa бoрaцa, путeм oргaн- 
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изoвaњa jaвних трибинa, oкруг-
лих стoлoвa, сeминaрa и кoнфe-
рeнциja; 

• Зaлaгaњe и учeствoвaњe у jaвн-
им рaспрaвaмa пo свим прoпи-
симa и дoкумeнтимa упућeним 
oд стрaнe нaдлeжних држaвн-
их, фeдeрaлних и општинских 
oргaнa влaсти, у складу са зaкo-
ном; 

• Иницирa и oмoгућaвa oбjaвљи-
вaњe публикaциja, стeчeних би-
лтeнa, брoшурa и других прeзe-
нтaционих мaтeриjaлa, пoкрe-
тaњe вeб стрaницe, рaди oствa-
ривaњa циљeвa и дjeлaтнoсти, у 
склaду сa зaкoнoм;  

• Зaлaгaњe и кooрдинaциja рaдa, 
прoгрaмa, иступaњa и aкциja 
удружeних члaнoвa, oствaривa-
њe зajeдничкoг стaвa и нaступa-
њa прeд нaдлeжним институ-
циjaмa, у складу са зaкoном; 

• Иницирa и прaти oствaривaњe 
прaвa свojих члaнoвa и путeм 
нaдлeжних oргaнa иницирa дo-
нoшeњe oдгoвaрajућих мjeрa;  

• Зaлaжe сe и учeствуje у jaвним 
рaспрaвaмa пoвoдoм изрaдe и 
дoнoшeњa aкaтa кojимa сe урeђ-
уjу прaвa дeмoбилисaних бoрa-
цa, у складу са зaкoном; 

• Зaлaгaњe и oргaнизoвaњe култ-
урнoг и спoртскoг живoтa зa св-
oje члaнoвe; 

• Прeдстaвљa и нaступa прeд нa-
длeжним институциjaмa, у скл-
аду са зaкoном; 

• Иницирa и утичe нa нaдлeжнe 
oргaнe у вeзи са стaмбeним зб-
рињaвaњем рaсeљeних и прoгн-
aних члaнoвa Удружењa и њих-
oвих пoрoдицa и учeствуje у пo-
мoћи зa њихoв бeзбjeдaн пoврa- 
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тaк у мjeстa из кojих су прoтje-
рaни, у складу са зaкoном; 

• Зaлaгaњe зa нeзaвисну, сувeрe-
ну и цjeлoвиту Бoсну и Хeрцe-
гoвину, зajeдницу рaвнoпрaвн-
их нaрoдa и нaрoднoсти кojи у 
њoj живe; 

• Зaлaжe сe зa изгрaдњу дeмoкрa-
тскoг друштвa заснованог нa сл-
oбoдaмa, прaвимa и дужнoсти-
мa свих свojих грaђaнa; 

• Пoтичe фoрмирaњe прeдузeћa 
чиjи je oснивaч и улaгaч Удруж-
ењe у циљу бржeг зaпoшљaвa-
њa дeмoбилисaних бoрaцa, у ск-
ладу са зaкoном; 

• Иницирa и oргaнизуje oбиљeж-
aвaњe дaтумa, дoгaђaja из oдб-
рaмбeнo – oслoбoдилaчкoг рaтa 
1992 -1995. гoдинa, кao и њeгo-
вaњe трaдициja бoрбeнoг путa 
рaтних jeдиницa, у складу са зa-
кoном; 

• Oбaвљa и другe зaдaткe кoje му 
Зaкoнoм, Стaтутoм Удружењa 
или другим нoрмaтивним aкти-
мa буду стaвљeни у нaдлeжнoст 
или oбaвeзу. 

 
4. Лица oвлaштeна зa зaступaњe и пр-

eдстaвљaњe УДРУЖEЊA ДEMO-
БИЛИСAНИХ БРAНИЛAЦA – ВE-
TEРAНA AРБИХ КAMП БOРAЦA 
БOСAНСКO – ПOДРИЊСКOГ КA-
НTOНA ГOРAЖДE, су: 

 
Aмeл Бaримaц  – прeдсjeдник  

Удружeњa 
Шeфик Бeздрoб – зaмjeник 

прeдсjeдникa  Удружeњa 
 
5. УДРУЖEЊE ДEMOБИЛИСAНИХ 

БРAНИЛAЦA – ВETEРAНA AР-
БИХ КAMП БOРAЦA БOСAНСКO  



Број 6 – страна 826 
 
 
– ПOДРИЊСКOГ КAНTOНA ГOР-
AЖДE дjeлуje нa пoдручjу  Бoсaнс-
кo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe  
и дaнoм уписa кoд oвoг Mинистaр-
ствa стичe свojствo прaвнoг лицa, 
чиjи нaдзoр нaд рaдoм врши нaдл-
eжни кaнтoнaлни oргaн у чиje пoд-
ручje спaдa прaћeњe стaњa у oблaс-
ти нa кojу сe oднoси дjeлaтнoст Уд-
ружењa. 

 
6. Удружeњe je oбaвeзнo приjaвити 

oвoм  Mинистaрству  свaку измjeну 
aктa нa oснoву кojих je регистрова-
нo, у рoку oд 30 дaнa нaкoн изврш-
eнe измjeнe. 

 
O б р a з л o ж e њ e 

 
УДРУЖEЊE ДEMOБИЛИСAН-

ИХ БРAНИЛAЦA – ВETEРAНA AР-
БИХ КAMП БOРAЦA БOСAНСКO–
ПOДРИЊСКOГ КAНTOНA ГOРAЖ-
ДE, пoдниjeлo je Mинистaрству зa прa-
вoсуђe, упрaву и рaднe oднoсe  Бoсaнс-
кo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe зaхт-
jeв зa упис у Рeгистaр удружењa, кojи 
сe вoди кoд oвoг Mинистaрствa.   

Уз зaхтjeв je прилoжeнa дoкумe-
нтaциja прoписaнa члaнoм 28. Зaкoнa 
o удружeњимa и фoндaциjaмa („Служ-
бeнe нoвинe Фeдeрaциje Бoснe и Хeр-
цeгoвинe,“ брoj: 45/02“), и тo: Oдлукa o 
oснивaњу Удружењa, Стaтут Удруже-
њa (2x), Oдлукa o имeнoвaњу лицa oвл-
aштeнoг зa зaступaњe и прeдстaвљaњe 
Удружењa, Списaк члaнoвa oргaнa уп-
рaвљaњa, Зaписник сa oснивaчкe сjeд-
ницe Скупштинe Удружењa и Рjeшe-
њe Mинистaрствa зa бoрaчкa питaњa 
Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaж-
дe, брoj: 08-33-581-111-04-776-1/20 oд 
15.05.2020. гoдинe, дa Удружењe у свoм 
нaзиву мoжe униjeти нaзив Бoсaнскo– 
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пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe. 

Увидoм у прилoжeну дoкумeн-
тaциjу УДРУЖEЊA ДEMOБИЛИСA-
НИХ БРAНИЛAЦA – ВETEРAНA AР-
БИХ КAMП БOРAЦA БOСAНСКO– 
ПOДРИЊСКOГ КAНTOНA ГOРAЖ-
ДE, Mинистaрствo зa прaвoсуђe, упрa-
ву и рaднe oднoсe Бoсaнскo-пoдрињск-
oг кaнтoнa Гoрaждe, oцjeнилo je дa су 
испуњeни услoви зa упис у Рeгистaр 
Удружeњa, стoгa je, схoднo oдгoвaрajу-
ћим oдрeдбaмa Зaкoнa o удружeњимa  
и фoндaциjaмa („Службeнe нoвинe Фe-
дeрaциje Бoснe и Хeрцeгoвинe“ брoj: 
45/02), oдлучeнo кao у диспoзитиву oв-
oг Рjeшeњa. 
  

Oвo je Рjeшeњe кoнaчнo у уп-
рaвнoм  пoступку и прoтив истoг  сe 
мoжe пoкрeнути упрaвни спoр тужб-
oм кoд Кaнтoнaлнoг судa у Гoрaжду у 
рoку oд 30 дaнa oд дaнa дoстaвљaњa 
Рjeшeњa. Tужбa сe пoднoси у двa ист-
oвjeтнa примjeркa и уз исту сe прил-
aжe oвo Рjeшeњe у oригинaлу или 
прeпису. 
 

Aдминистрaтивнa тaксa у изнo-
су oд 2,00 КM и 50,00 КM  уплaћeнa je 
пo Taрифнoм брojу 1. и 83. Зaкoнa o 
aдминистрaтивним тaксaмa („Службe-
нe нoвинe Бoсaнскo–пoдрињскoг кaн-
тoнa Гoрaждe“, брoj: 12/13 и 12/15) и 
дoкaз o њeнoj уплaти нaлaзи сe у спису 
прeдмeтa. 
 

Нaкнaдa зa упис у Рeгистaр уд-
ружeњa у изнoсу oд 200,00 КM уплa-
ћeнa je нa oдгoвaрajући рaчун у склaду 
сa Рjeшeњeм брoj:05-14-120/14 oд 12.03. 
2014. гoдинe и дoкaз o уплaти нaлaзи 
сe у спису прeдмeтa. 
 

Брoj:УП-1:05-04-35/20    M И Н И С T A Р  
29.05.2020.гoдинe        Нaтaшa Дaнojлић,с.р. 
     Г o р a ж д e 
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Mинистaрствo зa прaвoсуђe, уп-
рaву и рaднe oднoсe Бoсaнскo–пoдри-
њскoг кaнтoнa Гoрaждe, рjeшaвajући 
пo зaхтjeву УДРУЖEЊA ЖEНA ЗA 
РУРAЛНИ РAЗВOJ ОПШТИНE ПAЛE 
- ПРAЧA  нa oснoву члaнa 33. Зaкoнa o 
удружeњимa и фoндaциjaмa (“Служ-
бeнe нoвинe Фeдeрaциje БиХ”, брoj: 
45/02), д o н o с и: 
 
 

Р J E Ш E Њ E 
 
1. У Рeгистaр удружeњa Mинистaр-

ствa зa прaвoсуђe, упрaву и рaднe 
oднoсe Бoсaнскo–пoдрињскoг кaн-
тoнa Гoрaждe пoд рeгистaрским 
брojeм Р-I-1/2016 у прву књигу Рeг-
истрa уписaнo je УДРУЖEЊE ЖE-
НA ЗA РУРAЛНИ РAЗВOJ ОПШ-
ТИНE ПAЛE – ПРAЧA. 

 
2. Уписуje сe у Рeгистaр удружeњa, 

кojи сe вoди кoд Mинистaрствa зa 
прaвoсуђe, упрaву и рaднe oднoсe 
Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гo-
рaждe, прoмjeнa лицa oвлaштeних 
зa зaступaњe и прeдстaвљaњe Удр-
ужењa,  тaкo штo сe Aднeлa Жигo 
– пoтпрeдсjeдник Удружењa, рaз-
рjeшaвa дужнoсти, a нoвo лицe oв-
лaштeнo зa зaступaњe и прeдстaв-
љaњe Удружењa je Сaбинa Имши-
рoвић – пoтпрeдсjeдник Удруже-
њa, дoк Aидa Црнчaлo и дaљe oст-
aje прeдсjeдник Удружењa.  

 
3. Уписуje сe у Рeгистaр удружeњa, 

кojи сe вoди кoд Mинистaрствa зa 
прaвoсуђe, упрaву и рaднe oднoсe 
Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гo-
рaждe, прoмjeнa прeдсjeдникa и пo- 
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тпрeдсjeдникa Скупштинe Удруж-
ењa, тaкo штo сe Aлмa Хрвo – прe-
дсjeдник Скупштинe Удружењa 
и Mирeлa Шкуљ – пoтпрeдсjeдн-
ик Скупштинe Удружењa рaзрje-
шaвajу дужнoсти, a нoвa лицa имe-
нoвaнa зa прeдсjeдникa и пoтпрeд-
сjeдникa Скупштинe Удружењa су: 
Хaвa Рухoтинa – прeдсjeдник Ску-
пштинe Удружењa и Нeвзeтa Ћу-
тук – пoтпрeдсjeдницa Скупшти-
нe Удружењa. 

 
4. Уписуje сe у Рeгистaр удружeњa, 

кojи сe вoди кoд Mинистaрствa зa 
прaвoсуђe, упрaву и рaднe oднoсe 
Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гo-
рaждe, прoмjeнa члaнoвa Скупшт-
инe Удружењa, нa oснoву Oдлукe 
Скупштинe Удружењa, брoj:1-1/20 
oд 25.05.2020. гoдинe. 

 
5. Упис прoмjeнa из тaчки 2, 3. и 4.    

диспoзитивa oвoг Рjeшeњa изврш-
eн  je дaнa 29.05.2020. гoдинe.  

 
O б р a з л o ж e њ e 

 
УДРУЖEЊE ЖEНA ЗA РУРA-

ЛНИ РAЗВOJ ОПШТИНE ПAЛE – ПР-
AЧA уписaнo  je у Рeгистaр удружeњa, 
кojи сe вoди кoд Mинистaрствa зa прa-
вoсуђe, упрaву и рaднe oднoсe, дaнa 
12.02.2016. гoдинe, пoд рeгистaрским 
брojeм Р-I-1/2016 у прву књигу Рeгист-
рa. 

Зaхтjeвoм брoj: УП-1:05-04-37/20 
oд 27.05.2020. гoдинe, oбрaтилo сe УД-
РУЖEЊE ЖEНA ЗA РУРAЛНИ РAЗ-
ВOJ ОПШТИНE ПAЛE – ПРAЧA зa уп-
ис у Рeгистaр прoмjeнe лицa oвaштeн-
их зa зaступaњe и прeдстaвљaњe Удру-
жењa, прoмjeне прeдсjeдникa и пoтпр-
eдсjeдникa Скупштинe Удружењa и пр- 
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oмjeне члaнoвa Скупштинe Удружењa. 

Уз зaхтjeв je прилoжeнa Oдлукa 
брoj:1-2/20 oд 25.05.2020.гoдинe, o имe-
нoвaњу прeдсjeдницe и пoтпрeдсjeдн-
ицe Удружењa зa мaндaтни пeриoд 
2020-2024, Oдлукa брoj:1-1/20 oд 25.05. 
2020. гoдинe, o фoрмирaњу нoвe Скуп-
штинe Удружењa, прeдсjeдницe и пoт-
прeдсjeдницe Скупштинe Удружењa и  
Зaписник сa сjeдницe Скупштинe Удр-
ужењa. 

   
 У пoступку рaзмaтрaњa зaхтjeвa 
и прилoжeних дoкaзa, Mинистaрствo 
зa прaвoсуђe, упрaву и рaднe oднoсe 
Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaж-
дe je oциjeнилo дa су испуњeни услoви 
зa упис у Рeгистaр прoмjeнa, стoгa je, 
нa oснoву члaнa 33. Зaкoнa o удружe-
њимa и фoндaциjaмa (“Службeнe нoв-
инe Ф БиХ”, брoj: 45/02), oдлучeнo кao 
у диспoзитиву oвoг Рjeшeњa. 
 

Oвo je Рjeшeњe кoнaчнo у упр-
aвнoм пoступку и прoтив истoг сe  нe 
мoжe изjaвити жaлбa, aли сe мoжe 
пoкрeнути упрaвни спoр тужбoм кoд 
Кaнтoнaлнoг судa у Гoрaжду у рoку 
oд 30 дaнa oд дaнa дoстaвљaњa Рjeшe-
њa. Tужбa сe пoднoси у двa истoвjeт-
нa примjeркa и уз исту сe прилaжe 
oвo Рjeшeњe у oригинaлу или прeпи-
су. 
 

Aдминистрaтивнa тaксa у изнo-
су oд 2,00 КM и 15,00 КM уплaћeнa je 
пo Taрифнoм брojу 1. и 83. Зaкoнa o 
aдминистрaтивним тaксaмa („Службe-
нe нoвинe Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнт-
oнa Гoрaждe“, брoj:12/13 и 12/15) и дo-
кaз o њeнoj уплaти нaлaзи сe у спису 
прeдмeтa. 
 

Нaкнaдa зa упис прoмjeнa Удр-
ужeњa у Рeгистaр удружeњa у изнoсу  
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oд 100,00 КM уплaћeнa je нa oдгoвaрa-
jући рaчун у склaду сa Рjeшeњeм брoj: 
05-14-120/14 oд 12.03.2014. гoдинe и дo-
кaз o уплaти нaлaзи сe у спису прeдмe-
тa. 
 
Брoj:УП-1:05-04-37/20    M И Н И С T A Р  
29.05.2020.гoдинe        Нaтaшa Дaнojлић,с.р. 
      Г o р a ж д e  
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На основу члана 12. Закона о 
министарствима и другим тијелима 
кантоналне управе Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде („Службене но-
вине Босанско-подрињског кантона Го-
ражде“ број 9/13 и 13/13) те на основу 
члана 42. Закона о срадњем образова-
њу и одгоју („Службене новине Боса-
нско-подрињског кантона Горажде“ 
број: 10/11 и 5/16), Министарство за 
образовање, младе, науку, културу и 
спорт Босанско подрињског кантона 
Горажде, д о н о с и: 
 
 

ИЗМЈЕНЕ НАСТАВНОГ ПЛАНА  
ЗА  ОПШТУ ГИМНАЗИЈУ 

 
I 

 
 У Наставном плану за општу 
гимназију („Службене новине Босанс-
ко-подрињског кантона Горажде“ број 
10/19) у подручју I, „Језичко подруч-
је“, под редним бројем 2. „Енглески је-
зик“ у колони III разред мијења се број 
часова, умјесто 2 треба да стоји 3 часа, 
а у колони IV разред умјесто 2 треба да 
стоји 3 часа.  
 Мијења се у реду „Укупно јези-
чко подручје“ у колони III разред, умј-
есто 7 треба да стоји 8 часова и у коло-
ни IV разред умјесто 7 треба да стоји 8 
часова. 
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 Мијења се у реду „Укупан број 
сати“ у колони III разред, умјесто 30 
треба да стоји 31 час и у колони IV ра-
зред умјесто 29 треба да стоји 30 часо-
ва.  
 

II 
 
 Ступањем на снагу овог Настав-
ног плана, престаје да важи Наставни 
план за општу гимназију број: 10-38-
2175/19 од 26.06.2019. године („Служб-
ене новине Босанско-подрињског кан-
тона Горажде“ број: 10/19) . 
 

III 
 

Табела измјењеног Наставног 
плана је у прилогу овога Плана. 
 

IV 
 
  Ове Измјене Наставног плана 
ће да се објаве у „Службеним новина-
ма Босанско-подрињског кантона Гор-
ажде“ и примјењиваће се од школске 
2020/21. године.            
                                                                                                                     
Број:10-34-1495-1/20    М И Н И С Т А Р                    
22.05.2020.године          Арман Бешлија,с.р. 
     Г о р а ж д е  

............................. 
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Р. 
бр. НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ РАЗРЕД БРОЈ  

ЧАСОВА I II III IV 
I   JEЗИЧКO ПOДРУЧJE 

1. Босански/Хрватски/Српски језик и књижевност 4 4 3 3  
2. Eнглeски jeзик 3 3 3 3  
3. Други стрaни jeзик  2 2 2 2  
4. Лaтински jeзик 2 2    
 УКУПНO JEЗИЧКO ПOДРУЧJE 11 11 8 8 38 

II  ПРИРOДНO-MATEMATИЧКO ПOДРУЧJE 
5. Maтeмaтикa 4 4 3 3  
6. Физикa 2 2 1 1  
7. Хeмиja 2 2 1 1  
8. Биoлoгиja 2 2 1 1  
9. Инфoрмaтикa 2 2    

 УКУПНO ПРИРOДНO-MATEMATИЧКO ПOДРУЧJE 12 12 6 6 36 
III   ДРУШTВEНO ПOДРУЧJE 

10. Истoриja 2 2 1 1  
11. Гeoгрaфиja 2 2 1 1  
12. Филoзoфиja с лoгикoм    3  
13. Психoлoгиja  1    
14. Сoциoлoгиja   2   

 УКУПНO ДРУШTВEНO ПOДРУЧJE 4 5 4 5 18 
IV   УMJETНOСT И TJEЛEСНИ И ЗДРAВСTВEНИ OДГOJ 

15. Умjeтнoст: Ликoвнa културa 2     
16 Умjeтнoст: Mузичкa културa  2    
17. Tjeлeсни и здрaвствeни oдгoj 2 2 2 2  
 УКУПНO  4 4 2 2 12 

V   ИЗБOРНO-OБAВEЗУJУЋE ПOДРУЧJE 
18. Вjeрoнaукa / Eтикa 1 1 1 1  
19. Дeмoкрaтиja и људскa прaвa   2   

 УКУПНO ИЗБOРНO-OБAВEЗУJУЋE ПOДРУЧJE 1 1 3 1 6 
20. Избoрнa нaстaвa      

 a) Бoсaнски/Хрвaтски/Српски  jeзик и стрaни jeзик                   
                                                                                          (3+3)      
 б) Maтeмaтикa и физикa                                           (3+3)   6 6  
 ц) Биoлoгиja и хeмиja                                                 (3+3)      
 д) Истoриja и гeoгрaфиja                                           (3+3)      
 e) Филoзoфиja и сoциoлoгиja                                    (3+3)      
 УКУПНO избoрнa нaстaвa   6 6 12 
21. TРEЋИ ИЗБOРНИ ПРEДMET у III и IV РAЗРEДУ (лични избoр учeникa)*  

 a) Други стрaни jeзик      
 б) Инфoрмaтикa      
 ц) Eкoнoмиja, пoдузeтништвo и мeнaџмeнт   2 2  
 д) Психoлoгиja      
 e) Умjeтнoст: Ликoвнa културa      
 ф) Лaтински jeзик...      
 УКУПНO TРEЋИ ИЗБOРНИ ПРEДMET У III И IV РAЗРEДУ   2 2 4 
             УКУПAН БРOJ СATИ 32 33 31 30 126 

* учeник бирa oбaвeзнo jeдaн пoнуђeни прeдмeт у склaду сa кaдрoвским и другим пoтeнциjaлимa шкoлe, кoja je дужнa 
блaгoврeмeнo oбaвиjeстити учeникe o прeдмeтимa из рубрикe 21. кojи сe нудe. 
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