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

У  К  А  З 
О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА  
О СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ, 

ЗАШТИТИ ЦИВИЛНИХ ЖРТАВА 
РАТА И ЗАШТИТИ ПОРОДИЦА  

СА ДЈЕЦОМ БОСАНСКО-
ПОДРИЊСКОГ КАНТОНА ГОРАЖДЕ 
 
 

Проглашава се Закон о социјал-
ној заштити, заштити цивилних жрта-
ва рата и заштити породица са дјецом 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де, који је донијела Скупштина Босан-
ско-подрињског кантона Горажде, на 
14. ванредној сједници, одржаној 15.09. 
2022. године. 
 

Број:02-02-86/22                    П Р Е М И Ј Е Р 
15.09.2022.године                 Аида Обућа,с.р.               
     Г о р а ж д е   
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На основу поглавља IV, одјељак 
А, члана 23. тачка б) Устава Босанско-
подрињског кантона Горажде („Служ-
бене новине Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде“,  број:8/98, 10/00, 5/03 
и 8/04) и члана 8. Закона о основама 
социјалне заштите, заштите цивилних 
жртава рата и заштите породица са дј-
ецом („Службене новине Федерације 
Босне и Херцеговине“, број:36/99, 54/04, 
39/06, 14/09, 45/16 и 40/18), Скупштина 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де, на 14. ванредној сједници, одржа-
ној 15.09.2022. године, д о н о с и: 
 
 

З А К О Н 
О СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ, 

ЗАШТИТИ ЦИВИЛНИХ ЖРТАВА 
РАТА И ЗАШТИТИ ПОРОДИЦА  

СА ДЈЕЦОМ 
 
ДИО ПРВИ - ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ  
 

Члан 1. 
(Предмет закона) 

 
(1) Овим Законом, у складу са Закон- 
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Аконтација за  III квартал 2022.год. 
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ом о основама социјалне заштите, 
заштите цивилних жртава рата и 
заштите породица са дјецом („Слу-
жбене новине Федерације БиХ“, 
број:36/99, 54/04, 39/06, 14/09, 45/16 
и 40/18) (у даљем тексту: Федерал-
ни закон), на подручју Босанско-
подрињског кантона Горажде (у 
даљем тексту: Кантон), уређују се: 
  

a) дјелатност социјалне заштите, 
заштите цивилних жртава рата 
и заштите породица са дјецом; 

б)  корисници социјалне заштите и  
      права из социјалне заштите;  
ц)  услови и поступак стицања пра- 

ва из социјалне заштите, износи 
новчаних и других давања на ос-
нову права из социјалне зашти-
те и њихово финансирање;  

д)  услови, начин, поступак оства- 
ривања права и финансирање 
цивилних жртава рата; 

е)  услови, начин, поступак оства- 
ривања права и финансирање 
права породица са дјецом; 

ф) установе социјалне заштите и  
      услови за њихово оснивање;  
г)   поступак оснивања инвалидских  
      удружења;  
х) финансирање и друга питања од  

значаја за остваривање права из 
социјалне заштите, заштите ци-
вилних жртава рата и заштите 
породица са дјецом. 
  

(2) На питања која нису уређена овим 
Законом примјењује се Федерални 
закон. 

(3) Дјелатност социјалне заштите, заш-
тите цивилних жртава рата и заш-
тите породица са дјецом је од инте-
реса за Кантон. 
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Члан 2. 
(Остваривање права из овог Закона) 

 
(1) Права по основу овог Закона могу 

остварити лица и породице који 
имају пријављено пребивалиште на 
подручју Кантона у континуитету 
најмање годину дана прије подно-
шења захтјева. 

(2) Изузетно од претходног става, пра-
ва по овом Закону могу остварити 
лица која су 30.04.1992. године има-
ла пребивалиште на подручју Ка-
нтона, под условом да им је утврђен 
статус повратника.  

(3) Права по основу овог Закона могу 
остварити и лица која нису држа-
вљани Босне и Херцеговине која 
легално бораве на територији Фе-
дерације БиХ (у даљем тексту: Феде-
рација) под условима утврђеним 
овим Законом и у складу са међу-
народним уговорима. 

(4) Право утврђено овим Законом не 
може остварити лице које исто пра-
во већ остварује по другом основу.   

(5) Права из овог Закона су лична и не 
могу се преносити нити насљеђи-
вати. 

 
Члан 3. 

(Основ за утврђивање новчаних  
и других материјалних давања) 

 
(1) Основ за утврђивање новчаних и 

других материјалних давања по ос-
нову социјалне заштите и заштите 
породица са дјецом, у складу са ов-
им Законом, је просјечна нето пла-
та у Кантону остварена у претход-
ној календарској години помноже-
на са одговарајућим коефицијен-
том (у даљем тексту: просјечна пла-
та у Кантону), изузев права из чла- 
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на 111. и члана 113. овог Закона, гд-
је се као основ узима просјечна не-
то плата у Федерацији БиХ оства-
рена у претходној календарској го-
дини према подацима Федералног 
завода за статистику. 

(2) Висину коефицијента за обрачун 
из става (1) овог члана утврђује Вла-
да Босанско-подрињског кантона 
Горажде (у даљем тексту: Влада Ка-
нтона) својим актом, с тим да основ 
не може бити мањи од оног утврђе-
ног у претходној години. 

(3) Након што Влада Кантона утврди 
висину коефицијента из става (2) 
овог члана, Министарство за соци-
јалну политику, здравство, расеље-
на лица и избјеглице Босанско-под-
рињског кантона Горажде (у даљем 
тексту: Кантонално министарство) 
доноси инструкцију којом ће се ут-
врдити висина новчаних давања по 
основу права из овог Закона. 

 
Члан 4. 

(Начин утврђивања укупних 
прихода домаћинства као услов  

за остваривање права) 
 
(1) Укупан приход домаћинства као 

услов за остваривање права по ов-
ом Закону, чине приходи које чла-
нови домаћинства остварују по ос-
нову: 
 

a) плате и других примања, изу-
зев накнаде за топли оброк, на-
кнаде за превоз на посао и са 
посла; 

б)   старосне, инвалидске и породи- 
       чне пензије; 
ц)   пољопривредне дјелатности; 
д)   примања по прописима из бо- 

рачко – инвалидске заштите и 
заштите цивилних жртава рата; 
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е)  примања по основу социјалне  

заштите, изузев примања по ос-
нову новчане накнаде за помоћ 
и његу од стране другог лица; 

ф) примања по основу права на ли- 
чну инвалиднину по свим осно-
вама, изузев у поступку оства-
ривања права на сталну новча-
ну помоћ, новчану накнаду за 
помоћ и његу од стране другог 
лица; 

г)   прихода остварених по основу  
      имовинског права; 
х)   прихода остварених по основу  

привредних, услужних и друг-
их дјелатности; 

и)   прихода остварених по основу  
       ауторских права; 
 ј)   прихода по основу допунског ра- 

да и прихода по основу регис-
троване допунске дјелатности; 

к)   примања по основу новчане на- 
кнаде за новорођено треће, чет-
врто и пето дијете; 

л)   примања по основу новчане на- 
кнаде за вријеме чекања на за-
послење. 

 

(2) Приходом од пољопривредне дје-
латности у смислу тачке ц) овог чл-
ана сматра се катастарски приход 
из претходне године који се дијели 
са 12 мјесеци и бројем чланова до-
маћинства.  

(3) Приходом оствареним по основу 
имовинског права у смислу тачке г) 
овог члана, сматра се приход оства-
рен продајом имовине, а приход 
остварен давањем имовине у закуп 
или најам, је просјечан приход ост-
варен у посљедњих шест мјесеци 
прије подношења захтјева за оства-
ривање права из овог Закона, који 
се дијели са бројем чланова дома-
ћинства. 
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(4) Заједничко домаћинство је еконо-

мска заједница једне или више по-
родица у којој се заједнички стичу 
и троше новчана и друга материја-
лна средства, стечена радом и ко-
риштењем заједничких материјал-
них добара. 

(5) Породицу, у смислу овог Закона, 
чини: брачни друг, односно ван-
брачни друг, дијете (брачно, ван-
брачно, усвојено, пасторче и дијете 
без родитеља узето на издржава-
ње), отац, мајка, маћеха, дјед и баба 
– нена (по оцу и мајци) и браћа и 
сестре брачних другова. 

 
Члан 5. 

(Примјена одредби Закона  
о управном поступку) 

 
У поступку за остваривање пра-

ва по овом Закону примјењују се одре-
дбе Закона о управном поступку, ако 
овим Законом није другачије одређено.  
 

Члан 6. 
(Употреба израза у мушком  

или женском роду) 
 

Ријечи које су ради прегледнос-
ти у пропису наведене у једном роду 
без дискриминације односе се и на му-
шки и на женски род. 
 
ДИО ДРУГИ - ДЈЕЛАТНОСТ, ЦИЉЕВИ 
И НАЧЕЛА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ 
 

Члан 7. 
(Појмовно одређење  
социјалне заштите) 

 
(1) Социјална заштита, у смислу овог 

Закона, је организована дјелатност 
од посебног интереса за Кантон, 
која има за циљ пружање подршке 
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појединцима и њиховим породи-
цама у стању потребе и подузима-
ње мјера ради спречавања, ублажа-
вања и отклањања узрока и посље-
дица таквог стања. 

(2) Стање потребе, у смислу става (1) 
овог члана, сматра се трајно или 
привремено стање у којем се нала-
зи лице или породица, проузроко-
вано ратним догађајима, елемента-
рним несрећама, општом економ-
ском кризом, психофизичким ста-
њем лица или других разлога, који 
се не могу отклонити без помоћи 
другог лица.  

 
Члан 8. 

(Дјелатност социјалне заштите) 
 
(1) Дјелатношћу социјалне заштите се 

сматрају организоване мјере и акт-
ивности на стварању услова за ост-
варивање заштитне функције по-
родице и услова за самосталан жи-
вот и рад лица која се налазе у ста-
њу потребе или за њихово активи-
рање у складу са способностима, 
осигуравање средстава за живот ма-
теријално неосигураним и за рад 
неспособним појединцима и дру-
гим појединцима који су у стању 
потребе, као и осигуравање других 
облика социјалне заштите. 

(2) Под дјелатношћу социјалне зашти-
те подразумијева се и пружање по-
дршке кориснику у изласку из ста-
ња сиромаштва и социјалне искљу-
чености.  

 
Члан 9. 

(Циљеви социјалне заштите) 
 

Циљеви социјалне заштите су: 
 

a) достићи, односно одржавати ми- 
нималну материјалну сигурно- 
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ст и независност појединаца и 
породица у задовољавању њи-
хових основних животних пот-
реба; 

б)   омогућити доступност услуга и  
остваривање права у социјалној 
заштити; 

ц)  створити једнаке могућности по- 
јединаца за самосталан живот и 
активно судјеловање у заједници; 

д)   очувати и унаприједити поро- 
дичне односе и подстицати 
породичну солидарност; 

е)   превенирати и отклонити пос- 
љедице злостављања, занемари-
вања или експлоатације. 

 
Члан 10. 

(Начела социјалне заштите) 
 

Социјална заштита се заснива 
на сљедећим начелима: 

 

a) уважавању достојанства корис-
ника из области социјалне заш-
тите; 

б)   личној одговорности и активном  
судјеловању корисника у креи-
рању циљева и активности со-
цијалне заштите које се на њега 
односе; 

ц)  побољшању положаја корисника  
      права у заједници; 
д)   успостави социјалних програма  

који ће осигурати услове за од-
рживи развој корисника уз сма-
њивање дугорочне зависности 
од подршке социјалне заштите; 

е)   плурализму носитеља, садржаја,  
облика, метода и услуга у соци-
јалној заштити; 

ф)  партнерству и удруживању ра- 
зличитих носитеља дјелатности 
и програма из владиног и не-
владиног сектора; 
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г)   недискриминацији у остварива- 
      њу права из социјалне заштите. 

 
Члан 11. 

(Одговорност у  
задовољавању потреба) 

 
Свако је дужан да радом, при-

ходима и имовином створи услове за 
задовољавање основних животних пот-
реба и допринесе спречавању, откла-
њању или ублажавању социјалне уг-
рожености, као и социјалне угрожено-
сти чланова породице, посебно дјеце и 
других чланова који нису у могућно-
сти бринути се сами о себи. 
 

Члан 12. 
(Обављање дјелатности  

социјалне заштите) 
 
(1) Дјелатност социјалне заштите оба-

вљају установе социјалне заштите, 
јединице локалне самоуправе, удру-
жења и фондације, организације 
које оснивају вјерске заједнице, гра-
ђани појединци, као и друга физи-
чка и правна лица у складу са зако-
ном. 

(2) Установе из става (1) овога члана 
могу се основати као јавне и прива-
тне, осим центара за социјални рад 
који се оснивају искључиво као јав-
не установе. 

 
Члан 13. 

(Евиденција) 
 
(1) О правима из овог Закона води се 

јединствена евиденција.  
(2) Евиденција из става (1) овога члана 

води се у електронском и у папир-
ном облику.  

(3) Администрација новчаних накна- 
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да и осталих права корисника вр-
ши се у оквиру различитих врста 
регистара на нивоу Федерације и 
кантона који су подржани електро-
нским информационим системима. 

(4) Установе социјалне заштите и дру-
ги пружаоци услуга социјалне заш-
тите дужни су чувати документа-
цију корисника у изворном и у еле-
ктронском облику, те је заштитити 
од неовлаштеног приступа, умно-
жавања и злоупотребе, независно 
од облика у којему су подаци из до-
кументације сачувани. 

 
ДИО ТРЕЋИ - НАЧЕЛА СОЦИЈАЛНЕ 
ЗАШТИТЕ 
 

Члан 14. 
(Начело хуманизма, поштивања 

интегритета и достојанства 
корисника) 

 
(1) Појединац има право на социјалну 

заштиту, чије се пружање заснива 
на социјалној правди и хуманизму, 
уз поштивање тјелесног и психич-
ког интегритета, као и уз уважава-
ње његових моралних, културних 
и вјерских увјерења, у складу с ос-
новним људским правима и слобо-
дама. 

(2) Забрањује се било који облик наси-
ља према корисницима при пру-
жању права и услуга из социјалне 
заштите. 

 
Члан 15. 

(Начело најбољег  
интереса корисника) 

 
Права и услуге из социјалне за-

штите пружају се у складу с најбољим 
интересом корисника, уважавајући жи- 
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вотни циклус, спол, етничко и култу-
рно поријекло, језик, вјероисповјест, 
индивидуалне способности, животне 
навике, развојне и посебне потребе 
корисника.    
 

Члан 16. 
(Начело укључености  

корисника у заједници) 
 

Услуге социјалне заштите пру-
жају се корисницима у правилу када 
су за то испуњени услови у њиховим 
домовима и/или њиховој локалној за-
једници кроз ванинституционалне об-
лике заштите које осигуравају разли-
чити пружаоци услуга с циљем побољ-
шања квалитете живота корисника и 
њихове укључености у заједницу.  
 

Члан 17. 
(Начело доступности  
социјалне заштите) 

 
Пружање права и услуга из со-

цијалне заштите организује се на нач-
ин који осигурава њихову физичку, 
географску и економску приступачно-
ст, уз уважавање културолошких и 
других различитости.   
 

Члан 18. 
(Начело ефикасности  

социјалне заштите) 
 

Социјална заштита остварује се 
на начин који осигурава постизање 
најбољих могућих резултата у односу 
на расположива финансијска средства.     
 

Члан 19. 
(Начело благовремености  

социјалне заштите) 
 

Социјална заштита остварује се  
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на начин који осигурава правовремено 
препознавање потреба корисника и 
пружање услуга ради спречавања нас-
танка и развоја стања која угрожавају 
задовољавање основних животних по-
треба и ометају укључивање у друштво.  
 

Члан 20. 
(Начело континуираности  

социјалне заштите) 
 

Пружање права и услуга соција-
лне заштите је функционално повеза-
но и усклађено, тако да осигурава цје-
ловиту социјалну заштиту кориснику 
права и услуга у свакој животној доби.  
 

Члан 21. 
(Начело најмање  

рестриктивног окружења) 
 

Права и услуге социјалне зашт-
ите пружају се првенствено у непосре-
дном и најмање рестриктивном окру-
жењу, уз избор услуга које кориснику 
омогућавају останак у заједници.  
 

Члан 22. 
(Начело унапређивања квалитете 

социјалне заштите) 
 
(1) Права и услуге социјалне заштите 

пружају се у складу с начелима и 
стандардима савремене професио-
налне праксе социјалног рада.  

(2) Квалитета услуга социјалне зашти-
те унапређује се примјеном савре-
мених научних постигнућа и стру-
ке те стандарда услуга у социјалној 
заштити. 

 
Члан 23. 

(Начело партнерства и удруживања) 
 

Пружаоци права и услуга из  
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социјалне заштите из владиног секто-
ра, приватног сектора, цивилног дру-
штва сарађују и заједнички дјелују на 
свим нивоима власти у сврху постиза-
ња што веће ефикасности и ефектив-
ности социјалне заштите, као и досту-
пности социјалне заштите кориснику.  
 

Члан 24. 
(Начело забране дискриминације) 

 
(1) Права и услуге из овог Закона при-

падају лицима која испуњавају про-
писане услове без обзира на разли-
ке у раси, боји коже, сполу, језику, 
политичком и националном опре-
дјељењу, социјалном поријеклу, се-
ксуалној оријентацији, старости, 
имовини, природи социјалне угро-
жености, инвалидитету или било 
којем другом статусу. 

(2) Установе социјалне заштите осигу-
равају равноправност у приступу и 
кориштењу права и услуга  из овог 
Закона и у свом раду спречавају сва-
ки облик дискриминације, директ-
не или индиректне, по било којем 
основу.  

 
Члан 25. 

(Начело јавности) 
 

Сви субјекти који обављају дје-
латност социјалне заштите осигуравају 
слободан приступ информацијама од 
јавног значаја и другим информаци-
јама које омогућавају појединцима да 
буду упознати са системом социјалне 
заштите у Федерацији и Кантону, а у 
складу с важећим прописима о слобо-
дном приступу информацијама и за-
штити личних података. 
 
ДИО ЧЕТВРТИ - СОЦИЈАЛНА  
                                  ЗАШТИТА  
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ПОГЛАВЉЕ I - КОРИСНИЦИ ПРАВА 
ИЗ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ 
 

Члан 26. 
(Корисници права  

из социјалне заштите) 
 
(1) Корисници права из социјалне за-

штите, у смислу овог Закона, су ли-
ца која се налазе у стању потребе и 
то: 
 

a) Дјеца: 
 

1) дјеца без родитељског стара-
ња; 

2) одгојно занемарена дјеца; 
3) дјеца у сукобу са законом; 
4) дјеца чији је развој ометен 

породичним приликама; 
5) дјеца с инвалидитетом; 
6) дјеца жртве породичног и 

другог насиља; 
7) дјеца жртве трговине људи-

ма; 
8) дјеца жртве злоупотребе пси-

хоактивних супстанци и дру-
гих облика овисности; 

9) дјеца с друштвено негативн-
им понашањем; 

10) дјеца без пратње; 
11) дјеца којој је због посебних 

околности потребан одгова-
рајући облик социјалне заш-
тите. 

 
     б)  Пунољетна лица: 
 

1) лица с инвалидитетом; 
2) материјално неосигурана и 

за рад неспособна лица; 
3) старија лица без породичн-

ог старања; 
4) лица с друштвено негатив-

ним понашањем; 
5) жртве породичног и другог 

насиља; 
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6) жртве трговине људима; 
7) жртве злоупотребе психоак-

тивних супстанци и других 
облика овисности; 

8) бескућници; 
9) лица којима је због посебних 

околности потребан одгова-
рајући облик социјалне за-
штите.  
 

(2) Круг корисника социјалне заштите 
из става (1) овог члана може се про-
ширити у складу са програмима 
развоја социјалне заштите и специ-
фичним приликама у Кантону. 

 
Члан 27. 

(Дјеца корисници права  
изсоцијалне заштите) 

 
Под дјететом, корисником пра-

ва из социјалне заштите у смислу чла-
на 26. став (1) алинеја а) овога Закона, 
подразумијева се: 
 

1) дијете без родитељског старања 
које је без оба родитеља, непо-
знатих родитеља, напуштено од 
родитеља, дијете родитеља ко-
јима је одузето право да живе са 
дјететом, дијете родитеља који-
ма је одузето родитељско право 
и дијете родитеља спријечених 
да врше родитељску дужност; 

2) одгојно занемарено дијете које 
због недовољног надзора и бри-
ге родитеља или старатеља/ус-
војитеља, те негативног утицаја 
средине, нарушава опште при-
хваћене норме понашања; 

3) дијете у сукобу са законом које 
својим понашањем нарушава 
општеприхваћене норме пона-
шања и врши прекршаје и кри-
вична дјела; 
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4) дијете чији је развој ометен по-
родичним приликама и чији ро-
дитељи због несређених поро-
дичних односа, материјалних 
или других разлога нису у мо-
гућности осигурати нормалне 
услове за његов правилан одгој, 
те физички, психички и емоци-
онални развој; 

5) дијете с инвалидитетом је дије-
те с тјелесним, душевним, инте-
лектуалним или чулним оште-
ћењима, односно вишеструким 
оштећењима која у интеракци-
ји с разним препрекама могу 
ометати његово пуно и ефикас-
но судјеловање у друштву на је-
днаком основу с другима; 

6) дијете жртва породичног и дру-
гог насиља које је жртва тјелес-
ног, психичког или сексуалног 
злостављања и коме је нанесена 
тјелесна, психичка, сексуална 
или економска штета или пат-
ња, као и пријетња таквим дје-
лима или пропуштање чињења 
и дужне пажње, које озбиљно 
спутавају дијете да ужива у сво-
јим правима и слободама на пр-
инципу равноправности у јавн-
ој или приватној сфери живота; 

7) дијете жртва трговине људима 
које је врбовано, отето, превезе-
но, скривено, насилно транспо-
ртовано или прихваћено у свр-
ху експлоатације чак и ако није 
употријебљено неко од средста-
ва пријетње или силе, принуде, 
преваре, обмане или другог сл-
ичног средства без обзира је ли 
дијете дало свој добровољни 
пристанак за експлоатацију или 
не; 

8) дијете жртва злоупотребе пси- 
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хоактивних супстанци (алкохол, 
дрога и слично) и других обли-
ка овисности (интернет, коцка 
и слично) које због овисности, 
негативних социјалних утицаја 
и емоционалних поремећаја на-
рушава и угрожава своје здрав-
ље и живот; 

9) дијете с друштвено негативним 
понашањем које се одаје беспо-
сличарењу, скитњи, просјачењу 
и другим облицима друштвено 
негативног понашања; 

10) дијете без пратње које је стра-
нац и које није навршило 18 го-
дина живота, а које се прије 
уласка у Босну и Херцеговину 
налази без пратње родитеља 
или старатеља или оно дијете 
које остане без пратње родите-
ља, односно старатеља након 
уласка на териториј Кантона; 

11) дијете коме је усљед посебних 
околности потребан одговарају-
ћи облик социјалне заштите и 
које се нађе у стању потребе зб-
ог сиромаштва, елементарне не-
погоде, избјеглиштва, ратног ста-
ња, претрпљене присилне ми-
грације, репатријације, смрти је-
дног или више чланова породи-
це, повратка с лијечења, отпуш-
тања из установе или других 
непредвидивих околности. 

 
Члан 28. 

(Пунољетна лица корисници  
права из социјалне заштите) 

 
Под пунољетним лицем, корис-

ником права из социјалне заштите у 
смислу члана 26. став (1) алинеја б) ов-
ога Закона, подразумијева се: 
 

1) лице с инвалидитетом је лице с   
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тјелесним, душевним, интеле-
ктуалним и сензорним тешко-
ћама, односно вишеструким ош-
тећењима која у интеракцији с 
разним препрекама могу омета-
ти њезино пуно и ефикасно су-
дјеловање у друштву на једна-
ком основу с другима; 

2) материјално неосигурана и за 
рад неспособна лице је одрасла 
лице које нема пријеко потреб-
них средстава за издржавање, 
неспособна је за рад и не може 
осигурати средства за живот по 
неком другом основу; 

3) старија лице без породичног ст-
арања је лице које је у доби од 
65 година живота и старија, која 
због трајних промјена у психо-
социјалном или здравственом 
стању не може задовољити ос-
новне животне потребе и која 
нема чланова породице ни сро-
днике који су је по закону оба-
везни издржавати или, ако их 
има, да те лица нису у могућно-
сти извршавати обавезу издржа-
вања; 

4) лице с друштвено негативним 
понашањем која се одаје беспо-
сличарењу, скитњи, просјачењу, 
проституцији и другим обли-
цима друштвено негативног по-
нашања; 

5) лице жртва породичног и дру-
гог насиља која је жртва тјелес-
ног, психичког или сексуалног 
злостављања и којој је нанесена 
тјелесна, психичка, сексуална 
или економска штета или пат-
ња као и пријетња таквим дјел-
има или пропуштање чињења 
и дужне пажње које озбиљно 
спутавају особу да ужива у сво- 
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јим правима и слободама на 
принципу равноправности у ја-
вној или приватној сфери жи-
вота; 

6) жртва трговине људима је лице 
које је отета, превезена, скриве-
на, насилно транспортирана или 
прихваћена употребом пријет-
ње или силе или је обмањива-
њем или другим облицима при-
нуде или пријеваре наведена на 
пристанак властитог експлоати-
рања, те је тиме доведена у ста-
ње потребе; 

7) жртва злоупотребе психоактив-
них средстава и других облика 
овисности је лице које је дошло 
у стање потребе због употребе 
психоактивних супстанци, не-
гативних социјалних утицаја и 
емоционалних поремећаја и ти-
ме нарушава и угрожава своје 
здравље и живот због чега има 
проблеме у друштвеним и по-
родичним односима и осигура-
вању егзистенције; 

8) бескућник је лице које нема мје-
сто становања нити средстава 
којима би могло осигурати ста-
новање, те је привремено смје-
штено у прихватилиште или 
борави на јавним или другим 
мјестима која нису намијењена 
за становање; 

9) лице којем је усљед посебних 
околности потребан одговарају-
ћи облик социјалне заштите зб-
ог сиромаштва, елементарне не-
погоде, избјеглиштва, ратног ста-
ња, претрпљене присилне миг-
рације, репатријације, смрти је-
дног или више чланова поро-
дице, повратка с лијечења, отп-
уштања из установе или других  
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непредвидивих околности. 

 
ПОГЛАВЉЕ II - ПРАВА ИЗ СОЦИЈАЛНЕ  
                                ЗАШТИТЕ  
 

Члан 29. 
(Основна права  

из социјалне заштите) 
 

 Права из социјалне заштите, у 
смислу овог Закона, су:  
 

a) новчана и друга материјална 
помоћ; 

б)   оспособљавање за живот и рад; 
ц)   хранитељство; 
д)   смјештај у установе социјалне  
      заштите; 
е)  услуге социјалног и другог стру- 
      чног рада; 
ф) кућна њега и помоћ у кући; 

 
ОДЈЕЉАК А. НОВЧАНА И ДРУГА 
МАТЕРИЈАЛНА ПОМОЋ 
 

Члан 30. 
(Новчана и друга  

материјална помоћ) 
 
 Новчана и друга материјална 
помоћ састоји се од:  
 

a) сталне новчане помоћи; 
б)   новчане накнаде за помоћ и ње- 
       гу од стране другог лица; 
ц)   друге материјалне помоћи.  

 
Члан 31. 

(Општи услови за остваривање  
права на сталну новчану помоћ  

и другу материјалну помоћ) 
 
(1) Право на сталну новчану помоћ и 

другу материјалну помоћ имају ли-
ца и породице уколико кумулати-
вно испуњавају сљедеће услове: 
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a) да су материјално неосигурани 

и неспособни за самосталан рад 
и привређивање; 

б)   да немају довољно прихода за  
       издржавање; 
ц)   да немају чланова породице ко- 

ји су по закону обавезни да их 
издржавају или ако их имају, да 
ти чланови нису у могућности 
да извршавају обавезу издржа-
вања.  

(2) Право на помоћ из става (1) овог 
члана остварују лица и породице 
које у континуитету имају пријав-
љено пребивалиште, односно бора-
виште на подручју Кантона најма-
ње годину дана прије подношења 
захтјева.  

 
Члан 32. 

(Поступак утврђивања 
неспособности за самосталан  

рад и привређивање) 
 
(1) Налаз и мишљење о неспособности 

за самосталан рад и привређивање 
у првом и другом степену даје стру-
чна институција или стручна ко-
мисија са којом Кантонално мини-
старство закључи уговор.  

(2) Стручну комисију чине здравстве-
ни и нездравствени кадрови који 
су оспособљени за давање мишље-
ња и оцјене о способностима, туђој 
њези и помоћи, односно који имају 
дуже искуство у оцјенама способ-
ности дјеце и одраслих, на пријед-
лог ЈУ Центар за социјални рад Бо-
санско-подрињског кантона Гораж-
де (у даљем тексту: Центар за соци-
јални рад).  

(3) Налаз и мишљење о способности и 
разврставању дјеце ометене у фи-
зичком или психичком развоју даје  
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у првом степену стручна комисија 
за оцјењивање способности и раз-
врставање дјеце ометене у физич-
ком или психичком развоју коју об-
разује Центар за социјални рад, а у 
другом степену стручна комисија 
коју образује Кантонално министа-
рство. 

 
СТАЛНА НОВЧАНА ПОМОЋ 
 

Члан 33. 
(Начин утврђивања минимума 

примања довољног за издржавање 
домаћинства) 

 
(1) Право на сталну новчану помоћ ос-

тварују лица и породице на начин 
и под условима прописаним овим 
и Федералним законом.  

(2) Износ најнижег примања домаћи-
нства који се сматра довољним за 
издржавање зависно од броја члан-
ова домаћинства утврђује се у про-
центу од: 
  

a) 25 % од просјечне плате у Кан-
тону за једночлано домаћинст-
во;  

б)   30 % од просјечне плате у Кан- 
      тону за двочлано домаћинство;  
ц)   35 % од просјечне плате у Кан- 
      тону за трочлано домаћинство;  
д)   40 % од просјечне плате у Кан- 

тону за четверочлано и више-
члано домаћинство.  

(3) Уколико домаћинство има лице с 
инвалидитетом или лице с трајним 
сметњама у физичком или психи-
чком развоју, износ најнижег при-
мања домаћинства који се сматра 
довољним за издржавање, зависно 
од броја чланова домаћинства, утв-
рђује се у проценту од:  
 

a) 30 % од просјечне плате у Кан- 
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тону за једночлано домаћинст-
во;  

б)   35 % од просјечне плате у Кан- 
       тону за двочлано домаћинство;  
ц)   40 % од просјечне плате у Кан- 
       тону за трочлано домаћинство;  
д)   45 % од просјечне плате у Кан- 

тону за четверочлано и више-
члано домаћинство.  

 
Члан 34. 

(Утврђивање висине износа  
сталне новчане помоћи) 

 
(1) Стална новчана помоћ утврђује се 

у мјесечном износу у висини раз-
лике свих прихода чланова дома-
ћинства и износа најнижег прима-
ња домаћинства који се сматра до-
вољним за издржавање у смислу 
члана 33. овог Закона.  

(2) Изузетно, уколико су један или ви-
ше чланова домаћинства лица са 
инвалидитетом, а нису остварили 
право на новчану накнаду за његу 
и помоћ од стране другог лица, ста-
лна новчана помоћ утврђује се у 
висини од 10% од просјечне плате 
у Кантону.  

 
Члан 35. 

(Обавезе издржавања између 
чланова породице и сродника) 

 
(1) Обавеза издржавања између члано-

ва породице и сродника утврђује 
се и примјењује у складу са одред-
бама Породичног закона.  

(2) Сматра се да члан породице, одно-
сно сродник није у могућности, у 
смислу члана 22. Федералног зако-
на, издржавати члана породице са 
којим не живи у заједничком дома-
ћинству, ако му приходи, укључу-
јући и члана породице којег је оба- 
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везан издржавати, не прелазе износ 
од 35% просјечне плате у Кантону.  

 
Члан 36. 

(Искључивање из права  
на сталну новчану помоћ) 

 
(1) Право на сталну новчану помоћ не 

могу остварити домаћинства у ко-
јима је један од чланова власник 
предузећа или самосталне радње 
или има регистровану допунску 
дјелатност, односно домаћинства у 
којима су један или више чланова 
власници или посједници аутомо-
била до седам година старости, ос-
им ако су у питању лица са инва-
лидитетом која по прописима из 
области пореске и царинске поли-
тике могу увести или на домаћем 
тржишту купити моторно возило 
као ортопедско или друго помага-
ло. 

(2) Право на сталну новчану помоћ не 
могу остварити лица смјештене у 
установу социјалне заштите. 

 
Члан 37. 

(Преиспитивање услова  
за кориштење права  

на сталну новчану помоћ) 
 
(1) Право на сталну новчану помоћ 

признаје се од првог дана наредног 
мјесеца од дана подношења захтје-
ва и траје док постоје услови за ос-
тваривање права. 

(2) Преиспитивање услова за кориш-
тење права на сталну новчану по-
моћ врши се једанпут годишње у 
првом тромјесечју текуће године. 

(3) У поступку преиспитивања услова 
из става (2) овог члана ново рјеше-
ње се доноси уколико је дошло до  
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промјена које су од утицаја на даљ-
ње кориштење права. 

(4) Корисник права из става (1) овог 
члана дужан је у року од 15 дана 
пријавити Центру за социјални рад 
сваку промјену која утиче на оства-
ривање или висину права. 

(5) Корисници права на сталну новча-
ну помоћ дужни су у свакој кален-
дарској години у периоду од 01. до 
31. марта текуће године доставити 
доказе Центру за социјални рад као 
надлежном првостепеном органу, 
ради утврђивања испуњавања ус-
лова за наставак остваривања овог 
права. 

(6) Уколико корисник у остављеном 
року не достави доказе или се на 
основу достављених доказа утврди 
да корисник не испуњава услове за 
наставак остваривања права, Цен-
тар за социјални рад доноси рјеше-
ње о престанку права на сталну но-
вчану помоћ закључно са фебруа-
ром текуће године. 

 
НОВЧАНА НАКНАДА ЗА ПОМОЋ 
И ЊЕГУ ОД СТРАНЕ ДРУГЕ ЛИЦА 
 

Члан 38. 
(Корисници права на новчану 

накнаду за помоћ и његу од стране  
другог лица) 

 
(1) Право на новчану накнаду за пом-

оћ и његу од стране другог лица 
имају стара и немоћна лица која 
имају више од 65 година живота и 
којима је због трајних промјена у 
здравственом стању пријеко потре-
бна помоћ и њега од стране другог 
лица за задовољавање њихових ос-
новних животних потреба, ако то 
право не могу остварити по неком  
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другом основу.  

(2) Право на новчану накнаду за пом-
оћ и његу од стране другог лица не 
могу остварити лица која су смјеш-
тена у установе социјалне заштите. 

 
Члан 39. 

(Услови за остваривање права  
на новчану накнаду за помоћ  
и његу од стране другог лица) 

 
(1) Новчану накнаду за помоћ и његу 

од стране другог лица у смислу чла-
на 38. овог Закона остварује лице 
под условом да јој приходи по чла-
ну домаћинства мјесечно не прела-
зе 35% од просјечне плате у Канто-
ну.  

(2) Укупан приход домаћинства као 
основ за остваривање права на но-
вчану накнаду за помоћ и његу од 
стране другог лица чине приходи 
утврђени чланом 4. овог Закона. 

 
Члан 40. 

(Утврђивање висине износа  
новчане накнаде за помоћ  

и његу од стране другог лица) 
 

Новчана накнада за помоћ и 
његу од стране другог лица износи:  
 

a) за лица из члана 39. овог Закона 
15% од просјечне плате у Кан-
тону; 

б)  за лица код којих постоји потре- 
ба за помоћи и његом другог 
лица изван стана, новчана нак-
нада износи 20% од просјечне 
плате у Кантону;  

ц)  за лица код којих постоји потре- 
ба за помоћи и његом другог ли-
ца у стану, новчана накнада из-
носи 25% од  просјечне плате у 
Кантону.  
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Члан 41. 

(Преиспитивање услова  
за кориштење права на новчану 

накнаду за помоћ и његу  
од стране другог лица) 

 
(1) Право на новчану накнаду за пом-

оћ и његу од стране другог лица 
признаје се од првог дана наредног 
мјесеца од дана подношења захтје-
ва и траје док постоје услови за ос-
тваривање права. 

(2) Преиспитивање услова за кориш-
тење права из става (1) овог члана 
врши се једанпут годишње у првом 
тромјесечју текуће године. 

(3) У поступку преиспитивања услова 
из става (2) овог члана ново рјеше-
ње се доноси уколико је дошло до 
промјена које су од утицаја на даље 
кориштење права. 

(4) Корисник права из става (1) овог 
члана дужан је у року од 15 дана 
пријавити Центру за социјални рад 
сваку промјену која утиче на оства-
ривање или висину права. 

(5) Корисници права на новчану  нак-
наду за помоћ и његу од стране др-
угог лица дужни су у свакој кален-
дарској години у периоду од 01. до 
31. марта текуће године доставити 
доказе Центру за социјални рад 
као надлежном првостепеном орга-
ну, ради утврђивања испуњавања 
услова за наставак остваривања ов-
ог права. 

(6) Уколико корисник у остављеном 
року не достави доказе или се на 
основу достављених доказа утврди 
да корисник не испуњава услове за 
наставак остваривања овог права, 
Центар за социјални рад доноси рј-
ешење о престанку права закључно 
са фебруаром текуће године. 
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Члан 42. 
(Начин утврђивања потребе  
за његом и помоћи од стране  

другог лица) 
 

Потребу за његом и помоћи од 
стране другог лица за одрасла лица ут-
врђује стручна институција или коми-
сија из члана 32. ставови (1) и (2) овог 
Закона. 
 
ДРУГЕ МАТЕРИЈАЛНЕ ПОМОЋИ 
 

Члан 43. 
(Појмовно одређење друге 

материјалне помоћи) 
 

Друге материјалне помоћи у 
смислу овог Закона су привремена, је-
днократна новчана помоћ или нату-
рално давање материјално неосигура-
ним лицима и породицама које се на-
ђу у стању потребе усљед тешкоћа из-
азваних околностима из члана 18. Фе-
дералног закона и уколико испуњавају 
услове утврђене чланом 22. тачка 2. и 
3. Федералног закона. 
 

Члан 44. 
(Привремена и једнократна  

новчана помоћ) 
 
(1) Привремена једнократна новчана 

помоћ се додјељује највише до ви-
сине 25% од просјечне плате у Кан-
тону. 

(2) Право на једнократну новчану по-
моћ може се додијелити кориснику 
у оквиру једног домаћинства најви-
ше три пута у току календарске го-
дине. 

(3) Једнократна новчана помоћ може 
се додијелити и у натури, уколико 
постоји сумња да би се новчана  
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средства могла ненамјенски утро-
шити, што процјењује стручни тим 
Центра за социјални рад, односно 
надлежна општинска, градска слу-
жба.   

 
Члан 45. 

(Помоћ за потребе сношења дијела 
трошкова џеназе - сахране) 

 
(1) Породица корисника сталне нов-

чане помоћи има право на новчану 
помоћ за потребе сношења дијела 
трошкова џеназе – сахране корис-
ника сталне новчане помоћи.  

(2) Изузетно, уколико корисник стал-
не новчане помоћи нема ближих 
сродника који имају обавезу изд-
ржавања, новчану помоћ за сноше-
ње трошкова џеназе – сахране ко-
рисника сталне новчане помоћи, у 
цјелости се финансира из општин-
ског, односно градског буџета, у ск-
ладу са финансијским могућности-
ма.  

(3) Висину помоћи из претходног ста-
ва, као и начин реализације, про-
писује општинско односно градско 
вијеће.  

 
Члан 46. 

(Здравствена заштита) 
 
(1) Корисницима сталне новчане пом-

оћи, новчане накнаде за помоћ и 
његу од стране другог лица и дру-
гих материјалних помоћи, обезбје-
ђује се право на здравствено осигу-
рање, уколико то право не могу ос-
тварити по  неком другом основу. 

(2) Средства за финансирање трошко-
ва здравственог осигурања корис-
ника из става (1) овог члана обез-
бјеђују се из Буџета Кантона. 
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ОДЈЕЉАК Б. ОСПОСОБЉАВАЊЕ 
ЗА ЖИВОТ И РАД 
 

Члан 47. 
(Корисници права  

на оспособљавање за живот и рад) 
 
(1) Право на оспособљавање за живот 

и рад обезбјеђује се дјеци ометеној 
у психофизичком развоју и дјеци 
код које постоји инвалидност проу-
зрокована повредом или болешћу 
до навршених 15 година живота 
кроз основно школовање у редовн-
им школама или школама специја-
лног типа које могу имати интер-
натски смјештај, као и одраслим 
лицима са умањеним психофизи-
чким способностима без обзира на 
узрок настанка инвалидности, од-
носно радне способности, ако то 
право не могу остварити по неком 
другом основу, а која се према пси-
хофизичким способностима и го-
динама живота, могу оспособити за 
рад. 

(2) Изузетно од претходног става, пра-
во на школовање и оспособљавање 
за живот и рад остварују дјеца до 
навршених 18 година живота, уко-
лико због физичких или психич-
ких сметњи нису била у стању зав-
ршити основно школовање и оспо-
собљавање за живот и рад у пред-
виђеном року. 

(3) Дјеца ометена у физичком или пси-
хичком развоју са навршених 15 го-
дина, односно 18 година живота, 
остварују право на школовање и 
оспособљавање за самосталан жив-
от и рад кроз редовне средње шко-
ле или средње школе специјалног 
типа које могу имати интернатски 
смјештај, ако су испуњени сљедећи  
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услови: 
 

a) да је дијете завршило основно 
образовање; 

б)  да постоји вјероватност да се ди- 
јете, с обзиром на ометеност у 
физичком или психичком раз-
воју и степен преостале способ-
ности, може примјеном овог пр-
ава оспособити за самосталан 
живот и рад; 

ц)  да постоји вјероватноћа да се ос- 
пособљавање дјетета може пос-
тићи у трајању до четири годи-
не. 

(4) Право на школовање и оспособља-
вање  за живот и рад обезбјеђује се 
дјетету до навршених 26 година 
живота, односно и послије наврше-
них 26 година живота, уколико је 
то право раније успостављено, а 
најкасније до навршених 29 година 
живота. 

 
Члан 48. 

(Утврђивање постојања основа  
за остваривање права на 

оспособљавање за живот и рад) 
 

Утврђивање постојања основа за 
остваривање права на оспособљавање 
за живот и рад врши стручна комисија 
из члана 32. ставови (1) и (2) овог Зако-
на. 

 
Члан 49. 

(Покриће трошкова  
оспособљавања за живот и рад) 

 
(1) Лице које се ради оспособљавања 

за живот и рад упућује изван мјеста 
пребивалишта има право на пок-
риће трошкова смјештаја, прехране 
и превоза, уколико му то његова 
породица не може осигурати.  
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(2) Трошкове из става (1) овог члана 

сноси Центар за социјални рад.  
(3) У трошковима оспособљавања за 

живот и рад учествују родитељи, 
усвојиоци, старатељи и сродници 
уколико им мјесечни приходи по 
члану домаћинства прелазе 35% од 
просјечне плате у Кантону.  

(4) Лица из претходног става учествују 
у сношењу дијела трошкова смјеш-
таја, прехране и превоза лица које 
се оспособљава, у износу од 70% од 
прихода који отпада на лице које се 
оспособљава на живот и рад.  

 
Члан 50. 

(Престанак права на оспособљавање 
за живот и рад) 

 
Право на оспособљавање за жи-

вот и рад престаје ако код лица насту-
пе такве промјене у физичком или пси-
хичком стању које онемогућавају њено 
оспособљавање и више не постоји вје-
роватноћа да се лице може оспособити 
за самосталан живот и рад, што се ут-
врђује поновном оцјеном Стручне ко-
мисије из члана 32. ставови (1) и (2) ов-
ог Закона. 
 

Члан 51. 
(Новчана накнада за вријеме чекања 

на запослење по основу 
оспособљености за живот и рад) 

 
(1) Дјеци и одраслим лицима који су у 

складу са Федералним законом и 
овим Законом оспособљени за жи-
вот и рад припада право на новча-
ну накнаду за вријеме чекања на 
запослење. 

(2) Лица из претходног става по зав-
ршетку оспособљавања за живот и 
рад имају право на новчану накна- 
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ду до тренутка запослења, под ус-
ловом да се редовно јављају уста-
нови у чијој је надлежности вођење 
евиденције о незапосленим лици-
ма. 

(3) Новчана накнада за вријеме чека-
ња на запослење утврђује се у ви-
сини 30% од просјечне плате у Кан-
тону. 

(4) Средства за новчану накнаду за ври-
јеме чекања на запослење обезбије-
ђују се из Буџета Кантона, а испла-
ћују се мјесечно путем Центра за 
социјални рад.  

 
Члан 52. 

(Престанак права на новчану 
накнаду за вријеме чекања  

на запослење) 
 
(1) Право на новчану накнаду за ври-

јеме чекања на запослење корис-
нику престаје: 
 

a) ако се запосли; 
б)   ако одбије посао за који је оспо- 
       собљен; 
ц)   ако се смјести у одговарајућу ус- 
       танову социјалне заштите. 
 

(2) Запослено лице које је раније кори-
стило или је могло користити нов-
чану накнаду за вријеме чекања на 
запослење, а које изгуби посао без 
своје кривице, може исту поново 
остварити након што искористи 
права по основу прописа из радног 
законодавства. 

 
Члан 53. 

(Преиспитивање услова  
за кориштење права на новчану 

накнаду за вријеме чекања  
на запослење) 

 
(1) Преиспитивање услова за кориш- 
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тење права из члана 51. овог овог 
Закона врши се једанпут годишње 
у првом тромјесечју текуће године. 

(2) Корисници права на новчану нак-
наду за вријеме чекања на запосле-
ње дужни су у свакој календарској 
години у периоду од 01. до 31. мар-
та текуће године доставити доказе 
Центру за социјални рад као над-
лежном првостепеном органу, ра-
ди утврђивања испуњавања услова 
за наставак остваривања овог права 
те, уколико корисник у остављен-
ом року не достави доказе или се 
на основу достављених доказа утв-
рди да корисник не испуњава ус-
лове за наставак остваривања пра-
ва, Центар за социјални рад доноси 
рјешење о престанку права на нов-
чану накнаду за вријеме чекања на 
запослење, закључно са фебруаром 
текуће године. 

 
ОДЈЕЉАК Ц.  ХРАНИТЕЉСТВО 
 

Члан 54. 
(Појам хранитељства) 

 
(1) Хранитељство је облик заштите из-

ван властите породице којим се дје-
тету или одраслом лицу у складу 
са Законом о хранитељству Феде-
рације Босне и Херцеговине („Слу-
жбене новине Федерације БиХ“, 
број: 19/17) (у даљем тексту: Закон 
о хранитељству) осигурава одгова-
рајући породични смјештај и 
заштита у хранитељској породици. 

(2) Смјештај у хранитељску породицу 
остварује се на начин и под услови-
ма прописаним Законом о храни-
тељству. 
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Члан 55. 
(Надлежност и поступак) 

 
(1) За рјешавање о признавању права 

и укључивање на смјештај у храни-
тељску породицу, као и закључива-
ње уговора о хранитељству, надле-
жан је Центар за социјални рад.  

(2) Рјешење о признавању права на см-
јештај и упућивање у хранитељску 
породицу доноси се уз претходно 
прибављену сагласност Кантонал-
ног Министарства у погледу хра-
нитељске накнаде и накнаде за из-
државање храњеника.  

(3) О жалбама на рјешења Центра за 
социјални рад одлучује Кантона-
лно Министарство. 

 
Члан 56. 

(Висина и исплата  
хранитељских накнада) 

 
Кантонално министарство ће 

наредбом о висини новчаних износа 
из члана 3. став (3) овог Закона утврди-
ти износе новчаних давања и начин 
исплате за хранитељство. 
 
ОДЈЕЉАК Д. СМЈЕШТАЈ У УСТАНОВУ 
СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ 
 

Члан 57. 
(Корисници права на смјештај у 

установу социјалне заштите) 
 
(1) Смјештај у установу социјалне заш-

тите, могу остварити дјеца и одра-
сла лица којима је потребна стална 
брига и помоћ у задовољавању њи-
хових животних потреба, а не могу 
их остварити у властитој или дру-
гој породици или на други начин. 
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(2) Смјештај у установу социјалне заш-

тите може остварити и лице овисно 
о психоактивним супстанцама под 
сљедећим условима: 
 

a) да је регистровано као овисник 
о психоактивним супстанцама; 

б)   да се добровољно укључило у  
третман социјалне рехабилита-
ције, ресоцијализације и реин-
теграције; 

ц)   да у потпуности сарађује у тра- 
       јању третмана; 
д)   да се налази у стању потребе; 
е)   да има препоруку за смјештај у  

установу, односно одговарајућу 
организацију, од стране струч-
ног тима Центра за социјални 
рад. 
 

(3) Право на смјештај у установу соци-
јалне заштите остварује се на нач-
ин и под условима предвиђеним 
овим и Федералним законом. 

 
Члан 58. 

(Начин утврђивања трошкова 
смјештаја у установу социјалне 

заштите) 
 
(1) Трошкове смјештаја у установу со-

цијалне заштите сноси лице које се 
смјешта, родитељ, усвојитељ, стара-
тељ или сродник који је дужан да 
издржава то лице или друго физи-
чко и правно лице које је преузело 
обавезу сношења трошкова смјеш-
таја.  
Трошкове смјештаја сноси или у 
њиховом сношењу учествује лице 
које се смјешта, родитељи, усвојио-
ци, старатељи или сродници који 
су сходно закону дужни издржава-
ти то лице, уколико им мјесечни 
приходи по члану домаћинства пре- 
лазе 35% просјечне плате у Кантону.  
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(2) Уколико средства из става (2) овог 
члана нису довољна за измирење 
трошкова смјештаја, разлику до пу-
ног износа цијене смјештаја сноси 
Центар за социјални рад.  

(3) Уколико лица из става (2) овог чла-
на не располажу средствима, трош-
кове ће у цјелости сносити Центар 
за социјални рад. 

 
Члан 59. 

(Надлежност и поступак) 
 
(1) О смјештају у установу социјалне 

заштите одлучује Центар за соци-
јални рад на начин утврђен овим и 
Федералним законом.  

(2) У случајевима када ће се смјештај 
из става (1) овог члана дјелимично 
или у потпуности финансирати из 
Буџета Кантона, надлежни орган 
из става (1) овог члана је дужан при-
је доношења рјешења о упућивању 
лица у социјалну установу, затра-
жити сагласност Кантоналног ми-
нистарства.  

(3) Након прибављања сагласности, на-
длежни орган може донијети рје-
шење о упућивању лица у соција-
лну установу.  

(4) Надлежни Центар за социјални рад 
и физичка лица из члана 58. овог 
Закона уговорно уређују међусоб-
не односе, а у вези са ставом (2) чл-
ана 58. овог Закона.  

(5) Средства од учешћа физичких ли-
ца у сношењу дијела трошкова см-
јештаја у социјалној установи, уп-
лаћују се на рачун Буџета Кантона 
и приход су Буџета Кантона.  

(6) У случају извршења смјештаја у со-
цијалну установу лица које нема 
чланове породице ни сродника ко-
ји је дужан издржавати, односно  
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који су њега дужни издржавати, из-
вршиће се попис његове покретне 
и непокретне имовине, која ће се 
потом предати на управљање и ко-
риштење Центру за социјални рад. 

(7) Лице које се смјешта и Центар за 
социјални рад уговорно регулишу 
односе из претходног става.  

(8) Ако се ради о кориснику пензије 
смјештеном у социјалну установу 
који нема обавезе издржавања чла-
нова ужег породичног домаћинст-
ва, средства пензије се уплаћују на 
рачун установе у коју је лице смје-
штено.  

(9) Лицу из претходног става, као и ос-
талим лицима смјештеним у уста-
нову социјалне заштите, даје се мје-
сечно у новцу на име личних пот-
реба 10% од цијене трошкова смје-
штаја. 

 
Члан 60. 

(Смјештај у установе које немају 
статус установе социјалне заштите) 

 
(1) Изузетно, лица из члана 57. овог За-

кона могу се смјестити у институ-
ције које нису установе социјалне 
заштите, под условом да исте имају 
статус правног лица, те регистрова-
ну дјелатност смјештаја и рада са 
категоријама корисника који се см-
јештају. 

(2) Са институцијама из става (1) овог 
члана Центар за социјални рад мо-
ра имати потписан меморандум 
или протокол о сарадњи, у којима 
су дефинисана међусобна права и 
обавезе. 

 
 
ОДЈЕЉАК Е. УСЛУГЕ СОЦИЈАЛНОГ 
И ДРУГОГ СТРУЧНОГ РАДА 
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Члан 61. 
(Појам услуге социјалног  
и другог стручног рада) 

 
Услугама социјалног и другог 

стручног рада у смислу овог Закона, 
сматра се савјетодавни рад који обав-
љају установе у рјешавању породич-
них и брачних проблема, те мјере и 
акције у сарадњи са мјесним заједни-
цама и другим органима, на сузбијању 
и спречавању друштвено неприхват-
љивог понашања дјеце и осталих по-
јединаца, породица и друштвених гру-
па. 
 

Члан 62. 
(Корисници права на услуге 

социјалног и другог стручног рада) 
 

Право на услуге социјалног и 
другог стручног рада могу остварити 
појединци, породице и друштвене гр-
упе, независно од материјалних могу-
ћности и кориштења неког од облика 
социјалне заштите, ради заштите њи-
хових права и интереса и спречавања 
појава и ублажавања посљедица соци-
јалних проблема. 
 
 
ОДЈЕЉАК Ф. КУЋНА ЊЕГА И 
                            ПОМОЋ У КУЋИ 
 

Члан 63. 
(Појам кућне његе  
и помоћи у кући) 

 
Кућна њега и помоћ у кући је 

организовано пружање разних услуга 
као што су: прехрана, обављање кућн-
их и других потребних послова и од-
ржавање личне хигијене лицима која 
нису у стању да се сама старају о себи. 
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Члан 64. 
(Пружаоци услуга кућне  

његе и помоћи у кући) 
 

Услуге кућне његе и помоћи у 
кући могу пружати установе, Црвени 
крст, невладине организације, хумани-
тарне организације, удружења грађа-
на, вјерске заједнице и организације 
које оне оснивају. 
 
ДИО ПЕТИ – УСТАНОВЕ СОЦИЈАЛНЕ  
                             ЗАШТИТЕ 
 
ПОГЛАВЉЕ I - ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 65. 
(Оснивање установа социјалне заштите) 

 
(1) Кантоналне јавне установе оснива 

Кантон, а оснивачки акт доноси 
Скупштина Кантона. 

(2) Установе се оснивају ради:  
a) обављања стручних и других 

послова из области социјалне 
заштите; 

б)   збрињавања одређених катего- 
рија корисника социјалне заш-
тите; 

ц)   проучавање појава и проблема  
       у области социјалне заштите. 

(3) Кантон може, у оквиру постојећих 
установа или као самосталне уста-
нове, основати сигурне куће и при-
хватилишта, као и друге установе, 
по потреби проширити или про-
мијенити дјелатност постојећих ус-
танова у складу са условима пред-
виђеним овим Законом и Законом 
о установама. 

 
Члан 66. 

(Општи и остали услови за оснивање 
установа социјалне заштите) 

 
(1) Установа социјалне заштите може  
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се основати ако су, поред општих 
услова прописаних за оснивање ус-
танове, испуњени и сљедећи усло-
ви:  
 

a) да постоји трајна потреба за об-
ављање одређене дјелатности 
социјалне заштите; 

б)   да су утврђени основни задаци,  
дугорочни циљеви, план и про-
грам рада установе; 

ц)   да је осигуран одговарајући  
простор и опрема за успјешан 
рад установе; 

д)   да су осигурани потребни стру- 
       чни и други радници; 
е)   да је утврђено финансирање и  

материјална средства потребна 
за рад установе. 

  

(2) Установу, изузев Центра за соција-
лни рад, може основати: грађанин, 
правно лице, хуманитарна органи-
зација или вјерска заједница, стра-
ни држављанин или страна хума-
нитарна организација под услови-
ма утврђеним овим Законом и За-
коном о установама.  

(3) Преношење јавних овлаштења из 
социјалне заштите на установе које 
не оснива Кантон, град или општи-
на, може се извршити законом или 
на закону заснованој одлуци град-
ског или општинског вијећа.  

 
Члан 67. 

(Одлучивање о испуњености 
 услова за оснивање установа 

социјалне заштите) 
 

(1) Рјешење о испуњавању услова за ос-
нивање установа социјалне зашти-
те доноси Комисија  коју рјешењем 
именује Кантонални министар. 

(2) Рјешење донесено од стране Кан-
тоналног министра је коначно и  
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против истог се може тужбом пок-
ренути управни спор пред Канто-
налним судом у Горажду.  

(3) Када утврди да установа не испу-
њава законом прописане услове за 
обављање дјелатности, Кантонално 
Министарство ће одредити рок у 
коме је установа дужна отклонити 
недостатке.  

 
Члан 68. 

(Престанак рада установе) 
 
 Установа престаје са радом пре-
ма условима утврђеним Законом о ус-
тановама.  
 
ПОГЛАВЉЕ II - КАНТОНАЛНИ 
ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД  
 

Члан 69. 
(Оснивач Кантоналног  

Центра за социјални рад) 
 
(1) Кантонални Центар за социјални 

рад као јавна установа је вишефун-
кционална установа социјалне за-
штите организована као централна 
институција, отворена за сарадњу 
са невладиним организацијама и 
другим организацијама које на при-
нципима савременог, стручног со-
цијалног рада уз ангажовање пот-
ребних профила стручњака орга-
низује, супервизира и проводи ци-
љеве социјалне заштите у Кантону. 

(2) Кантонални Центар за социјани 
рад оснива се ради обављања пос-
лова непосредне социјалне зашти-
те, заштите цивилних жртава рата 
и заштите породица са дјецом, ут-
врђених овим и Федералним зако-
ном, као и ради обављања других 
послова утврђених законом, дру-
гим прописима и општим актима.  
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(3) Кантонални Центар за социјални 
рад као јавну установу на коју се 
преносе јавна овлаштења, у складу 
са Законом о установама, оснива 
Кантон и утврђује организацију, 
врсту и степен стручне спреме стру-
чних радника. 

(4) Кантонални Центар за социјални 
рад може организовати рад по ор-
ганизационим јединицама у свакој 
општини за коју је основан и обез-
биједити стручни тимски рад.  

(5) Актом о оснивању Кантоналног Це-
нтра за социјални рад утврђују се 
међусобна права, обавезе и одгово-
рности оснивача и Кантоналног 
Центра за социјални рад.  

 
Члан 70. 

(Статус Кантоналног  
Центра за социјални рад) 

 
(1) Кантонални Центар за социјални 

рад је јавна установа у државној сво-
јини, а на оснивање, регистрацију, 
дјелатност, престанак рада и друга 
питања примјењују се прописи о 
установама, ако овим Законом није 
другачије одређено. 

(2) Кантонални Центар за социјални 
рад има својство правног лица.  

 
Члан 71. 

(Послови Кантоналног  
центра за социјални рад) 

 
(1) Кантонални Центар за социјални 

рад непосредно обавља послове ко-
ји су му стављени у надлежност 
Федералним законом и овим Зако-
ном: 
 

a) открива, прати и проучава про-
блеме из области социјалне за-
штите; 
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б)   открива узроке и стање соција- 
      лне потребе;  
ц)   подстиче и организује активно- 

сти од превентивног значаја из 
области социјалне заштите;  

д)   примјењује и проводи облике  
       социјалне заштите;  
е)   непосредно пружа услуге соци-  
       јалног рада;  
ф)  рјешава у првом степену захт- 

јеве за остваривање права у ок-
виру надлежности;  

г)   обавља послове из области поро- 
дичне заштите, заштите цивил-
них жртава рата, заштите поро-
дица са дјецом, заштите одгојно 
занемарене дјеце, те учествује у 
извршењу одгојних мјера и мје-
ра заштитног надзора;  

х)   обавља послове и има овлаште- 
ња органа старатељства утврђе-
на Породичним законом, друг-
им законима и прописима;  

и)  обавља савјетодавни и савјетова- 
      лишни социјални рад;  
ј)   сарађује са грађанима, мјесним  

заједницама, друштвеним и рад-
ним органима и организација-
ма, удружењима грађана, право-
судним органима и другим ор-
ганима који могу допринијети 
унапређењу квалитета социјал-
ног рада и социјалне заштите;  

к)  води прописану евиденцију и  
прикупља документацију о ко-
рисницима социјалне заштите, 
облицима и услугама социјалне 
заштите, корисницима цивилн-
их жртава рата и заштите по-
родица са дјецом и доставља по-
датке Кантоналном Министар-
ству.  

 

(2) Кантонални Центар за социјални 
рад организује и проводи стручни  
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рад, у правилу мултидисциплина-
рно у тимском раду, у којем судје-
лују: социјални радник, психолог, 
педагог, правник, а по потреби и 
други стручни радници. 

 
Члан 72. 

(Органи управљања  
и руковођења у Кантоналном  

центру за социјални рад) 
 
(1) Орган управљања у Кантоналном 

Центру за социјални рад је Управ-
ни одбор, а орган руковођења ди-
ректор. 

(2) Чланове Управног одбора именује 
Влада Кантона, на период од чети-
ри године. 

(3) Директора Кантоналног центра за 
социјални рад именује Управни од-
бор на основу проведеног конкур-
са уз претходно прибављену сагла-
сност Владе Кантона. 

 
ПОГЛАВЉЕ III - ДОМ ЗА ДЈЕЦУ БЕЗ 
РОДИТЕЉСКОГ СТАРАЊА  
 

Члан 73. 
(Дјелатност и дјелокруг рада) 

 
(1) Дом за дјецу без родитељског ста-

рања (у даљем тексту: Дом за дје-
цу), пружа услуге смјештаја, цјело-
купног збрињавања, одгоја, образо-
вања, здравствене његе, цјелоднев-
ног боравка, полудневног боравка, 
те услуге психосоцијалне подршке 
младима без родитељског старања, 
дјеци чији је развој ометен породи-
чним приликама и породицама у 
ризику од раздвајања. 

(2) Дјелатност Дома за дјецу реализује 
се кроз: 
 

a) смјештај за дјецу; 



Број 8 – страна 1950 
 
 
б) прихватилиште за дјецу; 
ц) мале породичне домове; 
д) сервис за подршку породицама  
     и дјеци; 
е) мобилни тим; 
ф) дневни центар за дјецу; 
г) остале социјалне услуге у циљу  

заштите дјеце и младих без род-
итељског старања, те породица у 
ризику од раздвајања. 

 
Члан 74. 

(Корисници услуга) 
 
(1) Дом за дјецу прима на смјештај и 

заштиту дјецу из става (1) овог чла-
на од 0 до 18 година, а изузетно из-
над 18 година уколико је потребно 
дјетету обезбиједити завршетак сре-
дњег образовања, а на приједлог 
Центра за социјални рад. 

(2) Дом за дјецу дужан је пружити ор-
ганизовану и индивидуалну струч-
ну помоћ за успјешно савладавање 
програма, одгоја и образовања шт-
ићеника.  

 
ПОГЛАВЉЕ IV - ДОМ ЗА ЗАШТИТУ 
ОДРАСЛИХ И СТАРИЈИХ ЛИЦА 
 

Члан 75. 
(Дјелатност и дјелокруг рада) 

 
(1) Дом за заштиту одраслих и стари-

јих лица (у даљем тексту: Дом) оба-
вља послове социјалне заштите са 
смјештајем, односно пружа услуге 
организованог смјештаја, прехране, 
здравствене заштите, помоћи и ње-
ге, одмора и рекреације одраслих и 
старијих лица.  

(2) У оквиру свог рада Дом може, уз 
претходну сагласност Кантоналног 
Министарства, организовати цен- 
тар за полудневни, односно, цјело- 
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дневни боравак штићеника, служ-
бу кућне његе и помоћи у кући, са-
вјетовалиште за старија лица и 
прихватилиште за одрасла лица.  

 
Члан 76. 

(Центар за дневни боравак) 
 
 Центар за дневни боравак ста-
ријих и изнемоглих лица пружа услуге 
полудневног, односно цјелодневног бо-
равка, исхрану, организовани одмор и 
рекреацију, стручну помоћ, културно - 
забавни живот, одржавање личне хи-
гијене и друге услуге у складу са Пра-
вилима Дома.  
 

Члан 77. 
(Служба кућне његе  

и помоћи у кући) 
 
 Служба кућне његе и помоћи у 
кући пружа хронично обољелим или 
изнемоглим старијим лицима основну 
здравствену помоћ, одржавање личне 
хигијене и хигијене стана, обављање 
кућних и других неопходних послова, 
припремање хране и друге послове у 
складу са Правилима Дома.  
 

Члан 78. 
(Савјетовалиште  
за старија лица) 

 
Савјетовалиште за старија лица 

штићеницима смјештеним у Дому, као 
и осталим старијим лицима са подру-
чја Кантона, путем индивидуалног и 
групног третмана врши услуге у скла-
ду са Правилима Дома.  
 

Члан 79. 
(Прихватилиште) 

 
(1) Прихватилиште за одрасла и ста- 
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рија лица врши: прихват, привре-
мени смјештај и исхрану те упући-
вање у мјесто пребивалишта, у вла-
ститу породицу или у установу со-
цијалне заштите у коју је смјештена 
лице.  

(2) Организационе јединице у саставу 
установе из члана 75. овог Закона 
могу се организовати као посебне 
установе социјалне заштите, уко-
лико се укаже оправдана потреба 
за њима на нивоу Кантона, града 
или општине.  

 
ПОГЛАВЉЕ V - ПОРОДИЧНО САВ-
ЈЕТОВАЛИШТЕ И ДРУГЕ УСТАНО-
ВЕ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ 
 

Члан 80. 
(Породично савјетовалиште) 

 
(1) Дјелатност породичног савјетова-

лишта чини: 
 

a) породично савјетовање и трет-
ман; 

б)  психолошко савјетовање; 
ц)  групно савјетовање и третман; 
д)   индивидуално савјетовање и  
      третман; 
е)  научно-истраживачко проучава- 

ње појава и проблема из области  
социјалне заштите; 

ф)  публиковање резултата тих ис- 
траживања, као и других пуб-
ликација (приручника, брошу-
ра, информативно пропагандн-
их материјала). 

 

(2) Ове дјелатности су у функцијама: 
 

a) спречавања настанка и сузбија-
ња социопсихолошких пробле-
ма и потешкоћа; 

б)   хармонизирања породичних и  
      брачних односа; 
ц)   стицања позитивних навика и  
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формирања правилних живот-
них ставова и увјерења код дје-
це и младих; 

д)   едуковања грађана и професи- 
оналаца из области опште соц-
ијалне и дјечије заштите; 

е)   стручне и професионалне по- 
моћи институцијама, установа-
ма и организацијама у складу 
са њиховим потребама. 

 

(3) Породично савјетовалиште ће оба-
вљати и послове прописане другим 
законима и одлукама оснивача. 

 
Члан 81. 

(Друге установе  
социјалне заштите) 

 
 У складу са чланом 66. овог За-
кона и чланом 48. Федералног закона, 
могу се оснивати и друге установе со-
цијалне заштите и то:  
 

a) установа за социјално – здрав-
ствено збрињавање лица са ин-
валидитетом и других лица;  

б)   установа за дневни боравак ко- 
      рисника социјалне заштите и  
ц)   друге установе зависно од пот- 

реба и могућности Кантона и 
општине.  

 
Члан 82. 

(Организација рада установа 
социјалне заштите) 

 
 Установе социјалне заштите ду-
жне су својим актом утврдити органи-
зацију и систематизацију рада, распо-
реда рада у установи, начин пријема и 
отпуста корисника, као и норме стру-
чног кадра у односу на број штићени-
ка и друга питања организовања рада 
у складу са Законом о установама и 
прописаним нормативима.  
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Члан 83. 
(Надзор над стручним радом) 

 
(1) Надзор над стручним радом уста-

нова социјалне заштите има за циљ 
унапређивање стручног рада, инс-
трукција и правовременог указива-
ња на неправилности и пропусте у 
стручном раду, ради предузимања 
одговарајућих мјера потребних за 
спречавање или отклањање штет-
них посљедица (у даљем тексту: на-
дзор).  

(2) Надзор над стручним радом обух-
вата преглед стања у погледу орга-
низације рада, рада стручних рад-
ника, стручних сарадника, кориш-
тења метода рада, квалитета и оп-
сега обављених услуга. 

(3) Надзор из става (2) овог члана се 
обавља на основу програма који ут-
врђује Кантонално Министарство.  

(4) Програмом из претходног става об-
езбјеђује се стални и непрекидни 
надзор. 

(5) Стручни надзор у установама соц-
ијалне заштите од значаја за Кан-
тон обавља стручна комисија коју 
именује надлежни кантонални ми-
нистар. 

(6) Установа социјалне заштите дужна 
је да комисији омогући обављање 
надзора у складу са Законом. 

(7) У комисију из претходног става им-
енују се државни службеници који 
имају високу стручну спрему (VII 
степен стручне спреме или високо 
образовање Болоњског система сту-
дирања с најмање 240 ЕЦТС бодо-
ва), одговарајуће стручно знање и 
компетенције потребне за обавља-
ње послова стручног надзора у ус-
танови и најмање 5 година радног 
искуства у струци. 
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(8) Након обављеног надзора комисија 
подноси извјештај Кантоналном ми-
нистарству у року од 15 дана. 

(9) Извјештај из претходног става оба-
везно садржи: 
 

a) приказ утврђеног стања; 
б)   приједлог мјера и рокове за от- 
       клањање недостатака и 
ц)   приједлог других мјера које ко- 
       мисија сматра неопходним. 
 

(10) Кантонално Министарство дужно  
је да размотри извјештај и утврди 
мјере за отклањање недостатака и 
рокове за њихово извршење, те да 
о томе обавијести установу соција-
лне заштите у којој је надзор из-
вршен. 

(11) Установа је дужна отклонити утв- 
рђене недостатке у складу са рок-
овима из претходног става, а нај-
касније 30 дана од дана пријема 
обавјештења.  

(12) Уколико установа не отклони не- 
достатке у наведеним роковима, 
Кантонално Министарство ће пре-
дузети мјере у складу са Законом о 
установама.  

(13) Установа социјалне заштите орга- 
низује и спроводи надзор над ст-
ручним радом својих радника који 
обављају послове социјалне зашти-
те.  

(14) Организовање и спровођење над- 
зора из претходног става врши се 
на начин утврђен општим актом 
установе социјалне заштите.  

 
Члан 84. 

(Супервизија) 
 

(1) Супервизија има за циљ континуи-
рани стручни развој социјалних ра-
дника и других стручних радника 
ради унапређења социјалног рада. 
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(2) Супервизија се обавља у установа-

ма социјалне заштите. 
(3) Супервизију врше супервизори ко-

ји посједују диплому – цертификат 
о завршеној едукацији за суперви-
зора. 

 
ДИО ШЕСТИ – УДРУЖЕЊА ЛИЦА 
СА ИНВАЛИДИТЕТОМ 
 

Члан 85. 
(Удружења лица  

са инвалидитетом) 
 
(1) У циљу остваривања бољег поло-

жаја и заштите лица са инвалиди-
тетом и задовољавања њихових по-
треба, зависно од врсте и степена 
инвалидности, могу се основати 
удружења лица са инвалидитетом, 
као удружења грађана (у даљем те-
ксту: удружења). 

(2) Удружења оснивају лица са инва-
лидитетом сама или, ако то није 
могуће због степена инвалидности, 
родитељи тих лица, наставно и др-
уго особље у установама специјал-
ног образовања и други грађани. 

(3) Удружењима у смислу овог Закона 
сматрају се она удружења која по-
ред услова прописаних у Федера-
лном пропису који уређује област 
удруживања физичких и правних 
лица, испуњавају и сљедеће услове: 
 

a) да окупљају и пружају помоћ 
лицима са инвалидитетом чији 
је степен инвалидности преко 
60%; 

б)  да чланови удружења свакодне- 
вне активности не могу обавља-
ти без кориштења специјалних 
техничких помагала или да ко-
ристе специјалне технике у ко-
муникацији (Брајево писмо, зву- 
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чна техника, гестовни говор и 
сл.); 

ц)  да је дјелатност удружења усмје- 
рена на проналажење лица са 
инвалидитетом, припрему за 
учлањење у удружење и пружа-
ње помоћи члановима у школо-
вању, рехабилитацији, запош-
љавању, ресоцијализацији, задо-
вољавању културних потреба, 
информисању о специјалним 
техникама, обезбјеђивање разн-
их техничких и других помага-
ла, рјешавањустатусних питања 
чланова и слично. 
 

(4) У утврђивању политике за оства-
ривање програма социјалне заш-
тите, Кантон остварује сарадњу са 
удружењима.  

 
Члан 86. 

(Финансирање удружења) 
 
(1) Средства за финансирање рада уд-

ружења обезбјеђују се из: 
 

a) чланарина; 
б)   донација; 
ц)   легата; 
д)   буџета Кантона, града и опш- 
       тина; 
е)   других извора у складу са про- 
       писима. 
 

(2) Кантон из свог Буџета може суфи-
нансирати рад удружења чија дје-
латност се односи на подручје Ка-
нтона у висини и на начин утврђ-
ен програмима утрошка средстава, 
које доноси Кантонално министар-
ство. 

(3) При утврђивању приједлога о суф-
инансирању удружења узима се у 
обзир програм рада удружења, ст-
варни трошкови које удружење има,  
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степен и тежина инвалидитета чла-
нова удружења и обим потреба ко-
је се задовољавају на специфичан 
начин. 

 
ДИО СЕДМИ – ЗАШТИТА ЦИВИЛНИХ 
ЖРТАВА РАТА  
 

Члан 87. 
(Појам и статус  

цивилне жртве рата) 
 
(1) Појам цивилне жртве рата, призна-

вање статуса цивилне жртве рата 
утврђен је чланом 54. Федералног 
закона.  

(2) Ради остваривања права утврђених 
овим и Федералним законом, ци-
вилне жртве рата се разврставају 
према утврђеном проценту тјелес-
ног оштећења у шест група на на-
чин утврђен одредбама  члана 56. 
Федералног закона.  

 
Члан 88. 

(Права из заштите  
цивилних жртава рата) 

 
(1) Цивилне жртве рата, по овом и Фе-

дералном закону, имају сљедећа пр-
ава:  
 

a) личну инвалиднину или мјесе-
чно лично новчано примање; 

б)   додатак за његу и помоћ од  
      стране другог лица; 
ц)   ортопедски додатак; 
д)   породичну инвалиднину; 
е)   помоћ у трошковима лијечења 
      и набавци ортопедских помагала; 
ф)  оспособљавање за рад (профе- 

сионална рехабилитација, пре-
квалификација и доквалифика-
ција); 

г)   приоритетно запошљавање,  
х)  приоритетно стамбено збриња- 
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      вање,  
и)  психолошку помоћ и правну  
      помоћ.  
 

(2) Права из става (1) тачке а), б), ц) и 
д) овог члана остварују се под усло-
вима, на начин и по поступку утв-
рђеним Федералним законом.  

(3) Права из става (1) тачке е), ф), г), х) 
и и) овог члана остварују се у скла-
ду са прописима о здравственом 
осигурању, здравственој заштити, 
заштити породице са дјецом и за-
пошљавању. 

(4) Оштећење организма цивилне жрт-
ве рата, право на додатак за његу и 
помоћ од стране другог лица, пра-
ва на ортопедски додатак, као и не-
способност за привређивање, утвр-
ђује се на основу налаза и мишље-
ња надлежне љекарске комисије 
одређене чланом 80. Федералног 
закона.  

 
Члан 89. 

(Здравствена заштита  
и услови за стицање права  

цивилних жртава рата) 
 
 Цивилне жртве рата и чланови 
породице цивилне жртве рата који су 
остварили право на породичну инва-
лиднину имају право на здравствену 
заштиту под условом да статус осигу-
раног лица нису могли остварити ни 
по којем другом основу у складу са 
прописима о здравственом осигурању.  
 

Члан 90. 
(Помоћ у трошковима лијечења и 

набавци ортопедских помагала) 
 
(1) Помоћ у трошковима лијечења об-

езбјеђује се цивилним жртвама ра-
та у изузетним околностима.  
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(2) Изузетним околностима сматрају 

се околности у којима је живот и 
здравље цивилне жртве рата дове-
ден у питање.  

(3) Потреба за обезбјеђењем трошкова 
лијечења утврђује се у складу са 
прописима о здравственом осигу-
рању и здравственој заштити. 

(4) Право на помоћ у набавци ортопе-
дских помагала остварују цивилне 
жртве рата под условима и на на-
чин утврђен прописима из области 
здравственог осигурања и здравст-
вене заштите.  

 
Члан 91. 

(Оспособљавање за рад, 
професионална рехабилитација, 

преквалификација и 
доквалификације) 

 
 Право на оспособљавање за рад, 
професионалну рехабилитацију, прек-
валификацију и доквалификацију им-
ају цивилне жртве рата под условима 
и на начин утврђен прописима о по-
средовању у запошљавању и социјал-
ној сигурности незапослених лица.  
 

Члан 92. 
(Приоритетно запошљавање) 

 
 Право на приоритетно запош-
љавање остварују цивилне жртве рата 
под условима и на начин предвиђен 
прописима о посредовању у запошља-
вању и социјалној сигурности незапо-
слених лица.  
 

Члан 93. 
(Рјешавање о правима  

из заштите цивилних жртава рата) 
 
(1) О правима цивилних жртава рата у 

првом степену рјешава Центар за 
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социјални рад. 

(2) Рјешење донијето у првом степену 
о признавању права из области за-
штите цивилних жртава рата под-
лијеже ревизији, коју по службеној 
дужности врши Кантонално Мин-
истарство. 

(3) Ако је против рјешења првостепе-
ног органа изјављена жалба, о рев-
изији и жалби рјешава се истим рје-
шењем. 

(4) Ако против рјешења из става (2) ов-
ог члана није изјављена жалба, орг-
ан који је донио то рјешење доста-
виће га заједно са списима предме-
та Кантоналном Министарству, у 
року од 8 дана од дана истека рока 
за жалбу. 

(5) Ревизија одлаже извршење рјеше-
ња. 

 
ДИО ОСМИ - ЗАШТИТА ПОРОДИ-
ЦА СА ДЈЕЦОМ  
 

Члан 94. 
(Појам заштите породице са дјецом) 

 
 Заштита породица са дјецом у 
смислу овог Закона је обезбјеђење по-
родице кроз материјална и друга да-
вања ради помагања у подизању, од-
гоју и збрињавању дјеце, као и њихо-
вом оспособљавању за самосталан жи-
вот и рад, у најбољем интересу дјетета.  
 

Члан 95. 
(Циљ заштите породице  

са дјецом) 
 
 Заштита породица са дјецом 
има за циљ да се свој дјеци осигурају 
приближно једнаки материјални ус-
лови за здрав и правилан психофизи- 
чки развој у породици, те помоћ у ост-
варивању њене репродуктивне улоге. 
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Члан 96. 
(Права породица са дјецом) 

 
 Основна права која, у смислу ов-
ог и Федералног закона, остварују по-
родице са дјецом су:  
 

a) дјечији додатак;  
б)   накнада умјесто плате жени –  

мајци у радном односу, за ври-
јеме док одсуствује с посла ради 
трудноће, порођаја и његе дје-
тета; 

ц)   новчана помоћ за вријеме тру- 
дноће и порођаја жене - мајке 
која није у радном односу;  

д)   једнократна помоћ за опрему  
      новорођеног дјетета; 
е)  помоћ у прехрани дјетета до ше- 

ст мјесеци и додатна исхрана за  
мајке - дојиље; 

ф)  смјештај дјеце уз обезбијеђену  
исхрану у установама предшко-
лског одгоја; 

г)  обезбјеђење једног оброка у ври- 
јеме наставе у школама основног 
образовања; 

х) школарине и стипендије ђацима  
     и студентима.  

 
ОДЈЕЉАК А. ДЈЕЧИЈИ ДОДАТАК  
 

Члан 97. 
(Корисници права  
на дјечији додатак) 

 
 Право на дјечији додатак, под 
условима прописаним овим Законом, 
остварује дијете до навршене 18. годи-
не живота. 
 

Члан 98. 
(Услови за остваривање  

права на дјечији додатак) 
 
(1) Дијете из члана 97. овог Закона мо- 
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же остварити право на дјечији до-
датак уколико: 
 

a) укупни мјесечни приходи по 
члану домаћинства не прелазе 
износ од 15% од просјечне пла-
те у Кантону; 

б)   ниједан од чланова заједничког  
домаћинства није власник или 
посједник моторног возила до 
седам година старости, осим ако 
су у питању лица са инвалиди-
тетом која по прописима из об-
ласти пореске и царинске по-
литике могу увести или на дом-
аћем тржишту купити моторно 
возило као ортопедско или дру-
го помагало; 

ц)   ниједан од чланова заједничког  
домаћинства није власник пре-
дузећа или самосталне радње 
или нема регистровану допун-
ску дјелатност; 

д)   по завршетку средње школе не  
упише исти степен образовања 
другог смјера; 

е)   у току студија не изгуби више  
од једне године на вишој или 
високошколској установи;  

ф)  након завршене једне школске  
године не упише исту годину 
на истој или другој вишој или 
високошколској установи; 

г)   након завршеног школовања на  
вишој или високошколској ус-
танови не упише школовање 
истог степена; 

х)   није стекло потомство; 
и)   није ступило у брак; 
 ј)   није смјештено у хранитељску  

породицу или установу соција-
лне заштите у периоду дужем 
од 30 дана, а трошкови смјешта-
ја се дјелимично или у цјелости 
осигуравају из буџетских сред- 
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става. 

 

(2) Поред услова прописаних ставом 
(1) овог члана, дијете старије од 15 
година може остварити право на 
дјечији додатак уколико нема зас-
нован радни однос. 

(3) Поред услова прописаних ставом 
(1) овог члана, дијете старије од 16 
година може остварити право на 
дјечији додатак уколико није скло-
пило брак. 

(4) Право на дјечији додатак обавезно 
припада дјетету до навршене 15. 
године живота уколико испуњава 
услове предвиђене овим Законом.  

(5) Дјеца старија од 15 година живота 
остварују право на дјечији додатак 
ако се налазе на редовном образо-
вању у основним, средњим, вишим 
школама, академијама или факул-
тету, али најдуже до навршене 27. 
године живота. 

(6) Дјеца старија од 15 година живота 
остварују право на дјечији додатак 
ако су неспособна за самосталан 
живот и рад, а неспособност је нас-
тупила до 15. године живота или у 
току редовног образовања, а најду-
же до навршене 27. године живота.  

(7) Додатак на дјецу исплаћује се и за 
вријеме школског распуста.  

(8) Укупан приход домаћинства, као 
основ за остваривање права на дје-
чији додатак, чине приходи из чла-
на 4. овог Закона. 

 
Члан 99. 

(Услови за остваривање права на 
увећани дјечији додатак) 

 
Право на дјечији додатак без 

обзира на имовински цензус, увећан за 
50% припада:  

 

a) дјетету без оба или једног роди- 
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теља; 

б)   дјетету ометеном у физичком  
      или психичком развоју; 
ц)   породици у којој су оба или је- 

дан родитељ инвалиди са про-
центом инвалидности од 60% и 
више; 

д) дјетету обољелом од шећерне 
болести, карцинома, леукемије, ТБЦ и 
целијакије; 

е) дјеци корисника сталне новчане 
помоћи.  
 

Члан 100. 
(Висина дјечијег додатка) 

 
Износ дјечијег додатка утврђује 

Влада Кантона посебном одлуком на 
приједлог Кантоналног министра, с 
тим да се тај износ утврђује у висини 
до 5% од просјечне плате у Кантону. 
 

Члан 101. 
(Трајање права на дјечији додатак) 

 
(1) Дјетету које испуњава услове из чл-

ана 98. овог Закона право на дјечи-
ји додатак ће се признати од првог 
дана наредног мјесеца по подно-
шењу захтјева за остваривање пра-
ва. 

(2) Право на дјечији додатак траје док 
постоје услови за остваривање пра-
ва. 

(3) Дјечији додатак се исплаћује и за 
вријеме док је дијете, усљед болес-
ти или лијечења, спријечено да из-
вршава своје обавезе у школи, од-
носно факултету, а најдаље до нав-
ршене 27. године живота.   

(4) За дијете којем, у складу са овим 
Законом, престане право на дјечији 
додатак, исплата ће се извршити за 
мјесец у којем је право престало. 
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Члан 102. 
(Престанак права  

на дјечији додатак) 
 

Право на дјечији додатак прес-
таје: 

 

a) смрћу дјетета; 
б)   уколико законски старатељ дје- 

тета није у прописаном року 
доставио доказе о испуњавању 
услова за наставак остваривања 
права; 

ц)   губитком неког од услова утвр- 
       ђених чланом 98. овог Закона. 

 
Члан 103. 

(Преиспитивање услова  
за кориштење права  
на дјечији додатак) 

 
(1) Преиспитивање услова за наставак 

кориштења права на дјечији дода-
так врши се једанпут годишње у 
првом тромјесечју текуће године. 

(2) Корисник дјечијег додатка дужан 
је у свакој календарској години у 
периоду од 01. септембра до 31. ок-
тобра текуће године доставити до-
казе о испуњавању услова за оства-
ривање права, а за дјецу која се на-
лазе на редовном школовању дока-
зе о наставку школовања.  

(3) Уколико корисник не достави до-
казе, престаје му право на дјечији 
додатак са 31. августом за дјецу у 
средњим школама, односно са 30. 
септембром текуће године за студе-
нте на вишим и високошколским 
установама.  

(4) Корисник дјечијег додатка дужан 
је пријавити сваку промјену која 
повлачи губитак права и то у року 
од 15 (петнаест) дана од дана наста-
ле промјене. 
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Члан 104. 

(Право на здравствену заштиту) 
 

Дјеци од рођења до 15 године 
старости осигурава се право на здрав-
ствено осигурање, односно здравстве-
ну заштиту, под условом да то право 
не могу остварити по другом основу. 
 

Члан 105. 
(Право на новчану накнаду  

за новорођено треће,  
четврто и пето дијете) 

 
(1) Изузетно, осим права на дјечији до-

датак, за новорођено треће, четвр-
то и пето дијете родитељу припада 
право на новчану накнаду у мјесе-
чном износу од по 40% од просјеч-
не плате у Кантону без обзира на 
имовински цензус, уколико куму-
лативно испуњава сљедеће услове:  
a) да прво, друго и дијете за које 

се подноси захтјев живе у зајед-
ничком домаћинству са подно-
сиоцем захтјева; 

б)   да имају пријављено пребива- 
лиште, односно боравиште на 
подручју Босанско-подрињског 
кантона Горажде најмање пет 
година прије подношења захт-
јева. 

 

(2) Корисницима који су остварили 
право из става (1) овог члана за да-
љњи наставак остваривања права 
неће утицати уколико прво или 
друго дијете напусте домаћинство 
усљед стицања пунољетства, зак-
ључења брака или неких других 
непредвиђених околности.  

(3) Захтјев за остваривање права из ст-
ава (1) овог члана подноси се у ро-
ку од 60 дана од дана рођења дје-
тета за које се подноси захтјев, рок  
од 60 дана од дана ступања на сна- 
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гу овог Закона за подношење захт-
јева односи се и на кориснике који 
су изведени из права Законом о из-
мјенама и допунама Закона о соци-
јалној заштити, заштити цивилних 
жртава рата и заштити породица 
са дјецом („Службене новине Боса-
нско-подрињског кантона Гораж-
де“, број: 13/20). 

(4) Право из става (1) овог члана при-
пада кориснику од првог дана на-
редног мјесеца по подношењу зах-
тјева и траје док постоје услови за 
стицање и кориштење права по ов-
ом Закону, а најдуже до навршене 
18. године живота дјетета. 

 
Члан 106. 

(Преиспитивање услова за 
кориштење права на новчану 
накнаду за новорођено треће, 

четврто и пето дијете) 
 
(1) Преиспитивање услова за наставак 

кориштење права на новчану нак-
наду за новорођено треће, четврто 
и пето дијете врши се једанпут го-
дишње у првом мјесецу текуће го-
дине за претходну годину. 

(2) Провјеру испуњености услова за 
наставак кориштења овог права по 
службеној дужности проводи Цен-
тар за социјални рад. 

(3) Почетком сваке календарске годи-
не, а најкасније до 31. јануара, кор-
исник права из става (1) члана 105. 
овог Закона дужан је доставити до-
казе Центру за социјални рад ради 
утврђивања испуњавања услова за 
наставак остваривања овог права. 

 
Члан 107. 

(Престанак права на новчану 
накнаду за новорођено треће, 

четврто и пето дијете) 
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Право на новчану накнаду за 
новорођено треће, четврто и пето дије-
те престаје: 

 

a) смрћу дјетета за које је корис-
ник остваривао право; 

б)   уколико корисник права није у  
прописаном року доставио док-
азе о испуњавању услова за нас-
тавак остваривања права; 

ц)   губитком неког од услова утв- 
      рђених чланом 105. овог Закона. 

 
ОДЈЕЉАК Б. НАКНАДА УМЈЕСТО 
ПЛАТЕ ЖЕНИ - МАЈЦИ У РАДНОМ 
ОДНОСУ ЗА ВРИЈЕМЕ ДОК ОДСУ-
СТВУЈЕ СА ПОСЛА РАДИ ТРУДНО-
ЋЕ, ПОРОЂАЈА И ЊЕГЕ ДЈЕТЕТА 
 

Члан 108. 
(Накнада умјесто плате - жени мајци 

у радном односу за вријеме док 
одсуствује са посла ради трудноће, 

порођаја и његе дјетета) 
 
(1) Накнада умјесто плате жени – мај-

ци у радном односу за вријеме док 
одсуствује са посла, ради трудноће, 
порођаја и његе дјетета (у даљем 
тексту: накнада плате породиљи у 
радном односу) остварује се у пе-
риоду и у складу са прописима о 
раду.  

(2) Накнаду плате породиљи у радном 
односу може остварити отац дјете-
та под условима утврђеним пропи-
сима о раду. 

(3) Накнада плате породиљи у радном 
односу из става (1) овог члана утв-
рђује се у проценту од 80% од њене 
плате остварене у периоду од 6 
мјесеци прије порођаја валоризова-
не по основу раста плата на подру-
чју Кантона у том периоду.  

(4) Накнада плате породиљи у радном  
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односу не може бити већа од двије 
просјечне исплаћене нето плате у 
Кантону остварене у претходној 
години.  

(5) Породиљи у радном односу која 
мање од 6 мјесеци прије одласка на 
породиљско одсуство има закљу-
чен уговор о раду или рјешење о 
заснивању радног односа, накнада 
из става (1) овог члана утврђује се у 
износу 60% од просјечне плате у 
Кантону.  

(6) За вријеме трајања уговора о раду 
на одређено вријеме, породиља у 
радном односу остварује право на 
накнаду из става (1) овог члана до 
краја трајања овог уговора.  

(7) По истеку трајања уговора о раду 
на одређено вријеме, породиља у 
радном односу ће наставити и да-
ље остваривати право на накнаду 
из става (1) овог члана под условом 
да јој је обновљен уговор о раду на 
одређено вријеме код истог посло-
давца те исти достави надлежном 
првостепеном органу у року од 30 
дана од дана потписивања уговора 
о раду.  

(8) Уколико по истеку трајања уговора 
о раду на одређено вријеме поро-
диља у радном односу не достави 
доказе из претходног става, може 
остварити право на новчану помоћ 
за жену – мајку која није у радном 
односу. 

(9) Износ накнаде из става (1) овог чл-
ана утврђује се у поступку за сваку 
породиљу у радном односу посеб-
но, с тим да тај износ не може бити 
мањи од 60% од просјечне плате у 
Кантону остварене у претходној 
години.  

(10)На износ накнаде из става (1) овог  
члана, а у складу са овим Законом  
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уплаћују се и доприноси за ПИО, 
здравство и осигурање од незапос-
лености и измирују се пореске оба-
везе сходно закону.  

 
Члан 109. 

(Исплата права на накнаду плате 
породиљи у радном односу) 

 
(1) Послодавац је обавезан, на основу 

рјешења Центра за социјални рад 
којим се признаје право на накнаду 
плате породиљи у радном односу, 
кориснику права извршити обра-
чун накнаде плате и исплатити по 
истеку сваког календарског мјесеца 
уз обрачун и уплату свих пропи-
саних доприноса и пореза, без об-
зира да ли врши исплату плате ре-
довно осталим запосленицима.  

(2) Центар за социјални рад извршиће 
поврат исплаћених средстава пос-
лодавцу за накнаду плате породи-
љи у радном односу у року од 30 
дана од дана пријема комплетног 
захтјева за поврат средстава са при-
ложеним доказима о извршеној уп-
лати.  

(3) Захтјев из става (2) овог члана пос-
лодавац подноси у року од 60 дана 
од дана када је послодавац изврш-
ио исплату накнаде кориснику из 
става (1) овог члана.  

 
Члан 110. 

(Трајање права на накнаду плате 
породиљи у радном односу) 

 
(1) Накнада плате породиљи у радном 

односу, у складу са овим Законом, 
исплаћује се за вријеме трајања по-
родиљског одсуства, почев од дана 
ступања на породиљско одсуство, а 
на основу налаза овлаштеног лије- 
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чника, и траје док постоје услови за 
стицање и кориштење овог права.  

(2) У поступку остваривања права на 
накнаду плате породиљи у радном 
односу, породиља подноси захтјев 
у року од 60 дана од дана ступања 
на породиљско одсуство.  

(3) Уколико странка поднесе захтјев 
по истеку овога рока, право јој тече 
од првог дана у мјесецу у којем је 
захтјев поднесен и траје док постоје 
услови за стицање и кориштење 
тог права.  

(4) Изузетно, уколико је странка била 
спријечена да поднесе захтјев у 
прописаном року, због болести ма-
јке или дјетета, а према налазу над-
лежне здравствене установе, може 
јој се признати право од дана сту-
пања на породиљско одсуство, са-
мо уколико поднесе захтјев најкас-
није до 2 мјесеца од истека рока за 
подношење захтјева. 

 
Члан 111. 

(Право на изузетну новчану помоћ 
породиљи у радном односу) 

 
(1) Породиља у радном односу има 

право и на изузетну новчану пом-
оћ уколико је висина новчане нак-
наде из члана 108. овог Закона ма-
ња од просјечне плате исплаћене у 
Федерацији БиХ у претходној годи-
ни, а која се утврђује у висини раз-
лике до пуног износа просјечне пл-
ате исплаћене у Федерацији БиХ у 
претходној години. 

(2) Центар за социјални рад доноси 
посебно рјешење којим се утврђује 
новчана помоћ из става (1) овог члана. 

 
Члан 112. 

(Остала права породиља 
 у радном односу) 
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(1) Након истека порођајног одсуства, 

породиља у радном односу са дје-
тетом најмање до једне године жи-
вота има право да ради половину 
пуног радног времена, а за близа-
нце, треће и свако сљедеће дијете 
има право да ради половину пуног 
радног времена до навршене двије 
године живота дјетета.  

(2) Право из става (1) овог члана може 
користити и запосленик – отац дје-
тета ако жена за то вријеме ради 
пуно радно вријеме. Накнаду пла-
те за половину до пуног радног 
времена када жена не ради испла-
ћује послодавац у износу од 30% од 
њене плате остварене у периоду од 
6 мјесеци прије порођаја валоризо-
ване по основу раста плате на под-
ручју Кантона у том периоду, с 
тим што та накнада не може бити 
мања од 25% од просјечне плате у 
Кантону остварене у претходној 
години.  

(3) Жена – мајка која у складу са про-
писима о раду одсуствује с посла 
два пута дневно у трајању по сат 
времена ради дојења дјетета има 
право на накнаду плате у износу 
од 15% од њене плате остварене у 
периоду од шест мјесеци прије по-
рођаја валоризоване по основу рас-
та плате на подручју Кантона у том 
периоду, с тим што та накнада не 
може бити мања од 12% од просје-
чне плате у Кантону остварене у 
претходној години.  

(4) Потребу за одсуством са посла из 
претходног става утврђује налазом 
овлаштени лијечник.  

(5) Накнаду из става (4) овог члана ис-
плаћује послодавац.  

(6) У случају када породиља у радном 
односу роди мртво дијете или ако  
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дијете умре прије истека порођајн-
ог одсуства, на основу налаза овла-
штеног лијечника има право да 
продужи порођајно одсуство за оно-
лико времена колико је потребно 
да се опорави од порођаја и психи-
чког стања узрокованог губитком 
дјетета, за то вријеме јој припада 
право на накнаду плате у складу са 
чланом 108. овог Закона. 

(7) Један од родитеља дјетета са тежим 
сметњама у развоју у случају да се 
ради о самохраном родитељу или 
да су оба родитеља запослена, а ди-
јете није смјештено у установу соц-
ијално-здравственог збрињавања, 
има право на накнаду плате за по-
ловину пуног радног времена када 
не ради у износу од 30% од оства-
рене плате у периоду од шест мје-
сеци прије отпочињања кориште-
ња овог права, с тим што та накна-
да не може бити мања од 25% од 
просјечне плате у Кантону оства-
рене у претходној години.  

(8) Накнаду из претходног става исп-
лаћује послодавац.  

 
ОДЈЕЉАК Ц. НОВЧАНА ПОМОЋ 
ЗА ВРИЈЕМЕ ТРУДНОЋЕ И ПОРО-
ЂАЈА ЖЕНЕ - МАЈКЕ КОЈА НИЈЕ У 
РАДНОМ ОДНОСУ 
 

Члан 113. 
(Корисници права на новчану помоћ 
за вријеме трудноће и порођаја жене 

– мајке која није у радном односу) 
 
(1) Новчана помоћ за вријеме трудно-

ће и порођаја жене – мајке која није 
у радном односу (у даљем тексту: 
новчана помоћ незапосленој поро-
диљи), у смислу овог Закона оства-
рује незапослена породиља, а ради 
порођаја и његе дјетета под усло- 
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вима прописаним овим Законом. 

(2) Изузетно од става (1) овог члана, у 
случају да мајка није жива или да је 
спријечена непосредно бринути о 
дјетету или да је напустила дијете, 
ово право може остварити и отац 
дјетета под условима прописаним 
овим Законом. 

 
Члан 114. 

 
(Услови за остваривање права  

на новчану помоћ незапосленој 
породиљи) 

 Право на новчану помоћ неза-
послена породиља може остварити ук-
олико је пријављена на евиденцији на-
длежне службе за запошљавање или се 
налази на редовном школовању. 
 

Члан 115. 
(Висина новчане помоћи 
незапосленој породиљи) 

 
Новчана помоћ незапосленој 

породиљи исплаћује се у висини про-
сјечне исплаћене нето плате у Федера-
цији за претходну годину према пода-
тку Федералног завода за статистику. 
 
ОДЈЕЉАК Д. ЈЕДНОКРАТНА ПОМ-
ОЋ ЗА ОПРЕМУ НОВОРОЂЕНОГ 
ДЈЕТЕТА  
 

Члан 116. 
(Једнократна помоћ за опрему 

новорођеног дјетета) 
 
(1) Једнократна помоћ за опрему ново-

рођеног дјетета остварује се у изно-
су од 35% од просјечне плате у Ка-
нтону остварене у претходној годи-
ни.  

(2) Право из става (1) овог члана оства-
рује се уколико су испуњени усло-
ви за остваривање дјечијег додатка.  
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ОДЈЕЉАК Е. ПОМОЋ У ПРЕХРАНИ 
ДЈЕТЕТА ДО ШЕСТ МЈЕСЕЦИ И 
ДОДАТНА ИСХРАНА ЗА МАЈКЕ 
ДОЈИЉЕ  
 

Члан 117. 
(Помоћ у прехрани дјетета  
до шест мјесеци и додатна  
исхрана за мајке дојиље) 

 
(1) Право на помоћ у прехрани дјетета 

до шест мјесеци и додатна исхрана 
за мајке дојиље остварује се, у траја-
њу од шест мјесеци уколико су ис-
пуњени услови за остваривање пра-
ва на дјечији додатак, уз претходно 
прибављену потврду за прехрану 
дјетета, од надлежне здравствене 
установе.  

(2) Износ помоћи се одређује у висини 
од 20% од просјечне плате у Канто-
ну остварене у претходној години.  

(3) Помоћ из претходног става испла-
ћује се у периоду од 6 мјесеци од 
дана рођења дјетета до навршених 
6 мјесеци живота дјетета и под ус-
ловима утврђеним овим Законом. 

(4) У поступку остваривања права на 
помоћ у прехрани дјетета до 6 мје-
сеци и додатној исхрани за мајке 
дојиље, странка подноси захтјев у 
року од 60 дана од дана рођења дје-
тета. 

(5) Уколико странка поднесе захтјев 
по истеку овог рока, право јој тече 
од првог дана у мјесецу у којем је 
захтјев поднесен и траје док постоје 
услови за стицање и кориштење 
тог права. 

 
 
ОДЈЕЉАК Ф. СМЈЕШТАЈ ДЈЕЦЕ УЗ 
ОСИГУРАНУ ИСХРАНУ У УСТАНО-
ВАМА ПРЕДШКОЛСКОГ ОДГОЈА 
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Члан 118. 
(Смјештај дјеце уз осигурану  

исхрану у установама  
предшколског одгоја) 

 
(1) Смјештај дјеце уз осигурану исхра-

ну у установама предшколског од-
гоја обезбјеђује се дјеци предшкол-
ског узраста.  

(2) Право на субвенцију дијела трош-
кова боравка појединих категорија 
дјеце у предшколској установи ост-
варује се у складу са одлуком гра-
дског, односно општинског вијећа 
о субвенционирању трошкова смје-
штаја дјеце у предшколским уста-
новама.  

 
 
ОДЈЕЉАК Г. ОСИГУРАЊЕ ЈЕДНОГ 
ОБРОКА У ВРИЈЕМЕ НАСТАВЕ У 
ШКОЛАМА ОСНОВНОГ ОБРАЗО-
ВАЊА  
 

Члан 119. 
(Осигурање једног оброка  

у вријеме наставе у школама 
основног образовања) 

 
(1) Право на осигурање једног оброка 

у вријеме наставе остварују дјеца 
корисника сталне новчане помоћи 
која похађају основну школу.  

(2) Право из става (1) овог члана може 
се остварити у вријеме наставе у 
основним школама, о чему одлучу-
је градско, односно општинско ви-
јеће.  

(3) Реализацију права из става (1) овог 
члана обезбјеђује надлежна градс-
ка, односно општинска служба за 
послове образовања.  
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ОДЈЕЉАК Х. ПРАВО НА ШКОЛА-
РИНЕ И СТИПЕНДИЈЕ ЂАЦИМА И 
СТУДЕНТИМА  
 

Члан 120. 
(Право на школарине  
и стипендије ђацима  

и студентима) 
 
(1) Право на школарине и стипендије 

имају ђаци и студенти са подручја 
Кантона који задовољавају крите-
рије за остваривање овог права.  

(2) Критерије за остваривање права на 
школарине и стипендије, утврђује 
Влада Кантона.  

 
Члан 121. 

(Дјечија недјеља) 
 
(1) Прва седмица у мјесецу октобру св-

аке године одређује се као „Дјечија 
недјеља“ на територији Федерације 
БиХ. 

(2) Дјечија недјеља се уводи ради поти-
цања и организовања разноврсних 
културно-образовних, рекреативн-
их и других манифестација посве-
ћених промовисању Конвенције о 
правима дјетета и подузимања дру-
гих мјера и акција за унапређење 
развоја бриге о дјеци и директне 
подршке дјеци ради њиховог ефи-
каснијег одгоја, образовања и инк-
лузије, као и подршке дјеци која 
излазе из система јавне бриге. 

(3) Манифестације и мјере из става (2) 
овог члана утврђују се програмом 
који доноси Кантонално Министа-
рство. 

 
Члан 122. 

(Наплаћивање новчаних  
износа за Дјечију недјељу) 

 
(1) За Дјечији недјељу током цијелог  
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мјесеца октобра наплаћиваће се но-
вчани износи утврђени одлуком Вл-
аде Федерације БиХ.  

(2) Наплаћене новчане износе утврђе-
не одлуком Владе Федерације БиХ, 
привредна друштва, послодавци и 
друга правна и физичка лица која 
врше наплату на подручју Канто-
на, дужни су уплатити те износе на 
рачун Буџета Кантона у року од 15 
дана по истеку мјесеца октобра. 

 
Члан 123. 

(Начин наплате) 
 

 Начин наплате новчаних изно-
са из члана 122. овог Закона утврдиће 
кантонални министар надлежан за фи-
нансије.  
 
ДИО ДЕВЕТИ – НАДЛЕЖНОСТ И  
                               ПОСТУПАК   
 

Члан 124. 
(Примјена одредби Закона  

о управном поступку) 
 

У поступку рјешавања о 
правима из овог Закона примјењују се 
одредбе Закона о управном поступку 
(„Службене новине Федерације БиХ“, 
број: 2/98 и 48/99) и методе стручног 
социјалног рада, ако овим Законом 
није другачије одређено. 
 

Члан 125. 
(Рјешавање о правима) 

 
(1) О правима утврђеним овим и Фе-

дералним законом, у првом степе-
ну рјешава надлежни Центар за 
социјални рад. 

(2) О жалби против рјешења Центра 
за социјални рад одлучује Канто-
нално Министарство.  
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Члан 126. 
(Покретање поступка) 

 
(1) Поступак за остваривање права по 

овом Закону покреће се на захтјев 
лица, односно његовог законског 
заступника, старатеља или по слу-
жбеној дужности. 

(2) Надлежни Центар за социјални 
рад дужан је покренути поступак 
по службеној дужности за оствари-
вање права из овог Закона, пово-
дом иницијативе грађана или овла-
штених органа, других правних и 
физичких лица, ако утврди или са-
зна да је с обзиром на сазнања и 
постојеће чињенице потребно пок-
ренути поступак за остваривање 
права из овог Закона, као и у слу-
чајевима преиспитивања услова за 
даљи наставак кориштења права из 
овог Закона. 

 
Члан 127. 

(Хитност поступка) 
 
(1) Рокови за доношење одлука о по-

ступку за остваривање права из ов-
ог Закона дефинисани су прописи-
ма о управном поступку. 

(2) У изузетно хитним случајевима ка-
да је потребно подузимање мјера 
ради отклањања непосредне опас-
ности по живот и здравље људи, 
посебно дјеце, или с циљем осигу-
равања јавног реда и сигурности, 
Центар за социјални рад може до-
нијети усмено рјешење и одредити 
извршење усменог рјешења без од-
годе. 

(3) У случају из става (2) овог члана, 
Центар за социјални рад дужан је 
донијети рјешење у писаном обли-
ку најкасније у року од 8 (осам) да- 
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на од дана доношења усменог рје-
шења. 

 
Члан 128. 

(Трајање права) 
 
(1) Права по овом Закону припадају 

кориснику од првог дана наредног 
мјесеца по подношењу захтјева, од-
носно, покретања поступка по слу-
жбеној дужности, осим права из 
члана 110. овог Закона и трају док 
постоје услови за стицање и кори-
штење права по овом и Федерал-
ном закону.  

(2) Корисник права по овом Закону 
дужан је да пријави сваку промјену 
која има утицаја на остваривање и 
обим тог права, у року од 15 дана 
од дана настале промјене.  

 
Члан 129. 

(Поврат средстава) 
 
(1) Корисник права по овом Закону 

којем су његовом кривицом испла-
ћена новчана примања на која није 
имао право, дужан је вратити при-
мљени износ.  

(2) Уколико корисник не врати износ 
из става 1. овог члана у року који 
одреди Центар за социјални рад, 
поврат тог износа тражиће се туж-
бом код надлежног суда, а путем 
Кантоналног правобранилаштва. 

(3) Центар за социјални рад, као над-
лежни првостепени орган, може са 
корисником, односно обвезником 
поврата исплаћеног износа, скло-
пити нагодбу о начину и времену 
поврата неосновано исплаћеног из-
носа новчане накнаде, уважавајући 
при томе његово имовинско стање 
и социјални положај, уз могућност  
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одгоде поврата средстава, а најду-
же за раздобље од три године. 

 
ДИО ДЕСЕТИ - ФИНАНСИРАЊЕ 
СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ, ЗАШТИТЕ 
ЦИВИЛНИХ ЖРТАВА РАТА И ЗА-
ШТИТЕ ПОРОДИЦА СА ДЈЕЦОМ  
 

Члан 130. 
(Средства за финансирање) 

 
(1) Средства за финансирање социјал-

не заштите, заштите цивилних жр-
тава рата и заштите породица са 
дјецом осигуравају се у складу са 
овим и Федералним законом из: 
 

a) буџета Федерације; 
б)   буџета Кантона; 
ц)   буџета града; 
д)   буџета општине; 
е)   улагања оснивача установа со- 
       цијалне заштите; 
ф)  личног учешћа корисника права; 
г)   легата, поклона и оставштина; 
х)   других извора. 
 

(2) Из Кантоналног Буџета финанси-
рају се сљедећи облици социјалне 
заштите, заштите цивилних жртава 
рата и заштите породица са дјецом:  
 

а)  стална новчана помоћ; 
б)  новчана накнада за његу и по- 
      моћ од стране другог лица; 
ц)  оспособљавање за живот и рад; 
д)  хранитељство; 
е)   смјештај у установе социјалне  
      заштите; 

      ф)  лична инвалиднина или мјесе- 
чно лично примање у складу са 
чланом 50. Федералног закона; 

г)   породична инвалиднина циви- 
лних жртава рата у складу са 
чланом 65. Федералног закона; 

х)   додатак за његу и помоћ од  
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стране другог лица по пропи-
сима о цивилним жртвама рата 
и у складу са чланом 60. Феде-
ралног закона; 

и)   ортопедски додатак у складу са  
       чланом 61. Федералног закона; 
ј)    помоћ у трошковима лијечења  

и набавци ортопедских помага-
ла цивилним жртвама рата; 

к)   дјечији додатак; 
л)   новчана накнада умјесто плате  

жени-мајци у радном односу за 
вријеме док одсусутвује са пос-
ла ради трудноће, порођаја и 
његе дјетета; 

м)   новчана помоћ за вријеме тру- 
дноће и порођаја жене-мајке ко-
ја није у радном односу; 

н)   новчана накнада за треће, чет- 
       врто и пето дијете; 
о)    једнократна помоћ за опрему  
       новорођеног дјетета; 
п)   помоћ у прехрани дјетета до  

шест мјесеци и додатна исхра-
на за мајке-дојиље; 

р)  школарине и стипендије ђаци- 
      ма и студентима; 
с)   рад љекарских и других стру- 

чних комисија у првом и дру-
гом степену; 

т)   финансирање установа социјал- 
      не заштите које оснива Кантон.  
 

(3) Из градског и општинског буџета 
финансираће се:  
 

a) рад осталих установа социјалне 
заштите које оснива град, одно-
сно општина; 

б)   друге материјалне помоћи из  
       чланова 44. и 45. овог Закона; 
ц)   кућна њега и помоћ у кући; 
д)   градска, општинска удружења  
       лица са инвалидитетом; 
е)   смјештај дјеце уз осигурану ис- 
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храну у установама предшкол-
ског одгоја; 

ф)  осигурање једног оброка у ври- 
јеме наставе у школама основ-

ног образовања; 
г)   и друга права из социјалне заш- 

тите, која својим прописима ут-
врђују град, односно општина.  

 
ДИО ЈЕДАНАЕСТИ - НАДЗОР НАД 
ПРИМЈЕНОМ ЗАКОНА  
 

Члан 131. 
(Надзор) 

 
(1) Надзор над примјеном овог Закона 

и других прописа донесених на ос-
нову тог Закона, надзор над зако-
нитошћу рада установа и непосре-
дни управни надзор, као и послове 
ревизије, врши Кантонално Мини-
старство. 

(2) Инспекцијски надзор над примје-
ном прописа из става (1) овог члана 
врши Кантонална управа за инспе-
кцијске послове. 

 
ДИО ДВАНАЕСТИ - КАЗНЕНЕ  
                                         ОДРЕДБЕ  
 

Члан 132. 
(Казнене одредбе) 

 
(1) Новчаном казном од 1.000,00 до 

2.000,00 КМ казниће се за прекршај 
установа, односно субјект, ако:  
 

a) кориснику, противно одредба-
ма овог Закона, ускрати или ог-
раничи права која му припада-
ју; 

б)  омогући кориштење права лицу  
којем не припада право по овом 
Закону или му не припада пра-
во у том облику; 

ц)  не отклони недостатке утврђене  
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у вршењу стручног надзора у 
утврђеним роковима; 

д)   не прими на смјештај лице које  
упути Центар за социјални рад 
или други надлежни орган; 

е)   онемогући вршење надзора над  
      стручним радом установе.  
 

(2) За прекршај из става (1) овог члана 
казниће се и одговорно лице у ус-
танови, новчаном казном од 500,00 
до 1.000,00 КМ.  

(3) Новчаном казном од 1.000,00 до 
2.000,00 КМ казниће се за прекршај 
послодавац – правно лице, ако не 
врши исплату новчане накнаде по-
родиљи у радном односу у складу 
са одредбама чланова 109. и 112. ов-
ог Закона.  

(4) Новчаном казном од 1.000,00 до 
2.000,00 КМ казниће се за прекршај 
послодавац – правно лице, односно 
послодавац – физичко лице ако за 
вријеме „Дјечије недјеље” не нап-
лаћује новчани износ утврђен од-
луком Владе ФБиХ, а у складу са 
чланом 122. овог Закона.  

(5) За прекршај из претходног става 
казниће се и одговорно лице у пра-
вном субјекту новчаном казном од 
500,00 до 1.000,00 КМ.  

 
ДИО ТРИНАЕСТИ - ПРЕЛАЗНЕ И 
ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ  
 

Члан 133. 
(Започети поступци) 

 
(1) У циљу остваривања повољнијег 

права, првостепени орган је дужан 
по службеној дужности ускладити 
са овим Законом постојећа рјешења 
којима се остварују права која су 
предмет овог Закона, у року од 30  
дана од дана ступања на снагу овог 
Закона. 
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(2) Поступци који су покренути по за-

хтјеву за остваривање права из об-
ласти социјалне заштите, заштите 
цивилних жртава рата и заштите 
породица са дјецом прије ступања 
на снагу овог Закона, а који нису 
окончани, односно није донесено 
рјешење, окончаће се по одредбама 
овог Закона.  

 
Члан 134. 

(Усклађивање аката) 
 
 Постојеће установе које обавља-
ју дјелатност социјалне заштите, дуж-
не су ускладити своја нормативна и 
друга општа акта са одредбама овог 
Закона у року од 60 дана од дана сту-
пања на снагу овог Закона.  
 

Члан 135. 
(Доношење подзаконских аката) 

 
(1) Министар Кантоналног Министар-

ства ће у року од 6 мјесеци од дана 
ступања на снагу овог Закона до-
нијети акте из своје надлежности 
утврђене овим Законом. 

(2) До доношења прописа из става (1) 
овог члана примијењују се постоје-
ћи прописи, ако нису у супротно-
сти са овим Законом.  

 
Члан 136. 

(Престанак важења) 
 

(1) Ступањем на снагу овог Закона 
престаје примјена Закона о соци-
јалној заштити, заштити цивилних 
жртава рата и заштити породице 
са дјецома („Службене новине Бо-
санско-подрињског кантона Гораж-
де“, број: 10/00, 5/03, 5/05, 3/08, 
2/13, 12/13, 4/14 и 13/20). 

(2) Даном почетка примјене Закона о 
материјалној подршци породица- 

16. септембар/рујан 2022. 
 

 
ма са дјецом у Федерацији Босне и 
Херцеговине („Службене новине 
Федерације БиХ“, број: 52/22), пре-
стаје примјена одредби из чланова 
97 - 103. овог Закона. 

 
Члан 137. 

(Ступање на снагу) 
 

Овај Закон ступа на снагу наре-
дног дана од дана објављивања у „Слу-
жбеним новинама Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде“. 
 
Број:01-02-469/22        ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋА  
15.09.2022. године        С К У П Ш Т И Н Е 
     Г о р а ж д е             Аида Сирбубало,с.р.  
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На основу члана 33.а Устава Бо-
санско-подрињског кантона Горажде 
(„Службене новине Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде“, број: 8/98, 
10/00, 5/03 и 8/04), д о н о с и м: 
 
 

У К А З 
О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА  

О ИЗМЈЕНИ ЗАКОНА О 
КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА 
БОСАНСКО-ПОДРИЊСКОГ 

КАНТОНА ГОРАЖДЕ 
 
 
 

Проглашава се Закон о измјени 
Закона о комуналним таксама Босан-
ско-подрињског кантона Горажде, који  
је донијела Скупштина Босанско-под-
рињског кантона Горажде, на 14. ван-
редној сједници, одржаној 15. септем-
бра 2022. године. 
 
Број:02-02-87/22                    П Р Е М И Ј Е Р 
15.09.2022.године                 Аида Обућа,с.р.             
     Г о р а ж д е 
 



16. септембар/рујан 2022. 
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На основу поглавља IV, одјељак 
А, члана 23. тачка б) Устава Босанско-
подрињског  кантона  Горажде („Слу-
жбене новине Босанско-подрињског 
кантона Горажде” број: 8/98, 10/00, 
5/03 и 8/04) и члана 109. Пословника 
Скупштине Босанско-подрињског  ка-
нтона Горажде („Службене новине Бо-
санско-подрињског кантона Горажде”, 
број: 3/18 и 6/19), Скупштина Босан-
ско-подрињског  кантона  Горажде,  на  
14. ванредној сједници, одржаној 15. 
септембра 2022. године, д о н о с и: 
 
 

З  А  К  О  Н 
О ИЗМЈЕНИ ЗАКОНА О 

КОМУНАЛНИМ  ТАКСАМА 
БОСАНСКО-ПОДРИЊСКОГ 

КАНТОНА ГОРАЖДЕ 
 

Члан 1. 
 

У Закону о комуналним такса-
ма Босанско-подрињског кантона Го-
ражде („Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде”, број: 
16/11, 15/14 и 5/17), у поглављу VI – 
Тарифа комуналних такси, у члану 21. 
Тарифни број 1. се мијења и гласи: 
 

„Тарифни  број 1. 
 

За сваку истакнуту фирму, оз-
наку, обиљежје или натпис на посло-
вним и другим просторијама, објекти-
ма и слично, којим  се  означава да од-
ређено правно или физичко лице оба-
вља регистровану дјелатност или зани-
мање зависно од локације и начина ис-
тицања у граду и општинама са под-
ручја Босанско-подрињског кантона Го-
ражде, градским или општинским про-
писом утврдиће се годишња  такса. 
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Висина таксе из става (1) овог Тариф-
ног броја утврдиће се градским или 
општинским прописом на основу об-
јективних, реалних и релевантних кри-
терија, као што је подручје града и оп-
штине гдје се дјелатност обавља, вели-
чина обиљежија или натписа истакну-
те фирме, обављање нискоакумулати-
вне дјелатности и сл. 

Таксе из става (1) овог Тарифн-
ог броја које се утврде прописом град-
ског или општинског вјећа плаћају се у 
годишњем износу, а уколико је од ис-
тицања фирме, ознаке, обиљежија или 
натписа на пословним и другом про-
сторијама и објектима прошло мање 
од годину дана такса се обрачунава и 
плаћа на мјесечном нивоу”. 

 
Члан 2. 

 
 Град Горажде и општине обаве-
зни су у року од 60 дана донијети нове 
прописе којима ће се, у складу са члан-
ом 3. Закона о комуналним таксама 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де („Службене новине Босанско-под-
рињског кантона Горажде”, број:16/11, 
15/14 и 5/17), утврдити износ таксе из 
тарифних бројева 1, 4, 5, 6. и 7. 
 До доношења прописа из става 
(1) овог члана комуналне таксе ће се 
наплаћивати по раније донесеним гра-
дским и/или општинским прописима. 

 
Члан 3. 

 
 Овај  Закон  ступа  на  снагу  на-
редног  дана  од  дана  објављивања  у  
„Службеним  новинама  Босанско-под-
рињског кантона Горажде”. 
 
Број:01-02-470/22        ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋА  
15.09.2022. године        С К У П Ш Т И Н Е 
     Г о р а ж д е             Аида Сирбубало,с.р.   
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На основу члана 33.а Устава Бо-
санско-подрињског кантона Горажде 
(„Службене новине Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде“, број: 8/98, 
10/00,  5/03 и 8/04), д о н о с и м: 
 
 

У К А З 
О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА О 
ИЗМЈЕНАМА  И ДОПУНАМА 

ЗАКОНА О ШУМАМА БОСАНСКО-
ПОДРИЊСКОГ КАНТОНА 

ГОРАЖДЕ 
 
 
 

Проглашава се Закон о измјена-
ма и допунама  Закона о шумама Боса-
нско-подрињског кантона Горажде, ко 
-ји је донијела Скупштина Босанско-
подрињског кантона Горажде, на 14. 
ванредној сједници, одржаној 15. сеп-
тембра 2022. године. 
 
Број:02-02-88/22                    П Р Е М И Ј Е Р 
15.09.2022.године                 Аида Обућа,с.р. 
     Г о р а ж д е 
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На основу поглавља IV, одјељак 
А, члана 23. тачка б)  Устава Босанско-
подрињског кантона Горажде („Служ-
бене новине Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде”, број: 8/98, 10/00, 5/03 
и 8/04) и чланова 109. и 150. Пословни-
ка Скупштине Босанско-подрињског 
кантона Горажде („Службене новине 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де”, број:03/18 и 6/19), Скупштина Бо-
санско-подрињског кантона Горажде, 
на 14. ванредној сједници, одржаној 15. 
септембра 2022. године, д о н о с и: 
 

16. септембар/рујан 2022. 
 

 
З А К О Н 

О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА 
ЗАКОНА О ШУМАМА  

БОСАНСКО-ПОДРИЊСКОГ 
КАНТОНА  ГОРАЖДЕ 

 
Члан 1. 

(Предмет измјена и допуна Закона) 
 
1. Овим се Законом врше измјене и 

допуне Закона о шумама Босанско-
подрињског кантона Горажде („Сл-
ужбене новине Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде”, број: 04/13, 
05/13, 13/19, 14/19, 15/19 и 9/21), 
тако што се у члану 65. иза става (4) 
додају нови ставови (5), (6) и (7), ко-
ји гласе:  
 
 5. „Послови чувара шума послови  
       су са посебним условима рада. 

       6. Посебни услови рада чувара шу- 
           ма су:             

           а) држање и ношење ватреног  
               оружја  и муниције, 
           б) рад под неповољним утицајем  
                атмосфере, као и рад на отво- 
                 реном простору, 
            ц) ноћни рад, 
            д) опасност од дивљих и других  
                животиња. 
           7. Чувару шума припада додатак  
               на плату по основу посебних  
               услова рада у износу од 20%  
               од основне плате”. 
 
2. Досадашњи ставови (5), (6), (7), (8) и 

(9) постају (8), (9), (10), (11) и (12). 
 

Члан 2. 
(Ступање на снагу) 

 
           Овај Закон ступа на снагу осмог 
(8.) дана од дана објављивања у „Слу- 
 



16. септембар/рујан 2022. 
 
 
жбеним новинама Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде”, а почет ће 
се примјењивати од 01.11.2022. год-
ине. 
 
Број:01-02-471/22        ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋА  
15.09.2022. године        С К У П Ш Т И Н Е 
      Г о р а ж д е            Аида Сирбубало,с.р. 
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На основу члана 33.а Устава Бо-
санско-подрињског кантона Горажде 
(„Службене новине Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде“, број: 8/98, 
10/00, 5/03 и 8/04), д о н о с и м: 
 
 

У К А З 
О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА  

О ИЗМЈЕНИ ЗАКОНА О 
ПРОСТОРНОМ УРЕЂЕЊУ  
И ГРАЂЕЊУ БОСАНСКО-

ПОДРИЊСКОГ КАНТОНА 
ГОРАЖДЕ 

 
 
 

Проглашава се Закон о измјени  
Закона о просторном уређењу и грађе-
њу Босанско-подрињског кантона Го-
ражде, који је донијела Скупштина Бо-
санско-подрињског кантона Горажде, 
на 14. ванредној сједници, одржаној 15. 
септембра 2022. године. 
 
Број:02-02-89/22                    П Р Е М И Ј Е Р 
15.09.2022.године                 Аида Обућа,с.р. 
     Г о р а ж д е       
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На основу члана 16. тачкe д) и 
ф) и члана 23. б) Устава Босанско-по-
дрињског кантона Горажде („Службе-
не новине Босанско-подрињског кан-
тона Горажде”, број: 8/98, 10/00, 5/03  

Број 8 – страна 1971 
 

 
и 8/04), Скупштина Босаснко-подрињ-
ског кантона Горажде, на 14. ванредној 
сједници, одржаној 15. септембра 2022. 
године, д о н о с и: 
 
 

З А К О Н 
О ИЗМЈЕНИ ЗАКОНА О 

ПРОСТОРНОМ УРЕЂЕЊУ  
И ГРАЂЕЊУ БОСАНСКО-

ПОДРИЊСКОГ КАНТОНА 
ГОРАЖДЕ 

 
Члан 1. 

 
 У члану 188. став (1) Закона о 
просторном уређењу и грађењу Босан-
ско-подрињског кантона Горажде („Сл-
ужбене новине Босанско-подрињског 
кантона Горажде”, број: 7/13 – Пречи-
шћени текст, 16/13, 6/15 и 7/17) рије-
чи: „до 31.12.2018. године”, замјењују 
се ријечима: „до 31.12.2023. године”. 
 

Члан 2. 
 
 Овај Закон ступа на снагу осмог 
дана од дана објављивања у „Службе-
ним новинама Босанско-подрињског 
кантона Горажде”. 
 
Број:01-02-472/22        ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋА  
15.09.2022.године             СКУПШТИНЕ 
     Г о р а ж д е             Аида Сирбубало,с.р.   
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На основу чланова 3.а и 6. Зако-
на о јавним признањима Босанско-по-
дрињског кантона Горажде („Службе-
не новине Босанско-подрињског кант-
она Горажде“, број:8/15 и 16/16) и чла-
нова 109. и 111. Пословника Скупшти-
не Босанско-подрињског кантона Го-
ражде („Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде“, број:  
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3/18 и 6/19), Скупштина Босанско-по-
дрињског кантона Горажде, на 14. ван-
редној сједници, одржаној 15. септемб-
ра 2022. године, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
 

Члан 1. 
 
 Јавно признање „Штит Канто-
на“ неће се додјељивати у 2022. годи-
ни, због недостављања коначног при-
једлога од стране Координације борач-
ких удружења Босанско-подрињског 
кантона Горажде. 
 

Члан 2. 
 

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

Број:01-04-474/22        ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋА  
15.09.2022.године             СКУПШТИНЕ 
     Г о р а ж д е             Аида Сирбубало,с.р. 
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На основу чланова 3, 4. и 6. За-
кона о јавним признањима Босанско-
подрињског кантона Горажде („Служ-
бене новине Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде“, број: 8/15 и 16/16) и 
чланова 109. и 111. Пословника Скуп-
штине Босанско-подрињског кантона 
Горажде („Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде“, број: 
3/18 и 6/19), Скупштина Босанско-по-
дрињског кантона Горажде, на 14. ван-
редној сједници, одржаној 15. септемб-
ра 2022. године, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о додјели јавних признања  

Босанско-подрињског кантона 
Горажде за 2022. годину 

16. септембар/рујан 2022. 
 
 

Члан 1. 
 
 Господин Един Рамић прогла-
шава се „Почасним грађанином Боса-
нско-подрињског кантона Горажде“ за 
изузетан допринос у стварању услова 
за повратак људи на своје мјесто пре-
бивалишта кроз изградњу и санацију 
стамбених јединица, чиме су се ство-
рили услови за унапређење и успоста-
вљање бољих међуљудских и међует-
ничких односа на простору Босанско-
подрињског кантона Горажде и сусје-
дних општина. 
 

Члан 2. 
 
 Јавно признање „Плакета Кант-
она“ додјељује се УЖ „Сека“ за изузе-
тан допринос у пружању психолошке 
помоћи рањивим групама становниш-
тва и за изузетан допринос у развоју 
невладиног сектора и грађанског ак-
тивизма у Босанско-подрињском кан-
тону Горажде. 
 

Члан 3. 
 
 Одлука ступа на снагу даном 
доношења, а накнадно ће да се објави 
у „Службеним новинама Босанско-по-
дрињског кантона Горажде“. 
 

Број:01-04-475/22        ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋА  
15.092022.године              СКУПШТИНЕ 
     Г о р а ж д е             Аида Сирбубало,с.р. 
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На основу поглавља IV, одјељак 
А,  члана 23. тачка б) Устава Босанско-
подрињског кантона Горажде („Служ-
бене новине Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде“, број: 8/98, 10/00, 5/03 
и 8/04), члана 59. став (2) Закона о шу-
мама Босанско-подрињског кантона Го- 
ражде („Службене новине Босанско- 
подрињског кантона Горажде“, број: 



16. септембар/рујан 2022. 
 
 
4/13, 5/13, 13/19, 14/19, 15/19 и 09/21) 
и члана 109. Пословника Скупштине 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де („Службене новине Босанско-под-
рињског кантона Горажде“, број: 3/18 
и 6/19), Скупштина Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде, на 14. ванредној  
сједници, одржаној 15. септембра 2022. 
године, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о утврђивању јавног интереса за 

изградњу културно-рекреативног 
комплекса на локалитету Ророви  

у Горажду 
 

Члан 1. 
 
 Овом се Одлуком утврђује јавни 
интерес за Босанско-подрињски кан-
тон Горажде за успоставу изградње ку-
лтурно-рекреативног комплекса на шу-
мском земљишту у власништву држа-
ве, на дијелу катастарске парцеле озна-
чене као к.ч. 146/1, К.О. Горажде I, зва-
на Ророви  у површини од 8080 м².    
 

Члан 2. 
 
 На основу ове Одлуке Министа-
рство за привреду Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде ће покренути 
поступак издавања дозволе за крчењe 
шума у складу са чланом 59. Закона о 
шумама Босанско-подрињског канто-
на Горажде. 
 

Члан 3. 
 
 Ова Одлука ступа на снагу даном 
објављивања у „Службеним новинама 
Бо-санско-подрињског кантона Горажде“. 
 

Број:01-19-476/22       ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋА  
15.09.2022.године        С К У П Ш Т И Н Е 
     Г о р а ж д е             Аида Сирбубало,с.р. 
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На основу поглавља IV, одјељак 
А, члана 23. тачка б), а у вези са чла-
ном 17. тачка г) и 18. став (2) Устава Бо-
санско-подрињског кантона Горажде 
(„Службене новине Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде“, број:8/98, 10/00, 
5/03 и 8/04), члана 84. став (4) Закона о 
туризму Босанско-подрињског канто-
на Горажде („Службене новине Босан-
ско-подрињског кантона Горажде“, бр-
ој:9/20 и 3/22) и члана 109. Пословни-
ка Скупштине Босанско-подрињског 
кантона Горажде („Службене новине 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де“, број:3/18 и 6/19), Скупштина Бо-
санско-подрињског кантона Горажде, 
на 14. ванредној сједници, одржаној 15. 
септембра 2022. године, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА 

СТАТУТ ТУРИСТИЧКЕ 
ОРГАНИЗАЦИЈЕ БОСАНСКО-

ПОДРИЊСКОГ КАНТОНА 
ГОРАЖДЕ 

 
Члан 1. 

(Предмет Одлуке) 
 

Овом се Одлуком даје сагласно-
ст на Статут Туристичке организације 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де, који је утврдио Надзорни одбор Ту-
ристичке организације Босанско-под-
рињског кантона Горажде.   
 

Члан 2. 
(Ступање на снагу) 

 
Ова Одлука ступа на снагу на-

редног дана од дана објављивања у „Сл- 
 



Број 8 – страна 1974 
 
 
ужбеним новинама Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде“.  
 
Број:01-18-477/22        ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋА  
15.09.2022.године             СКУПШТИНЕ 
      Г о р а ж д е            Аида Сирбубало,с.р. 
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На основу поглавља IV, одјељак 
А,  члана 23.  тачка б) Устава Босанско-
подрињског кантона Горажде („Служ-
бене новине Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде“, број: 8/98, 10/00, 5/03 
и 8/04) и члана 109. Пословника Скуп-
штине Босанско-подрињског кантона 
Горажде („Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде“, број: 
3/18 и 6/19), Скупштина Босанско-по-
дрињског кантона Горажде, на 14. ван-
редној сједници, одржаној 15. септем-
бра 2022. године, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ 

ПРЕМИЈЕРУ БОСАНСКО-
ПОДРИЊСКОГ КАНТОНА 

ГОРАЖДЕ ЗА ПОТПИСИВАЊЕ 
УГОВОРА 

 
Члан 1. 

(Предмет Одлуке) 
 

Овом се Одлуком даје сагласно-
ст премијеру Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде да са Федералним ми-
нистарством промета и комуникација 
потпише Уговор о имплементацији 
пројекта Изградње брзе цесте Прача – 
Горажде у износу од 8.500.000,00 КМ. 
 

Члан 2. 
(Ступање на снагу) 

 
Ова Одлука ступа на снагу на- 

16. септембар/рујан 2022. 
 
 
редног дана од дана објављивања у 
„Службеним новинама Босанско-под-
рињског кантона Горажде“.  
 
Број:01-23-478/22        ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋА 
15.092022.године              СКУПШТИНЕ 
    Г о р а ж д е              Аида Сирбубало,с.р. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



16. септембар/рујан 2022.                                                                        Број 8 – страна 1975 
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Број 8 – страна 1976                                                                        16. септембар/рујан 2022. 
 
 

Član 2. 
 

Prihodi i primici za  2022. godinu po grupama utvrđuju se kako slijedi: 
 
 

Ukupni prihodi (I+II+III+IV+V) 47.114.265 KM 
   

I Porezni prihodi 36.822.210 KM 
II Neporezni prihodi 4.569.215 KM 
III Prihodi po osnovu  zaostalih obaveza 615 KM 
IV Tekući transferi (transferi i donacije) 5.350.243 KM 
V Kapitalni transfer 371.982 KM 

   
   

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



16. септембар/рујан 2022.                                                                        Број 8 – страна 1977 
 
 

 



Број 8 – страна 1978                                                                        16. септембар/рујан 2022. 
 
 

 



16. септембар/рујан 2022.                                                                        Број 8 – страна 1979 
 
 

 



Број 8 – страна 1980                                                                        16. септембар/рујан 2022. 
 
 

 



16. септембар/рујан 2022.                                                                        Број 8 – страна 1981 
 
 

 



Број 8 – страна 1982                                                                        16. септембар/рујан 2022. 
 
 

 



16. септембар/рујан 2022.                                                                        Број 8 – страна 1983 
 
 

 
 



Број 8 – страна 1984                                                                        16. септембар/рујан 2022. 
 
 

 
 
 



16. септембар/рујан 2022.                                                                        Број 8 – страна 1985 
 
 

 
 
 



Број 8 – страна 1986                                                                        16. септембар/рујан 2022. 
 
 

 
 
 



16. септембар/рујан 2022.                                                                        Број 8 – страна 1987 
 
 

 



Број 8 – страна 1988                                                                        16. септембар/рујан 2022. 
 
 

 



16. септембар/рујан 2022.                                                                        Број 8 – страна 1989 
 
 

 



Број 8 – страна 1990                                                                        16. септембар/рујан 2022. 
 
 

 



16. септембар/рујан 2022.                                                                        Број 8 – страна 1991 
 
 

 



Број 8 – страна 1992                                                                        16. септембар/рујан 2022. 
 
 

 



16. септембар/рујан 2022.                                                                        Број 8 – страна 1993 
 
 

 



Број 8 – страна 1994                                                                        16. септембар/рујан 2022. 
 
 

 
 



16. септембар/рујан 2022.                                                                        Број 8 – страна 1995 
 
 

 



Број 8 – страна 1996                                                                        16. септембар/рујан 2022. 
 
 

 



16. септембар/рујан 2022.                                                                        Број 8 – страна 1997 
 
 

 



Број 8 – страна 1998                                                                        16. септембар/рујан 2022. 
 
 

 



16. септембар/рујан 2022.                                                                        Број 8 – страна 1999 
 
 

 



Број 8 – страна 2000                                                                        16. септембар/рујан 2022. 
 
 

 
 



16. септембар/рујан 2022.                                                                        Број 8 – страна 2001 
 
 

 



Број 8 – страна 2002                                                                        16. септембар/рујан 2022. 
 
 

 
 



16. септембар/рујан 2022.                                                                        Број 8 – страна 2003 
 
 

 
 



Број 8 – страна 2004                                                                        16. септембар/рујан 2022. 
 
 
 

 



16. септембар/рујан 2022.                                                                        Број 8 – страна 2005 
 
 

 



Број 8 – страна 2006                                                                        16. септембар/рујан 2022. 
 
 

 



16. септембар/рујан 2022.                                                                        Број 8 – страна 2007 
 
 

 
 
 

Član 5. 
 

 Ovlašćuje se Ministarstvo za finansije Bnosansko-podrinjskog kantona Goražde 
da izvrši tehničke ispravke u tekstu Budžeta. 
 

Član 6. 
 
 Ovaj Budžet stupa na snagtu danom objavljivanja u „Službenim novinama 
Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“ a primjenjivat će se za fiskalnu 2022. godinu. 
 
Broj:01-11-468/22                                                                                         PREDSJEDAVAJUĆA      
15.05.2022. godine                                                                                                       S K U P Š T I N E 
     G o r a ž d e                                                                                                            Aida Sirbubalo,s.r. 
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На основу члана 23. Закона  о 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде („Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде“, број: 
8/15), Одлуке Владе Босанско-подри-
њског кантона Горажде број:03-11-332/ 
22 од 04.03.2022.године о давању сагла-
сности на Програма утрошка средста-
ва „Програм  кантоналних новчаних 
подстицаја у пољопривреди за 2022.го-
дину“, Одлуке Владе Босанско–подри-
њског кантона Горажде о давања саг-
ласности на Програм о измјенама и 
допунама Програма утрошка средста-
ва ,,Програм кантоналних новчаних 
подстицаја у пољопривреди за 2022.го-
дину“ број:03-11-519/22 од 31.03.2022. 
године, утврђеног у Буџету Министа-
рства за привреду Босанско-подрињск-
ог кантона Горажде за 2022.годину на 
економском коду 614 500 (ПОД 002) – 
Субвенције јавним предузећима-под-
стицај пољопривредној производњи у 
износу од 350.000,00 КМ и Упутстава за 
остваривање новчаних подстицаја у 
примарној пољопривредној производ-
њи, број: 04-11-438-3/22 од 04.04.2022. 
године, Влада Босанско-подрињског 
кантона Горажде, на 142. редовној сјед-
ници, одржаној дана 12.08.2022. годи-
не, д о н о с и: 
 
 

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

(производња у затвореном простору 
,,пластеничка производња“ 

- физичка  лица) 
 

Члан 1. 
 

Овом се Одлуком даје сагласно- 

16. септембар/рујан 2022. 
 

 
ст Министартву за привреду Босанско 
–подрињског кантона Горажде да ис-
плати новчана средства у износу од  
4.208,00 КМ за подстицај у пољопри-
вреди (производња у затвореном про-
стору ,,пластеничка производњс“ - 
физичка лица). 
                                                                  

Члан 2. 
 

Саставни дио ове Одлуке је та-
беларни приказ регистрованих пољо-
привредних произвођача који су ост-
варили право на подстицај са висином 
појединачних износа како слиједи: 
 
1. Рухотина Шевкија 700,00 КМ 
2. Полутак Јусуф  600,00 КМ 
3. Коџага Алмир  400,00 КМ 
4. Шаховић Јасмина 800,00 КМ 
5. Џемиџић Енес  450,00 КМ 
6. Форто Амина  430,00 КМ 
7. Џемиџић Авдо   300,00 КМ 
8. Бујак Емина  528,00 КМ 
         

Члан 3. 
 

За реализацију ове Одлуке заду-
жују се Министарство за привреду и 
Министарство за  финансије Босанско-
подрињског кантона Горажде, а сред-
ства у износу од  4.208,00 КМ ће се обе-
збиједити из Буџета Министарства за 
привреду са економског кода 614 500 
ПОД 002 - Подстицај пољопривред-
ној производњи (производња у зат-
вореном простору ,,пластеничка про-
изводња“- физичка лица). 
         

Члан 4. 
 

Одлука ступа на снагу даном 
објављивања на службеној огласној та-
бли Босанско–подрињског кантона  Го-
ражде, а накнадно ће да се објави у  



16. септембар/рујан 2022. 
 
 
„Службеним новинама Босанско–под-
рињског кантона  Горажде“. 
 

Број:03–11-1481/22                П Р Е М И Ј Е Р 
12.08.2022.године                 Аида Обућа,с.р. 
     Г о р а ж д е 
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На основу члана 23. Закона  о 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде („Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде“, број: 
8/15), Одлуке Владе Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде број:03-11-332/ 
22 од 04.03.2022.године о давању сагла-
сности на  Програм утрошка средстава 
„Програм  кантоналних новчаних по-
дстицаја у пољопривреди за 2022. го-
дину“, Одлуке Владе Босанско-подри-
њског кантона Горажде о давању саг-
ласности на Програм о измјенама и 
допунама Програма утрошка средста-
ва ,,Програм кантоналних новчаних 
подстицаја у пољопривреди за 2022.го-
дину“ број:03-11-519/22 од 31.03.2022. 
године, утврђеног у Буџету Министар-
ства за привреду Босанско-подрињск-
ог кантона Горажде за 2022.годину на 
економском коду 614 500 (ПОД 002) – 
Субвенције јавним предузећима-под-
стицај пољопривредној производњи у 
износу од 350.000,00 КМ и Упутстава за 
остваривање новчаних подстицаја у 
примарној пољопривредној производ-
њи, број: 04-11-438-3/22 од 04.04.2022. 
године, Влада Босанско–подрињског 
кантона Горажде, на 142. редовној сјед-
ници, одржаној дана 12.08.2022. годи-
не, д о н о с и: 
 
  

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

(производња у затвореном простору  
,,пластеничка производња“ 

- правна лица) 

Број 8 – страна 2009 
 
 

Члан 1. 
 

Овом се Одлуком даје сагласно-
ст Министартву за привреду Босанско 
–подрињског кантона Горажде да ис-
плати новчана средства у износу од   
11.694,00 КМ за подстицај у пољоприв-
реди (производња у затвореном про-
стору ,,пластеничка производња“- 
правна лица). 
                                                   

Члан 2. 
 

Саставни дио ове Одлуке је таб-
еларни приказ регистрованих пољо-
привредних произвођача – обртника 
који су остварили право на подстицај 
са висином појединачних износа како 
слиједи: 
 
1. СПП ,,МУХКО“  

вл. Муховић Емир         7.446,00 КМ 
2. СПП ,,КИЗО И МИРСАД“  

вл.Полутак Идриз        1.650,00 КМ 
3. СПП „ЕМИР“  

вл.Дреца Јасмин             1.998,00 КМ 
4. СПП ,,АНЧИ“  

вл.Плех Фатима                300,00 КМ 
5. СПП ,,МЕРИ“  

вл.Рашидовић Мирсад   300,00 КМ 
                                                                                                

Члан 3. 
 

За реализацију ове Одлуке заду-
жују се Министарство за привреду и 
Министарство за  финансије Босанско-
подрињског кантона Горажде, а сред-
ства у износу од 11.694,00 КМ ће се об-
езбиједити из Буџета Министарства за 
привреду са економског кода 614 500 
ПОД 002 - Подстицај пољопривред-
ној производњи (производња у зат-
вореном простору ,,пластеничка про-
изводња“- правна лица). 
         



Број 8 – страна 2010 
 
 

Члан 4. 
 

Одлука ступа на снагу даном 
објављивања на службеној огласној та-
бли Босанско–подрињског кантона Го-
ражде, а накнадно ће да се објави у 
„Службеним новинама Босанско–под-
рињског кантона  Горажде“. 
 
Број:03–11-1480/22                П Р Е М И Ј Е Р 
12.08.2022.године                 Аида Обућа,с.р. 
     Г о р а ж д е 
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На основу члана 23. Закона  о 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде („Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде“, број: 
8/15), Одлуке Владе Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде број: 03-11-332/ 
22 од 04.03.2022.године о давању сагла-
сности на Програма утрошка средста-
ва ,,Програм кантоналних новчаних 
подстицаја у пољопривреди за 2022.го-
дину“, Одлуке Владе Босанско-подри-
њског кантона Горажде о давања саг-
ласности на Програм о измјенама и 
допунама Програма утрошка средста-
ва ,,Програм кантоналних новчаних 
подстицаја у пољопривреди за 2022.го-
дину“ број: 03-11-519/22 од 31.03.2022. 
године, утврђеног у Буџету Министа-
рства за привреду Босанско-подрињск-
ог кантона Горажде за 2022.годину на 
економском коду 614 500 (ПОД 002) – 
Субвенције јавним предузећима-под-
стицај пољопривредној производњи у 
износу од 350.000,00 КМ и Упутстава за 
остваривање новчаних подстицаја у 
примарној пољопривредној производ-
њи, број: 04-11-438-3/22 од 04.04.2022. 
године, Влада Босанско–подрињског 
кантона Горажде, на 142. редовној сје-
дници, одржаној дана 12.08.2022.годи-
не, д о н о с и: 

16. септембар/рујан 2022. 
 
 

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

производњи – производња 
меркантилног кромпира  

(физичка лица) 
 

Члан 1. 
 

Овом се Одлуком врши додјела 
новчаних средстава у износу од  2.100,00 
КМ за подстицај пољопривредној про-
изводњи – производња меркантилног 
кромпира (физичка лица).  
  

Члан 2. 
 

Саставни дио ове Одлуке је та-
беларни приказ регистрованих  пољо-
привредних произвођача који су ост-
варили право на подстицај са висином 
износа како слиједи: 
 
1. Емир Ковач                  450,00 КМ  
2. Един Парганлија    450,00 КМ 
3. Вахид Велагић                300,00 КМ 
4. Мехемед Рамовић   300,00 КМ 
5. Медиха Јахић                450,00 КМ 
6. Фатима Бујак                150,00 КМ 
 

Члан  3. 
 

За реализацију ове Одлуке заду-
жују се Министарство за привреду и 
Министарство за  финансије Босанско-
подрињског кантона Горажде, а сред-
ства у износу од 2.100,00 КМ ће се обе-
збиједити из Буџета Министарства за 
привреду са економског кода 614 500 
ПОД 002 -Подстицај пољопривредној 
производњи - производња мерканти-
лног кромпира(физичка лица). 
 

Члан 4. 
 

Одлука ступа на снагу даном об- 



16. септембар/рујан 2022. 
 
 
јављивања на службеној огласној таб-
ли Босанско–подрињског кантона Го-
ражде, а накнадно ће да се објави у 
„Службеним новинама Босанско–под-
рињског кантона  Горажде“. 
 
Број:03–11-1479/22                П Р Е М И Ј Е Р                                                                                                                                                               
12.08.2022.године                 Аида Обућа,с.р. 
     Г о р а ж д е 
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На основу члана 23. Закона  о 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде („Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде“, број: 
8/15), Одлуке Владе Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде број:03-11-332/ 
22 од 04.03.2022.године о давању сагла-
сности на Програм утрошка средстава 
,,Програм кантоналних новчаних под-
стицаја у пољопривреди за 2022.годи-
ну“, Одлуке Владе Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде о давања саглас-
ности на Програм о измјенама и до-
пунама Програма утрошка средстава 
,,Програм кантоналних новчаних под-
стицаја у пољопривреди за 2022.годи-
ну“ број: 03-11-519/22 од 31.03.2022.го-
дине, утврђеног у Буџету Министарст-
ва за привреду Босанско-подрињског 
кантона Горажде за 2022.годину на ек-
ономском коду 614 500 (ПОД 002) – Су-
бвенције јавним предузећима – под-
стицај пољопривредној производњи у 
износу од 350.000,00 КМ и Упутстава за 
остваривање новчаних подстицаја у 
примарној пољопривредној произво-
дњи, број: 04-11-438-3/22 од 04.04.2022. 
године, Влада Босанско-подрињског 
кантона Горажде, на 142. редовној сјед-
ници, одржаној дана 12.08.2022.године, 
д о н о с и: 
 
  

Број 8 – страна 2011 
 
 

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

производњи – производња 
меркантилног кромпира  

(СПП, СПО, ЗЗ, ДОО) 
 

Члан  1. 
 

Овом се Одлуком врши додјела 
новчаних средстава у износу од 2.700,00 
КМ за подстицај пољопривредној про-
изводњи – производња меркантилног 
кромпира (СПП, СПО, ЗЗ, ДОО).  
 

Члан 2. 
 

Саставни дио ове Одлуке је таб-
еларни приказ регистрованих пољо-
привредних произвођача – обртника 
у пољопривреди који су остварили 
право на подстицај са висином износа 
како слиједи: 
 
1.   СПП ,,БЕНОС“  
      вл.Поздер Ахмед               500,00 КМ  
2. СПП ,,МЕРИ“  

вл.Рашидовић Мирсад   600,00 КМ 
3. СПП ,,ГОСИНА“  

вл.Суљовић Сабина        700,00 КМ 
4. МИЗ Устиколина  300,00 КМ   
5. ОПБЗ ,,3xЕ“  

ПО Пале - Датељи            600,00 КМ 
 

Члан  3. 
 

За реализацију ове Одлуке заду-
жују се Министарство за привреду и 
Министарство за финансије Босанско-
подрињског кантона Горажде, а сред-
ства у износу од 2.700,00 КМ ће се обе-
збиједити из Буџета Министарства за 
привреду са економског кода 614 500  
 
 



Број 8 – страна 2012 
 
 
ПОД 002-Подстицај пољопривредној 
производњи - производња мерканти-
лног кромпира (СПП, СПО, ЗЗ, ДОО). 
 

Члан 4. 
 

Одлука ступа на снагу даном 
објављивања на службеној огласној та-
бли Босанско–подрињског кантона Го-
ражде, а накнадно ће да се објави у 
„Службеним новинама Босанско–под-
рињског кантона  Горажде“. 
 
Број:03-11-1478/22                П Р Е М И Ј Е Р                                                                                                                                                                  
12.08.2022.године                 Аида Обућа,с.р. 
     Г о р а ж д е 
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 На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде („Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде“, број: 
8/15), Одлуке Владе Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде број:03-11-332/ 
22 од 04.03.2022. године о давању сагла-
сности на Програм утрошка средстава 
„Програм кантоналних новчаних под-
стицаја у пољопривреди за 2022.годи-
ну”, Одлуке Владе Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде број:03-11-519/ 
22 од 31.03.2022.године о давању сагла-
сности на Програм о измјенама и до-
пунама Програма утрошка средстава 
„Програм кантоналних новчаних под-
стицаја у пољопривреди за 2022.годи-
ну, утврђеног у Буџету Министарства 
за привреду Босанско подрињског ка-
нтона Горажде за 2022.годину на еко-
номском коду 614 500 (ПОД 002) - Суб-
венције јавним предузећима – пољо-
привредна производња и Упутства за 
остваривање новчаних  подстицаја у 
примарној пољопривредној производ-
њи, број: 04-11-438-3/22 од 04.04.2022. 
године, Влада Босанско–подрињског   

16. септембар/рујан 2022. 
 
 
кантона Горажде, на 142. редовној сјед-
ници, одржаној дана 12.08.2022. годи-
не, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о исплати новчаних средстава  

за подстицај у пољопривреди – 
подстицај за производњу свјежег 

крављег млијека 
 

Члан 1. 
 
           Овом се Одлуком даје сагласност 
Министарству за привреду Босанско–
подрињског кантона Горажде да исп-
лати новчана средства за подстицај у 
пољопривреди – подстицај за произ-
водњу свјежег  крављег млијека за IV 
квартал 2021. године (октобар, новем-
бар, децембар) у износу од 542,75 КМ. 
 

Члан 2. 
 
           Саставни дио ове Одлуке је табе-
ларни приказ пољопривредних прои-
звођача који су остварили право на по-
дстицај са висином појединачних из-
носа како слиједи: 
 
1. СПП “СПП СТАРТ“  

вл.Шалака Амира            194,50 КМ 
      (новембар, децембар)  
             
2. Фејзић Хусеин   248,50 КМ 
      (новембар, децембар) 
 
3. Аганспахић Сејно    99,75 КМ 
      (октобар) 
 

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



16. септембар/рујан 2022. 
 
 
ства ће се обезбиједити из Буџета Ми-
нистарства за привреду са економског  
кода 614 500 (ПОД 002) – Субвенције 
јавним предузећима – пољопривред-
на производња. 
 

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

Број:03–11-1477/22        П Р Е М И Ј Е Р 
12.08.2022.године                 Аида Обућа,с.р. 
      Г о р а ж д е 
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 На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде („Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде“, број: 
8/15), Одлуке Владе Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде број: 03-11-332/ 
22 од 04.03.2022.године о давању сагла-
сности на Програм утрошка средстава 
„Програм кантоналних новчаних по-
дстицаја у пољопривреди за 2022.годи-
ну”, Одлуке Владе Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде број:03-11-519/ 
22 од 31.03.2022.године о давању сагла-
сности на Програм о измјенама и до-
пунама Програма утрошка средстава 
„Програм кантоналних новчаних по-
дстицаја у пољопривреди за 2022.годи-
ну, утврђеног у Буџету Министарства 
за привреду Босанско подрињског ка-
нтона Горажде за 2022.годину на еко-
номском коду 614 500 (ПОД 002) – Суб-
венције јавним предузећима – пољо-
привредна производња и Упутства за 
остваривање новчаних подстицаја у 
примарној пољопривредној производ- 
њи, број: 04-11-438-3/22 од 04.04.2022. 

Број 8 – страна 2013 
 
 
године, Влада Босанско–подрињског 
кантона Горажде, на 142. редовној сјед-
ници, одржаној дана 12.08.2022. годи-
не, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о исплати новчаних средстава  

за подстицај у пољопривреди – 
подстицај за производњу свјежег 

крављег млијека 
 

Члан 1. 
 
          Овом се Одлуком даје сагласност 
Министарству за привреду Босанско-
подрињског кантона Горажде да исп-
лати новчана средства у износу од 
885,90 КМ за подстицај у пољопривре-
ди – подстицај за производњу свје-
жег крављег млијека за мјесец јануар 
- јуни 2022. године.  
 

Члан 2. 
 
           Саставни дио ове Одлуке је табе-
ларни приказ пољопривредних прои-
звођача који су остварили право на по-
дстицај са висином појединачних из-
носа како слиједи: 
 

1. СПП “ЋУРОВИЋ“  
вл.Ћуровић Маида          345,90 КМ 

      (фебруар, мај, јуни)  
             

2. Фејзић Хусеин                540,00 КМ 
      (јануар, фебруар, март,  
       април, мај) 
                               

Члан 3. 
 
           За реализацију ове Одлуке заду-
жују се Министарство за привреду и 
Министарство за финансије Босанско- 
подрињског кантона Горажде, а сред-
ства ће се обезбиједити из Буџета Ми-
нистарства за привреду са економског   



Број 8 – страна 2014 
 
 
кода 614 500 (ПОД 002) – Субвенције 
јавним предузећима – пољопривре-
дна производња. 
 

Члан 4. 
 
           Ова Одлука ступа на снагу дан-
ом објављивања на службеној огласној 
табли Босанско-подрињског кантона 
Горажде, а накнадно ће да се објави у 
„Службеним новинама Босанско-под-
рињског кантона Горажде“. 
                
Број:03-11-1476/22        П Р Е М И Ј Е Р 
12.08.2022.године                 Аида Обућа,с.р. 
     Г о р а ж д е 
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На основу члана 23. Закона  о 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде („Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде“, број 
8/15), члана 46. Закона о извршењу Бу-
џета Босанско-подрињског кантона Го-
ражде за 2022.годину (,,Службене нов-
ине Босанско-подрињског кантона Го-
ражде“, број: 12/21), члана 2. Закона о 
новчаним подршкама у пољопривре-
ди и руралном развоју („Службене но-
вине Ф БиХ“, број: 42/10) и члана 8. За-
кона о новчаним подстицајима у по-
љопривреди и руралном развоју на 
подручју Босанско-подрињског канто-
на Горажде („Службене новине Босан-
ско-подрињског кантона Горажде“ бр-
ој: 04/13 и 10/20), Влада Босанско-под-
рињског кантона Горажде, на 142. ре-
довној сједници, одржаној дана 12.08. 
2022. године, д о н о с и: 
 
 

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

утрошка средстава ,,Програм  

16. септембар/рујан 2022. 
 

 
кантоналних  новчаних подстицаја   

у пољопривреди за 2022.годину“ 
 

Члан 1. 
 

Овом се Одлуком даје сагласно-
ст на Програм о измјенама и допунама 
Програма утрошка средстава ,,Прог-
рам кантоналних  новчаних подстица-
ја у пољопривреди за 2022.годину“ ут-
врђеног у Буџету Министарства за при-
вреду Босанско–подрињског кантона 
Горажде за 2022.годину на економском 
коду 614 500 (ПОД 002) - Субвенције 
јавним предузећима-подстицај пољо-
привредној производњи, у износу од 
350.000,00 КМ. 
 

Члан 2. 
 

За реализацију ове Одлуке заду-
жују се Министарство за привреду и 
Министарство за  финансије Босанско-
подрињског кантона Горажде, свако у 
оквиру своје надлежности. 
   

Члан 3. 
 
            Саставни је дио ове Одлуке је  
Програм из члана  1. ове Одлуке.  
 

Члан 4. 
 
 Одлука ступа на снагу даном 
објављивања на службеној огласној та-
бли Босанско–подрињског кантона Го-
ражде, а накнадно ће да се објави у 
„Службеним новинама Босанско–под-
рињског кантона  Горажде“. 
 
Број:03–11-1475/22                П Р Е М И Ј Е Р 
12.08.2022.године                 Аида Обућа,с.р. 
      Г о р а ж д е 

....................... 
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729а) 
 

П Р О Г Р А М 
о измјенама и допуна Програма 

утрошка средстава „Програм 
кантоналних новчаних подстицаја  

у пољоривреди за 2022.годину“ 
утврђен у Буџету Министарства  

за привреду Босанско-подрињског 
кантона Горажде на економском 

коду 614 500 (ПОД 002) - Субвенције 
јавним предузећима – подстицај 

пољопривредној производњи 
 
 
1. ИЗМЈЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА 
 

I 
 
 Овим се Програмом врше изм-
јене и допуне Програма утрошка сре-
дстава „Програм кантоналних новча-
них подстицаја у пољоривреди за 
2022.годину. број: 04-11-295-2/22 од 09. 
03.2022. године и број: 04-11-438-2/22 и 
то како слиједи:  
 
 

II 
 

У Поглављу 4. Потребна сред-
ства за провођење Програма – у ставу 
2. мијењају се тачке 1, 2, 3  и  гласе: 
 

1. Повећање пољопри- 
вредне производње  
кроз новчане подсти- 
цаје у анималној и  
биљној производњи  194.383,75 КМ   

2. Подстицање запо- 
шљавања у сектору 
 пољопривреде............52.000,00 КМ 

3. Унапређење и  
развој пољпривре- 
дног сектора.................103.616,25КМ    

 
III 

 
У Табели 1. Преглед модела по-

дстицаја и услова за добијање подсти-
цаја, у дијелу Д-МОДЕЛИ КАПИТА-
ЛНИХ УЛАГАЊА У ПОЉОПРИВРЕ-
ДНА ГАЗДИНСТВА иза тачке Д/5, до-
дају се нове тачке Д/6 и  Д/7 које у ко-
лони гласе: 

 
 
 

Д/6 
 
 
 
 
 

 
Суфинансирање набавке  
крупне и ситне стоке 

 
- Право на новчани подстицај 

имају физичка лица и обрт-
ници у пољопривреди са по-
дручја Босанско-подрињског 
кантона Горажде. 
 

- Уписан у РПГ или РК 

 
Дефинисани 
Упутством 

 
 
 

Д/7 

 
Суфинансирање јесење сјетве 

 
- Право на новчани подстицај 

имају физичка лица и обрт-
ници у пољопривреди са по-
дручја Босанско-подрињског 
кантона Горажде који засију 
пшеницу у јесењем року. 
 

- Уписан у РПГ или РК 
 

 
Дефинисани 
Упутством 
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а у дијелу Програма под ставком Ф - МОДЕЛИ ПОДРШКЕ ЗАПОШЉАВАЊУ, 
укида се тачка Ф/4 која се односи на суфинансирање самозапошљавања у 
пољопривреди „СТАРТ АП 2022“. 
 

IV 
 

Табела 2. - Укупна вриједност новчаних подстицаја у 2022. години се 
мијења и гласи: 

 
Табела 2: 

 
Укупна вриједност новчаних подстицаја у 2022. години. 

Буџет за 2022 годину: 350.000,00 КМ 
 

Р.БР. МОДЕЛИ  ПОДСТИЦАЈА  План за 2022. 

А Анимална производња  81.012,75 
Б Биљна производња                       111.371,00 
Ц Гљиварска производња  2.000,00 

Д 
Модели капиталних улагања у 
пољопривредна газдинства   87.500,00 

Е Остали подстицаји  3.000,00 

Ф Модели подршке запошљавању  52.000,00 
Г Резервна средства  13.116,25 

  УКУПНО  350.000,00 
 

Табела 3. Висина и обим појединачних новчаних подстицаја у 2022. 
години се мијења и гласи: 

КОД МОДЕЛИ ПОДСТИЦАЈА Јединица 
мјере 

КМ по 
јединици 

мјере 

Укупан 
обим 

подстицаја 

Укупан износ 
у КМ 

 
 

А 
 
Анимална  производња 

       
81.012,75 

А/1 Производња свјежег крављег 
млијека у 2022.години 
(физичка лица и СПП, СПО, 
ЗЗ, ДОО) 

литара 
300-500 0,30 7.200 2.160,00 

А/2 Производња свјежег крављег 
млијека IV квартал 2021. год. 
(СПП, СПО, ЗЗ, ДОО) и 
Физичка лица  

литара 
300-500 0,25 3171 792,75 

А/3 Узгој приплодних јуница. 
(СПП, СПО, ЗЗ, ДОО и 
физичка лица) 

Грло 
(мин. 1 
и више) 

400 15 6.000,00 
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А/4 Држање основног стада оваца 

и коза (СПП, СПО, ЗЗ, ДОО) 
Грло 

(мин. 30 -
макс. 50) 

грло 
(мин. 20-
макс. 25) 

20 120 2.400,00 

А/4-1 Држање основног стада оваца 
и коза (Физичка лица) 

Грло 
(мин. 30 -
макс. 50) 

Грло 
мин. 20-
макс. 25) 

15 280 4.200,00 

А/5 Пчеларство – контрола 
здравственог стања пчелињих 
друштава (СПП, СПО, ЗЗ, 
ДОО и физичка лица)  

Друштво 
мин. 20 7,5 2.400 18.000,00 

А/6 Држање матичног стада крава 
(млијечна грла) (СПП, СПО, 
ЗЗ, ДОО) 

грло 
(мин.2 

макс. 25) 
250 100 25.000,00 

А/6-1 Држање матичног стада крава 
(млијечна грла) 
(Физичка лица) 

грло 
(мин.2  

макс. 12) 
150 120 18.000,00 

А/7  Држање кока носиља(СПП, 
СПО, ЗЗ, ДОО) 

Комада 
мин. 500 2 1000 2.000,00 

А/8 Вјештачко осјемењавање крава 
(ЈП, ДОО) грло 6 410 2.460,00 

 
Б 

 
Биљна производња 
 

   111.371,00 

Б/1 Производња  конзумне јабуке 
род  2022.година (СПП, СПО, 
ЗЗ, ДОО и физичка лица) 

тона 100 35,00 3.500,00 

Б/1-1 Производња конзумне   
јабуке род 2021.године - 
пренос  (СПП, СПО, ЗЗ, ДОО) 

тона 100 28.0279 2.802,79 

Б/2 Производња малине, 
америчке боровнице и 
ароније (СПП, СПО, ЗЗ, ДОО) 

тона 100 7,5 750,00 

Б/2-1 Производња малине, 
америчке боровнице и 
ароније – физичка лица 

тона 50 46 2.300,00 

Б/3 Производња садног материјала 
јагодичастог воћа (купина, ја-
года и контејнерска јагода) -ЗЗ 

комада 0,08 80000 6.400,00 

Б/4 Производња у затвореним 
просторима пластеничка 
производња (СПП, СПО, ЗЗ, ДОО) 

м² 
минима-
лно 200м² 

1,5 26337 39.505,50 
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Б/4-1 Производња у затвореним 

просторима пластеничка 
производња (физичка лица) 

м² 
минима-
лно 300м² 

1 15080 15.080,00 

Б/5 Производња (сјетва) житарица 
и љековитог биља -(СПП, 
СПО, ЗЗ, ДОО) и физичка 
лица 

Хектар 
Минима-
лно 0,1Ха 

800 7.99 6.392,00 

Б/5-1 Јесења сјетва пшенице из 
2021.год. -ПРЕНОС 

Хектар 
Минима-

лно 0,3 
600 7.182 4.309,20 

Б/6 Производња меркантилног 
кромпира 
(СПП,СПО,ЗЗ.ДОО) 

Хектар 
Минима-
лно 0,3Ха 

2.000 5.875 11.751,51 

Б/6-1 Производња меркантилног 
кромпира (физичка лица) 

Хектар 
Минима-
лно 0,1Ха 

1.500 7.72 11.580,00 

Б/7 Набавка репроматеријала- 
вјештачког гнојива 
(СПП,СПО,ЗЗ,ДОО) и 
Физичка лица 
 

Макс. 
150кг/Ха 

мин. 
засијана 
површи-

на 0,1 Ха –
макс. 1Ха 

30% од 
набавне 
вријед-
ности 

репрома-
теријала 

 7.000,00 

 
Ц 

 
Гљиварска  производњиа 

    
2.000,00 

 
Ц/1 Производња шампињона и 

буковача (набавка компоста за 
производњу шампињона, 
буковача) (СПП, СПО, ЗЗ, ДОО) 

Тона 
 

50 
 

40 
 

2.000,00 
 

Д Модели капиталних улагања 
у пољопривредна газдинства     87.500,00 

Д/1 Суфинансирање подизање 
засада воћњака 
високостаблашица (јабука, 
крушка, шљива, трешња ) - 
СПП, СПО и физичка лица 

Хектар 
минимал
но 0,1Ха 
до макс. 

0,5Ха 

5.000,00 0,5 2.500,00 

Д/2 Суфинансирање подизања 
засада јагодичастог воћа 
(јагода, малина, купина, 
боровница, аронија, 
брусница, огрозд) 

Хектар 
минимал
но 0,1Ха 
до макс. 

0,2Ха 

10.000,00 3 30.000,00 

Д/3 Набавка пољопривредне 
механизације и опреме - 
(СПП, СПО, ЗЗ, ДОО) 
 

 

17% 
набавне 
вријед-
ности 

 10.000,00 

Д/4 Подршка сајмовима који се 
одржавају на подручју 
кантона - (Пројекат) 

    
15.000,00 
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Д/5 Подршка пољопривредним 
удружењима за учешеће на 
сајмовима ван кантона и 
едукација у области 
пољопривреде 

   

2.000,00 

Д/6 Суфинансирање набавке 
крупне и ситне стоке 

   10.000,00 

Д/7 Суфинансирање јесење сјетве Хектар 
Минима-
лно 0,1Ха 

макс. 
0,5Ха 

1.800,00 10 18.000,00 

 
Е 

 
Остали подстицаји 

    
3.000,00 

 
Е/1 Надокнада штете за нешкод-

љиво уклоњене серопозитив-
не животиње (СПП, СПО, ЗЗ, 
ДОО и  физичка лица) 

     
500,00 

 
 

Е/2 
 
 

Здравствена заштита животи-
ња - Провођења маститис 
теста млијечних грла 

  
10,00 

 
250 2.500,00 

Ф Модели подршке 
запошљавању 

   52.000,00 

Ф/1 Суфинансирање пољопривре-
дних произвођача (регистро-
ваних пољопривредних 
обртника) у износу од 100% 
трошкова уплаћених 
доприноса, за жене 

   

 26.000,00 

Ф/2 Суфинансирање пољопривре-
дних произвођача (регистро-
ваних пољопривредних 
обртника) у износу од 50% 
трошкова уплаћених 
доприноса, за мушкарце 

   

25.000,00 

Ф/3 Суфинансирање пољопривре-
дних произвођача (регистро-
ваних пољопривредних обрт-
ника) у износу од 100% трош-
кова уплаћених доприноса, за 
лица старија од 60 година 

   

1.000,00 

 
Г 

 
Резервна средства 

            
13.116.25 

 
Г/1 Резерва    13.116,25 

  
УКУПНО 
 

    
350.000,00 
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VI 
 
Остале одредбе наведеног Про-

грама се не мијењају и остају на снази. 
 
Број:_04-11-1667-2 /22     М И Н И С Т А Р 
17.08.2022. године        Харис Салковић,с.р. 
      Г о р а ж д е 
 

730 
 

На основу члана 13. Закона о 
цестама Федерације Босне и Херцего-
вине („Службене новине Федерације 
БиХ” број: 12/10, 16/10-испр. и 66/13), 
чланова 17. и 18. Закона о јавним на-
бавкама („Службени гласник БиХ”, бр-
ој: 39/14) и члана 23. Закона о Влади 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де („Службене новине Босанско-под-
рињског кантона Горажде“, број:8/15), 
Влада Босанско-подрињског кантона Го-
ражде, на 142. редовној сједници, одр-
жаној  дана 12.08.2022.год., д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности Министарству 

за привреду - Дирекција за цесте 
Босанско-подрињског кантона 

Горажде за покретање поступка 
одабира најповољнијег понуђача 
(отворени поступак) за  извођење 
радова на санацији клизишта на 

регионалном путу Р448а, Осаница-
Иловача-Прача, дионица  Осаница-

Иловача-Брдача и дијелимична 
заштита пута од  дјеловања  

бујичних вода 
 

Члан 1. 
 

Овом се Одлуком даје сагласно-
ст Министарству за привреду – Дирек-
ција за цесте Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде за покретање поступка  

16. септембар/рујан 2022. 
 

 
одабира најповољнијег понуђача (от-
ворени поступак) за извођење радова 
санацији клизишта  на регионалном 
путу Р 448а Осаница-Иловача-Прача, 
дионица Осаница-Иловача-Брдача и 
дијелимична заштита пута од дјело-
вања  бујичних вода. 
 

Члан 2. 
 

За реализацију ове Одлуке  зад-
ужују се Министарство за привреду - 
Дирекција за цесте и  Министарство за 
финансије Босанско-подрињског кан-
тона Горажде, свако из своје надлежно-
сти, а средства су обезбијеђена у Бу-
џету Министарства за привреду – Ди-
рекција за цесте Босанско-подрињског 
кантона Горажде, економски код 821 
600 - Реконструкција и инвестиционо 
одржавање (цеста и мостова), у ври-
једности од 61.000,00 КМ, 35.000,00 КМ 
из Буџета Кантоналне управе цивилне 
заштите Босанско-подрињског канто-
на Горажде и 120.000,00 КМ Федерално 
министарство просторног уређења. 
Процијењена вриједност јавне набавке  
износи  216.000,00  КМ са ПДВ-ом. 
 

Члан 3. 
 

Поступак одабира најповољни-
јег понуђача за извођење радова на са-
нацији клизишта  на регионалном пу-
ту Р448а Осаница-Иловача-Прача, ди-
оница Осаница-Иловача-Брдача и ди-
јелимична заштита пута од дјеловања  
бујичних вода, провести у складу са 
Законом о јавним набавкама Босне и 
Херцеговине. 
 

Члан 4. 
 

Одлука ступа на снагу даном  
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објављивања на службеној огласној  та-
бли Кантона, а накнадно ће да се обја-
ви у „Службеним новинама Босанско-
подрињског кантона Горажде“. 
 
Број:03–11-1473/22                П Р Е М И Ј Е Р 
12.08.2022.године                 Аида Обућа,с.р. 
      Г о р а ж д е 
 

731 
 

На основу члана 23. Закона  о 
Влади Босанско–подрињског кантона 
Горажде („Службене новине Босанско 
–подрињског кантона Горажде“, број: 
8/15), Одлуке Владе Босанско–подри-
њског кантона Горажде број:03-11-332/ 
22 од 04.03.2022.године. о давању сагла-
сности на Програм утрошка средстава 
,,Програм кантоналних новчаних под-
стицаја у пољопривреди за 2022.годи-
ну“, Одлуке Владе Босанско–подрињ-
ског кантона Горажде о давању сагла-
сности на Програм о измјенама и до-
пунама Програма утрошка средстава 
,,Програм кантоналних новчаних под-
стицаја у пољопривреди за 2022.годи-
ну“ број: 03-11-519/22 од 31.03.2022.го-
дине, утврђеног у Буџету Министарст-
ва за привреду Босанско-подрињског 
кантона Горажде за 2022.годину на ек-
ономском коду 614 500 (ПОД 002) – Су-
бвенције јавним предузећима - подсти- 

цај пољопривредној производњи у из-
носу од 350.000,00 КМ и Упутстава за 
остваривање новчаних подстицаја у 
примарној пољопривредној производ-
њи, број: 04-11-438-3/22 од 04.04.2022. 
године, Влада Босанско–подрињског 
кантона Горажде, на 142. редовној сјед-
ници, одржаној дана 12.08.2022.године, 
д о н о с и: 
                                                      
 

О Д Л У К У 
о исплати новчаних средстава  

за подстицај  у пољопривреди - 
РЕЗЕРВНА СРЕДСТВА 

 
Члан 1. 

 
Овом се Одлуком даје сагласно-

ст Министарству за привреду Босан-
ско–подрињског кантона Горажде да 
исплати новчана средства у износу од 
13.100,00 КМ за подстицај у пољоприв-
рди – РЕЗЕРВНА СРЕДСТВА. 
 

Члан  2. 
 

Одобрава се исплата пољоприв-
редним произвођачима који су оства-
рили право на подстицај из резервних 
средстава са висином појединачних 
износа како слиједи:  

 
 

ПРЕГЛЕД КОРИСНИКА ОДОБРЕНИХ СРЕДСТАВА 
 

Р.бр. Назив апликанта ИД/ 
ЈМБГ 

Назив банке и број 
жирорачуна апликанта 

Одобрена 
средства 

1. Хајрић Сафет 2002966131535 
Раифаизен банка д.д. 

Сарајево-филијала Горажде 
161-300000932066-76 

 
2.000,00 

2. СПП ,,САЛЕ“  
вл.Турковић Салко 4345091740003 ПБС филијала Горажде 

101-14000007177-68 
 

1.500,00 

3. СПП ,,В&П1705“  
вл.Хубјер Едим 4345101720006 

Раифаизен банка д.д. 
Сарајево филијала Горажде 

161-00000899400-60 

 
1.500,00 
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4. Омбаша Џемаил 0112953130028 ПБС филијала Горажде 
101-14060109323-43 

 
1.500,00 

5. Казагић Фахрудин 0512959130001 
Раифаизен банка д.д. 

Сарајево филијала Горажде 
09-300377-00 

 
1.500,00 

6. СПП ,,МУХКО“  
вл.Муховић Емир 4345110120003 

ББИ БАНКА Сарајево 
филијала Горажде 
141-52553200013-75 

 
1.500,00 

7. Хоџић Семир 2409966130000 
ББИ БАНКА Сарајево 

филијала Горажде 
141-52513101913-19 

 
1.200,00 

8 СПП ,,СФ“  
вл.Форто Мерсудин 4345110800004 

ББИ БАНКА Сарајево 
филијала Горажде 
141-52553200004-05 

 
1.000,00 

9. СПП ,,ГАЛЛИНА“  
вл.Хубјер Нермина 4345063960006 

ББИ БАНКА Сарајево 
филијала Горажде 
141-52553200014-72 

 
900,00 

10. СПП ,,МУЛАХМЕТОВИЋ“  
вл.Мулахметовић Хусеин 4345150930008 

Раифаизен банка д.д. 
Сарајево филијала Горажде 

161-00001856200-84 

 
500,00 

 
Члан  3. 

 
За реализацију ове Одлуке заду-

жују се Министарство за привреду и 
Министарство за  финансије Босанско-
подрињског кантона Горажде, а сред-
ства у износу од 13.100,00 КМ ће се об-
езбиједити из Буџета Министарства за 
привреду са економског кода 614 500 
ПОД 002 - Подстицај у пољопривре-
ди – Резервна средства. 
 

Члан 4. 
 

Одлука ступа на снагу даном 
објављивања на службеној огласној та-
бли Босанско–подрињског кантона Го-
ражде, а накнадно ће да се објави у 
„Службеним новинама Босанско–под-
рињског кантона  Горажде“. 
 
Број:03–11-1471/22                П Р Е М И Ј Е Р 
12.08.2022.године                 Аида Обућа,с.р. 
      Г о р а ж д е 
 

732 
 

 На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде („Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде“ број: 
8/15) и Закона о извршењу Буџета 
(„Службене новине Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде број: 12/21), а у 
складу са Програмом утрошка сред-
става Министарства за борачка пита-
ња са економског кода 614300 - Текући 
трансфери непрофитним организаци-
јама, Влада Босанско-подрињског кан-
тона Горажде, на 142. редовној сједни-
ци, одржаној дана 12.08.2022. године,  
д о н о с и:    
 
 

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

ЈУЛИ 2022.године 
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Члан 1. 
 

 Одобравају се новчана средства 
у износу од 9.206,00 (словима: девет 
хиљада двије стотине шест и 0/100) 
КМ на име помоћи за рад удружења 
борачких популација са простора Бо-
санско-подрињског кантона Горажде 
за мјесец ЈУЛИ 2022.године, и то: 
 

- Савез РВИБПК  
„Синови Дрине” Горажде    1.985,00 

- Организација ПШиПББПК  
Горажде                   1.985,00 

- Удружење демобилисаних  
бораца АРБиХБПК  
Горажде                                     1.985,00 

- Савез добитника највећих  
ратних признања БПК  
Горажде                                 1.200,00 

- Удружење  
”Свјетлост Дрине” Горажде 1.055,00 

- Удружење ветерана рата  
БПК Горажде                          996,00 

 

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

Члан 2. 
 

 За реализацију ове Одлуке за-
дужује се Министарство финансија Бо-
санско-подрињског кантона Горажде, 
а средства уплатити на жирорачуне 
удружења: 
 

- СРВИБПК „Синови Дрине“ 
Горажде:      1990540005249733  
                                 – Шпаркасе банка 

- Организација ПШиПБ БПК 
Горажде:                  1990540005249539   
                                 - Шпаркасе банка 
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- Удружење демобилисаних бораца 
АРБиХ:                1610300004930021   
                                - Раифаизен банка             

- Савез ДНРПБПК Горажде:   
1990540005884792 - Шпаркасе банка    

- Удружење „Свјетлост Дрине“:  
1990540006546332 - Шпаркасе банка 

- Удружење Ветерана рата: 
           1011400055939189 - ПБС банка 

 
Члан 3. 

 
  Ова Одлука ступа на снагу дан-
ом објављивања на службеној огласној 
табли Кантона, а накнадно ће да се об-
јави у „Службеним новинама Босан-
ско–подрињског кантона Горажде“. 
 
Број:03–11-1470/22                П Р Е М И Ј Е Р 
12.08.2022.године                 Аида Обућа,с.р. 
      Г о р а ж д е 
 

733 
 

На основу  члана 252. а) Закона 
о допунским правима бранилаца и чла-
нова њихових породица у Босанско-
подрињском кантону Горажде („Слу-
жбене новине Босанско-подрињског 
кантона Горажде“, број: 9/13, 11/14, 
15/19 и 5/22) и члана 23. Закона о Вл-
ади Босанско-подрињског кантона Го-
ражде („Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде“, број: 
8/15), Влада Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде, на 142. редовној сјед-
ници, одржаној дана 12.08.2022.године, 
д о н о с и:    
 
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности на Правилник 

о условима, начину и критеријима за 
остваривање других права у складу 

са посебним прописом 
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Члан 1. 
 
 Овом се Одлуком даје сагласно-
ст на Правилник о условима, начину и 
критеријима за остваривање других 
права у складу са посебним прописом. 
 

Члан 2. 
 
 Ова Одлука ступа на снагу дан-
ом објављивања на службеној огласној 
табли Кантона, а накнадно ће да се об-
јави у „Службеним новинама Босан-
ско-подрињског кантона Горажде“. 
 
Број:03–11-1469/22                П Р Е М И Ј Е Р 
12.08.2022.године                 Аида Обућа,с.р. 
     Г о р а ж д е 
 

734 
 

На основу чланова 56. и 66. За-
кона о организацији управе у Федера-
цији БиХ („Службене новине Федера-
ције БиХ“, број: 35/05) и члана 252.а) 
Закона о допунским правима брани-
лаца и чланова њихових породица у 
Босанско-подрињском кантону Гораж-
де („Службене новине Босанско-под-
рињског кантона Горажде“, број: 9/13, 
11/14, 15/19 и 5/22), министар за бора-
чка питања Босанско-подрињског кан-
тона Горажде,  д о н о с и: 
 
 

П Р А В И Л Н И К 
О УСЛОВИМА, НАЧИНУ И 

КРИТЕРИЈИМА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ 
ДРУГИХ ПРАВА У СКЛАДУ СА 

ПОСЕБНИМ ПРОПИСОМ 
 
ПОГЛАВЉЕ I - ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1. 
(Основне одредбе) 

 
Овим се Правилником уређују 

корисници права, начин и поступак 
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остваривања других права у складу са 
посебним прописом, подношење зах-
тјева, рок важења поднесеног захтјева, 
орган одлучивања, обавезна докумен-
тација, општи и посебни услови за ос-
тваривање других права, приоритети 
при остваривању права, висина једно-
кратне новчане помоћи, начин реали-
зације и финансирање ових права.  
 

Члан 2. 
(Родна неутралност) 

 
Ријечи које су ради прегледно-

сти у пропису наведене у једном роду 
без дискриминације се односе и на му-
шки и на женски спол. 
 

Члан 3. 
(Корисници права) 

 
Право на додјелу једнократне но-

вчане помоћи из Буџета Министарства 
за борачка питања (у даљем тексту: Ми-
нистарство) на име остваривања друг-
их права у складу са посебним пропи-
сом могу остварити лица из чланова 1. 
и 2. Закона о допунским правима бра-
нилаца и чланова њихових  породица 
(„Службене новине Босанско–подрињ-
ског кантона Горажде“, број:9/13, 11/14, 
15/19 и 5/22, у даљем тексту: Закон), 
уколико то право не могу остварити 
по другом основу у редовном поступ-
ку у складу са позитивним прописима 
и програмима Министарства. 
 
ПОГЛАВЉЕ II - НАЧИН И ПОСТУ-
ПАК ОСТВАРИВАЊА ПРАВА НА                     
ЈЕДНОКРАТНУ НОВЧАНУ ПОМОЋ 
ЗА ДРУГЕ ПОТРЕБЕ 
 

Члан 4. 
(Објава јавног позива) 

 
Министарство је дужно сваке  
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године по усвајању Буџета Босанско-
подрињског кантона Горажде (у даљ-
ем тексту: Кантон) објавити јавни по-
зив за остваривање других права у 
складу са посебним прописом и про-
грама о утрошку средстава.   
 

Члан 5. 
(Подношење захтјева 

 на прописаном обрасцу) 
 
(1) Ради остваривања права на додјелу 

једнократне новчане помоћи лица 
из члана 3. овог Правилника под-
носе захтјеве на посебном обрасцу, 
који припрема Министарство. 

 
(2) На обрасцу је наведена потребна 

документација коју је подносилац 
захтјева дужан приложити  уз исти. 

 
Члан 6. 

(Рок важења подесеног захтјева) 
 
(1) Поднесени захтјев важи само за бу-

џетску годину у којој је поднијет. 
 
(2) Сваке буџетске године утврђује се 

висина новчаних средстава за ове 
намјене. 

 
Члан 7. 

(Обавезна документација) 
 

Обавезна документација коју 
достављају подносиоци захтјева за 
остваривање других права у  складу са 
посебним прописом:   
 

a) захтјев са тачном адресом и бр-
ојем контакт телефона;  

  
б)   доказ да је лице из чланова 1. и  

2. Закона (увјерење о времену 
проведеном у ОСРБиХ, рјешење 
о личној инвалиднини, увјере- 
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ње да је и даље корисник личне 
инвалиднине, рјешење о поро-
дичној инвалиднини, увјерење 
да је и даље корисник породич-
не инвалиднине, рјешење о пре-
станку права на породичну ин-
валиднину за дјецу шехида и 
погинулих бранилаца рођену у 
браку или ванбрачној заједни-
ци, увјерење да су били корис-
ници права на породичну ин-
валиднину у својству дјетета ше-
хида и погинулог браниоца и 
да им је предметно право прес-
тало); 

 
ц)  кућна листа; 

 
д)  пријава мјеста пребивалишта/  

боравишта за подносиоца захтје-
ва и пунољетне чланове породи-
чног домаћинства подносиоца 
захтјева; 

 
е)  увјерење да се подносилац захт- 

јева и пунољетни чланови ње-
говог породичног домаћинства 
налазе на евиденцији Службе за 
запошљавање уколико су неза-
послени, а уколико се не воде на 
евиденцији Службе за запошља-
вање - увјерење пореске управе 
да нису обвезници уплате доп-
риноса и увјерење да нису кори-
сници пензије - увјерење Завода 
ПИО/МИО; 

 
ф) докази о укупним мјесечним пр- 

имањима подносиоца захтјева и 
чланова његовог породичног до-
маћинства по основу: радног од-
носа, борачко – инвалидске и со-
цијалне заштите, пензије, само-
сталне дјелатности и других ос-
нова; 
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г) доказ о редовном школовању дје- 
    це старије од 15 година; 

 
х)  доказ којим подносилац захтјева  

доказује ванредне околности ко-
је га доводе у посебно тежак по-
ложај (медицинска документа-
ција, релевантни докази издати 
од надлежних органа, предра-
чун/рачун трошкова за робе, 
радови или услуге проузрокова-
не настанком отежавајуће ситуа-
ције и друга документација ре-
левантна за одлучивање, којом 
се доказује тачност навода из за-
хтјева). 

 
Члан 8. 

(Општи услови за остваривање 
других права у складу 

 са посебним прописом) 
 

Под условом да имају пребива-
лиште/боравиште на подручју Канто-
на и општина из члана 1. став (2) За-
кона, општи услов за остваривање пра-
ва по основу права за друге потребе у 
складу са посебним прописом јесте да 
подносиоци захтјева припадају кате-
горијама борачких популација, и то:  
 

a) Демобилисани бранилац (увје-
рење надлежног органа о при-
падности ОС у периоду 18.09.1991. 
године до 22.04.1996. године - 
најмање једну годину дана);  

 
б)   Ратни војни инвалид (рјешење/  

увјерење органа надлежног за 
борачко–инвалидску заштиту);   

 
ц)   Члан породице шехида и поги- 

нулих и несталих бранилаца и 
умрлих ратних војних инвалида 
(рјешење/увјерење органа над- 
лежног за борачко–инвалидску 
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заштиту);  

 
д)  Дијете шехида и погинулог бра- 

ниоца рођено у браку или ван-
брачној заједници (рјешење/ув-
јерење органа надлежног за бо-
рачко-инвалидску заштиту да је 
било корисник права на поро-
дичну инвалиднину и да је исто 
престало); 

 
е)  Мирнодопски војни инвалид  
     (рјешење надлежног органа);  

 
ф)  Добитник ратног признања и  

одликовања (увјерење или ко-
пија признања).  

 
Члан 9. 

(Посебни услови  
за остваривање права) 

 
Посебни услови за остваривање 

других права у складу са посебним 
прописом су:   
 

a) врста, тежина конкретног про-
блема и потреба хитности ње-
говог рјешавања; 

б)   радни статус и укупна новчана  
нетто примања подносиоца зах-
тјева и радно способних члано-
ва породичног домаћинства, ук-
ључујући и примања по основу 
социјалне и борачко-инвалид-
ске  заштите, а која износе мање 
од 25% посљедње објављене 
просјечне нето плате исплаћене 
у Федерацији БиХ у предходној 
години по члану домаћинства; 

ц)  стамбена ситуација подносиоца  
      захтјева; 
д)   број издржавних незапослених  

и болесних чланова породич- 
ног домаћинства; 
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е)   цијена коштања лијечења и по-     
      требних лијекова; 
ф)  процјена оштећења објекта ус- 

љед елементарне непогоде изв-
ршена од стране надлежних ин-
ституција; 

       г)   други фактори који према оцје- 
ни министра указују на немогу-  
ћност дјелимичног или цјелови-
тог задовољења основних живо-
тних потреба.   

 
Члан 10. 

(Критерији за остваривање права) 
 
(1) Критерији за остваривање права за 

друге потребе у складу са посеб-
ним прописом за лица из члана 3. 
овог Правилника која испуњавају 
услове прописане овим Правилни-
ком, утврђују се како слиједи:  

 

a) Одобравање новчаних средста-
ва за набавку скупих лијекова 
који се не налазе на есенцијал-
ној листи или лијечења у случа-
јевима обољења која нису одре-
ђена листом тешких обољења 
Федералног министарства здра-
вства, као и за тешке тјелесне 
повреде и операције које изис-
кују љекарски надзор или дуго-
трајно лијечење у року од једне 
године. 

 
б) Одобравање новчаних средстава  

за ванредне случајеве (у случају 
пожара/поплаве на стамбеном 
објекту) или елементарне непо-
годе (поплава, пожар, суша, кли-
зиште, потрес, удар грома и сл.) 

 
ц) Партиципација трошкова ради  

одласка на екскурзију за дјецу по-
дносилаца захтјева која су на ре- 
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довном школовању, уколико се 
ради о породичном домаћинству 
лошег имовинског стања. 

 
д) Одобравање новчаних средстава  

на име изградње или поправке 
прилазних путева гдје живе  рат-
ни војни инвалиди који су без је-
дног или оба екстремитета, род-
итељи шехида/погинулих бора-
ца и други припадници борачке 
популације који су у стању пред-
метне потребе. 

 
е) Партиципација накнаде претрп- 

јеле штете усљед напада звијери 
на пољопривредне посједе и стоку. 

 
ф) Једнократна помоћ у другим ма- 

теријално-социјалним околнос-
тима у којима је нужно пружање 
помоћи припадницима борачке 
популације, које нису дефини-
сане овим Правилником а које 
министар оцјени оправданим.  

 
(2) Приоритет за остваривање једно-

кратне новчане помоћи за друге по-
требе под једнаким условима имају 
подносиоци захтјева који раније 
нису били корисници овог права. 

 
Члан 11. 

(Комисија надлежна  
за разматрање захтјева) 

 
(1) Разматрање приспјелих захтјева, 

провјеру њихове формалне испра-
вности и оправданости додјеле је-
днократне новчане помоћи за дру-
ге потребе у складу са Правилни-
ком врши комисија коју формира 
министар за борачка питања Боса-
нско–подрињског кантона Горажде 
(у даљем тексту: министар). 
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(2) У комисију из предходног става 

именују се три члана, од којих су 
минимално два испред Министар-
ства, од којих је један предсједник 
комисије. 

 
(3) По завршетку задатака из става (1) 

овог члана, комисија о свом раду 
сачињава записник који  уз извјеш-
тај и комплетне списе предмета до-
ставља министру на даљу надлеж-
ност. 

 
(4) Записник мора бити потписан од 

најмање два члана комисије, а исти 
садржи основне податке о  раду на 
сједници, а нарочито о донесеним 
закључцима. О састављању запис-
ника и његовом чувању стара се 
предсједник комисије. 

 
(5) Предсједник комисије дужан је ми-

нистру презентирати закључке ко-
мисије, независно од личног миш-
љења. 

 
(6) На инцијативу министра, комисија 

може извршити увиђај на лицу мје-
ста и увјерити се у истинитост на-
вода из поднијетог захтјева, изв-
ршити опсервацију материјално - 
социјалног стања подносиоца захт-
јева, о чему сачињава посебну слу-
жбену забиљешку коју потписују 
чланови комисије и подносилац за-
хтјева.  

 
Члан 12. 

(Висина новчаних средстава  
која се може одобрити на име 
једнократне новчане помоћи  

за друге потребе) 
 
(1) Комисија из члана 11. овог Правил-

ника након разматрања захтјева за  

16. септембар/рујан 2022. 
 
 
остваривање других права, оције-
нивши оправданост, хитност и узе-
вши у обзир све околности које по-
дносиоца захтјева доводе у отежа-
вајући положај и угрожавају нор-
малан начин живота, а у складу са 
расположивим средствима обезбје-
ђеним за предметне намјене пред-
лаже министру висину  средстава 
која се могу одобрити и то: 

 

a) за критерије из члана 10. тачке 
а) и б) овог Правилника у изно-
су од 50% просјечне плате  исп-
лаћене у Федерацији БиХ у пре-
тходној години према посљед-
њем објављеним подацима Фе-
дералног завода за статистику 
(у даљем тексту: просјечна пла-
та); 

б) за критерије из члана 10. тачке  
ц) и д) овог Правилника у изно- 
су од 30% просјечне плате и 

ц) за критерије из члана 10. тачке е)  
и ф) овог Правилника у износу     
од 20% просјечне плате. 

 
(2) Изузетно од претходног става, у 

складу са стварним потребама под-
носиоца захтјева, могу се одобрити 
и нижи износи према оцјени и 
приједлогу Комисије. 

 
(3) Подносиоцу захтјева који је оства-

рио право на једнократну новчану 
помоћ за друге потребе новчана ср-
едства се могу одобрити само једн-
ом у току једне буџетске године. 

 
Члан 13. 

(Поступак признавања права) 
 

Министарство проводи посту-
пак признавања права из овог Прави-
лника у складу са одредбама Закона о  



16. септембар/рујан 2022. 
 
 
управном поступку („Службене нови-
не Федерације БиХ“, број:2/98 и 48/99). 
 

Члан 14. 
(Изјављивање жалбе  

и рјешавање по жалби) 
 
(1) Против управних аката из члана 13. 

овог Правилника може се изјавити 
жалба у року од 15 дана од дана 
достављања странци. Жалба се мо-
же изјавити комисији за рјешавање 
о допунским правима бранилаца и 
чланова њихових породица у дру-
гом степену формираној од стране 
Владе Босанско–подрињског канто-
на Горажде директно или путем 
Министарства. 

  

(2) Управни акти комисије за рјешава-
ње о допунским правима бранила-
ца и чланова њихових породица 
донесени у другом степену су ко-
начни у управном поступку и про-
тив истих није допуштена жалба, 
али се може покренути управни 
спор пред надлежним судом у року 
од 30 дана од дана достављања ст-
ранци. 

 
Члан 15. 

(Додјела средстава у изузетно 
оправданим случајевима) 

 
У изузетно оправданим случаје-

вима, уколико има расположивих сре-
дстава, министар може у току календа-
рске године једанпут одобрити једно-
кратну новчану помоћ за друге потре-
бе подносиоцу захтјева за остваривање 
права чија укупна примања прелазе 
цензус утврђен у члану 9. тачка б) овог 
Правилника, уколико постоје околнос- 
ти које не може превазићи сопственим 
средствима, а које га доводе у отежава- 
јући положај и угрожавају нормалан 
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начин живота с аспекта материјално-
социјалне ситуације. 
 
ПОГЛАВЉЕ III – ФИНАНСИРАЊЕ И 
ДОКАЗ О НАМЈЕНСКОМ УТРОШКУ 
СРЕДСТАВА 
 

Члан 16. 
 

Финансирање права из овог Пра-
вилника за сваку годину обезбјеђује се 
до висине средстава одобрених за ове 
намјене у Буџету Кантона. 
 

Члан 17. 
(Доказ о намјенском  
утрошку средстава) 

 
(1) Лице из члана 3. Правилника које 

оствари право на једнократну нов-
чану помоћ за друге потребе, оба-
везно је дозначена средства упот-
ријебити сходно потребама траже-
ним у захтјеву и у року од 6 мјесе-
ци од дана исплате средстава дос-
тавити адекватну документацију ко-
јом доказује намјенски утрошак ис-
тих (релевантне доказе издате од 
надлежних органа, фискалне рачу-
не трошкова за робе, радове или 
услуге проузроковане настанком 
отежавајуће ситуације, уговоре, уп-
латнице и др.). 

 

(2) За лица из предходног става која у 
прописаном року не доставе доказ 
о намјенском утрошку средстава 
сматраће се да су одобрена средст-
ва утрошена ненамјенски чиме гу-
бе право на остваривање једнкрат- 
не новчане помоћи за друге потре-
бе уз обавезу поврата исплаћених  
средстава у Буџет Кантона у року 
од 30 дана од дана пријема писане 
обавијести о потреби враћања доз-
начених средстава. 
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ПОГЛАВЉЕ IV - ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВ-
РШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 18. 
(Примјена општих прописа) 

 
За све што није регулисано ов-

им Правилником примјењују се опш-
ти прописи. 
 

Члан 19. 
(Начин измјена и допуна) 

 
Измјене и допуне овог Прави-

лника се врше на начин и по поступку 
који важи за  његово доношење. 
 

Члан 20. 
(Тумачење одредби) 

 
Тумачење одредби овог Прави-

лника даје министар. 
 

Члан 21. 
(Престанак важења  

досадашњих прописа) 
 

Даном ступања на снагу овог 
Правилника престаје да важи Правил-
ник о условима, начину и критерији-
ма за остваривање других права у скла-
ду са посебним прописом („Службене 
новине Босанско–подирњског кантона 
Горажде“, број: 4/20 и 9/21). 
 

Члан 22. 
(Ступање на снагу) 

 
Овај Правилник ступа на снагу 

даном добијања сагласности од стране 
Владе Босанско-подрињског кантона Го-
ражде, а накнадно ће да се објави у 
„Службеним новинама Босанско-под-
рињског кантона Горажде“. 
                 

Број:11-11-843-6/22           М И Н И С Т А Р 
18.08.2022.године Един Агановић,с.р. 
     Г о р а ж д е  
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На овај Правилник Влада Босанско-по-
дрињског кантона Горажде дала је саг-
ласност својом Одлуком број:03-11-1469 
/22 од 12.08.2022.године. 
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 На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде („Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде“ број: 
8/15), члана 23. став (3) Закона о извр-
шењу Буџета („Службене новине Бос-
анско-подрињског кантона Горажде“ 
број: 12/21), а у складу са чланом 5. 
Одлуке о утврђивању Календара оби-
љежавања значајних догађаја, датума 
и личности из одбрамбено-ослободи-
лачког рата 1992-1995.година у Босан-
ско-подрињском кантону („Службене 
новине Босанско–подрињског кантона 
Горажде“ број: 16/16 и 4/21) и Програ-
мом утрошка средстава Министарства 
за борачка питања са економског кода 
614300 - Текући трансфери непрофит-
ним организацијама, Влада Босанско-
подрињског кантона Горажде, на 142. 
редовној сједници, одржаној дана 12. 
08.2022.године, д о н о с и:    
 
 

О Д Л У К У 
о одобравању новчаних средстава   

на име обиљежавања почетка 
операције „КРУГ“ за 2022.годину 

 
Члан 1. 

 
 Овом се Одлуком одобравају но-
вчана средства у износу од 700,00 (сло-
вима:седам стотина) КМ на име оби-
љежавања почетка операције „КРУГ“ 
за 2022.годину. 
 

Члан2. 
 
 Средства из члана 1. ове Одлуке  
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обезбиједити из Буџета Министарства 
за борачка питања Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде, економски код 
614 300 - Текући трансфери непрофи-
тним организацијама – Обиљежава-
ње значајних датума. 
 

Члан 3. 
 
 За реализацију ове Одлуке зад-
ужују се Министарство за финансије и 
Министарство за борачка питања Бо-
санско-подрињског кантона Горажде, 
а средства уплатити носиоцу актив-
ности, Организацији ПШиПБ Босан-
ско-подрињског кантона Горажде  на 
жирорачун број: 1990540005249539, от-
ворен код Шпаркасе банке д.д. Сара-
јево,  филијала Горажде. 
 

Члан 4. 
 
 Министарство за борачка пита-
ња ће са корисником средстава потпи-
сати уговор о финансирању/суфина-
нсирању одобреног пројекта/захтјева 
којим ће се дефинисати начин и ври-
јеме имплементације пројекта/захтје-
ва, обавезе корисника средстава и Ми-
нистарства за борачка питања те нач-
ин обезбјеђења инструмената за намје-
нски утрошак средстава. 
 

Члан 5. 
 
 Након утрошка одобрених сре-
дстава, корисник средстава је дужан 
доставити Министарству за борачка 
питања извјештај о проведеним акти-
вностима које су одобрене за финанси-
рање у року од 30 дана од дана окон-
чања пројекта/реализације захтјева, а 
најкасније до краја године за коју се 
финансирање тражи. 
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Члан 6. 

 
 Ова Одлука ступа на снагу дан-
ом објављивања на службеној табли 
Кантона, а накнадно ће да се објави у 
„Службеним новинама Босанско-под-
рињског кантона Горажде”. 
 
Број:03–11-1457/22                П Р Е М И Ј Е Р 
12.08.2022.године                 Аида Обућа,с.р. 
     Г о р а ж д е 
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 На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде („Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде“ број: 
8/15), члана 23. став (3) Закона о из-
вршењу Буџета („Службене новине 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де“ број: 12/21), а у складу са чланом 5. 
Одлуке о утврђивању Календара оби-
љежавања значајних догађаја, датума 
и личности из одбрамбено-ослободи-
лачког рата 1992-1995.година у Босан-
ско-подрињском кантону („Службене 
новине Босанско–подрињског кантона 
Горажде“ број: 16/16 и 4/21) и Програ-
мом утрошка средстава Министарства 
за борачка питања са економског кода 
614300 - Текући трансфери непрофит-
ним организацијама, Влада  Босанско-
подрињског кантона Горажде, на 142. 
редовној сједници, одржаној дана 12. 
08.2022.године, д о н о с и:    
 
 

О Д Л У К У 
о одобравању новчаних средстава   

на име обиљежавања манифестације 
„Гребак 2022.“ 

 
Члан 1. 

 
 Овом Одлуком одобравају се  
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новчана средства у износу од 600,00 
(словима: шест ститона и 0/100) КМ на 
име обиљежавања манифестације „Гре-
бак 2022.“ 
 

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

Члан 3. 
 
 За реализацију ове Одлуке зад-
ужују се Министарство за финансије и 
Министарство за борачка питања Бос-
анско-подрињског кантона Горажде, а 
средства уплатити носиоцу активно-
сти, Удружењу демобилисаних бора-
ца АРБиХ  општине Фоча – Устико-
лина на жирорачун број: 132500200 
0634411, отворен код НЛБ банке, фи-
лијала Горажде. 
 

Члан 4. 
 
 Министарство за борачка пита-
ња ће са корисником средстава потпи-
сати уговор о финансирању/суфина-
нсирању одобреног пројекта/захтјева 
којим ће се дефинисати начин и ври-
јеме имплементације пројекта/захтје-
ва, обавезе корисника средстава и Ми-
нистарства за борачка питања те нач-
ин обезбјеђења инструмената за намје-
нски утрошак средстава. 
 

Члан 5. 
 
 Након утрошка одобрених сре- 

16. септембар/рујан 2022. 
 

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

Члан 6. 
 
 Ова Одлука ступа на снагу дан-
ом објављивања на службеној табли 
Кантона, а накнадно ће да се објави у 
„Службеним новинама Босанско-под-
рињског кантона Горажде”. 
 
Број:03–11-1456/22                П Р Е М И Ј Е Р 
12.08.2022.године                 Аида Обућа,с.р. 
     Г о р а ж д е 
 

737 
 

 На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде („Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде“ број: 
8/15), члана 23. став (3) Закона о из-
вршењу Буџета („Службене новине 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де“ број: 12/21), а у складу са чланом 5. 
Одлуке о утврђивању Календара оби-
љежавања значајних догађаја, датума 
и личности из одбрамбено-ослободи-
лачког рата 1992-1995.година у Босан-
ско-подрињском кантону („Службене 
новине Босанско–подрињског кантона 
Горажде“ број: 16/16 и 4/21) и Програ-
мом утрошка средстава Министарства 
за борачка питања са економског кода 
614300 - Текући трансфери непрофит-
ним организацијама, Влада Босанско-
подрињског кантона Горажде, на 142. 
редовној сједници, одржаној дана 12. 
08.2022.године, д о н о с и:    
 



16. септембар/рујан 2022. 
 
 

О Д Л У К У 
о одобравању новчаних средстава   

на име подршке за учешће на 
манфестацији „Одбрана БиХ  

– Игман 2022.“ 
 

Члан 1. 
 
 Овом Одлуком одобравају се 
новчана средства у износу од 800,00 
(словима: осам стотина и 0/100) КМ на 
име подршке за учешће на манифес-
тацији „Одбрана БиХ – Игман 2022.“ 
 

Члан 2. 
 
 Средства из члана 1. ове Одлуке 
обезбиједити из Буџета Министарства 
за борачка питања Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде, економски код 
614 300 - Текући трансфери непрофи-
тним организацијама – Обиљежава-
ње значајних датума. 
 

Члан 3. 
 
 За реализацију ове Одлуке зад-
ужују се Министарство за финансије и 
Министарство за борачка питања Бос-
анско-подрињског кантона Горажде, а 
средства уплатити носиоцу активно-
сти, Удружењу  Патриотски покрет 
на жирорачун број: 1346201001679821 
отворен код АСА банке. 
 

Члан 4. 
 
 Министарство за борачка пита-
ња ће са корисником средстава потпи-
сати уговор о финансирању/суфина-
нсирању одобреног пројекта/захтјева, 
којим ће се дефинисати начин и ври-
јеме имплементације пројекта/захтје-
ва, обавезе корисника средстава и Ми-
нистарства за борачка питања те нач- 
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ин обезбјеђења инструмената за намје-
нски утрошак средстава. 
 

Члан 5. 
 
 Након утрошка одобрених сре-
дстава, корисник средстава је дужан 
доставити Министарству за борачка 
питања извјештај о проведеним актив-
ностима које су одобрене за финанси-
рање у року од 30 дана од дана окон-
чања пројекта/реализације захтјева, а 
најкасније до краја године за коју се 
финансирање тражи. 
 

Члан 6. 
 
 Ова Одлука ступа на снагу дан-
ом објављивања на службеној табли 
Кантона, а накнадно ће да се објави у 
„Службеним новинама Босанско-под-
рињског кантона Горажде”. 
 
Број:03–11-1468/22                П Р Е М И Ј Е Р 
12.08.2022.године                 Аида Обућа,с.р. 
      Г о р а ж д е 
 

738 
 

 На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде („Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде“ број: 
8/15), члана 23. став (3) Закона о изв-
ршењу Буџета („Службене новине Бо-
санско-подрињског кантона Горажде“ 
број:12/21), а у складу са чланом 5. Од-
луке о утврђивању Календара обиље-
жавања значајних догађаја, датума и 
личности из одбрамбено-ослободилач-
ког рата 1992-1995.година у Босанско-
подрињском кантону („Службене нов-
ине Босанско-подрињског кантона Го-
ражде“ број: 16/16 и 4/21) и Програ-
мом утрошка средстава Министарства 
за борачка питања са економског кода  



Број 8 – страна 2034 
 
 
614300 - Текући трансфери непрофит-
ним организацијама, Влада Босанско-
подрињског кантона Горажде, на 142. 
редовној сједници, одржаној дана 12. 
08.2022.године, д о н о с и:    
 
 

О Д Л У К У 
о одобравању новчаних  

средстава  на име обиљежавања  
„30. годишњице од погибије 

командира Синана Жуге“ 
 

Члан 1. 
 
 Овом се Одлуком одобравају но-
вчана средства  у износу од 750,00 (сло-
вима: седамсто педесет и 0/100) КМ на 
име подршке за обиљежавање „30. го-
дишњице од погибије командира Си-
нана Жуге.“ 
 

Члан 2. 
 
 Средства из члана 1. ове Одлуке 
обезбиједити из Буџета Министарства 
за борачка питања Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде, економски код 
614 300 - Текући трансфери непрофи-
тним организацијама – Обиљежава-
ње значајних датума. 
 

Члан 3. 
 
 За реализацију ове Одлуке зад-
ужују се Министарство за финансије и 
Министарство за борачка питања Бо-
санско-подрињског кантона Горажде, 
а средства уплатити носиоцу актив-
ности, Удружењу поштиваоца лика 
и дјела хероја одбране Горажда Си-
нана Жуге, на жирорачун број: 10114 
00074303229 отворен код ПБС банке 
д.д. Сарајево  филијала Горажде. 

16. септембар/рујан 2022. 
 

 
Члан 4. 

 
 Министарство за борачка пита-
ња ће са корисником средстава потпи-
сати уговор о финансирању/суфина-
нсирању одобреног пројекта/захтјева 
којим ће се дефинисати начин и ври-
јеме имплементације пројекта/захтје-
ва, обавезе корисника средстава и Ми-
нистарства за борачка питања те нач-
ин обезбјеђења инструмената за намје-
нски утрошак средстава. 
 

Члан 5. 
 
 Након утрошка одобрених сре-
дстава, корисник средстава је дужан 
доставити Министарству за борачка 
питања извјештај о проведеним актив-
ностима које су одобрене за финанси-
рање у року од 30 дана од дана окон-
чања пројекта/реализације захтјева, а 
најкасније до краја године за коју се 
финансирање тражи. 
 

Члан 6. 
 
 Ова Одлука ступа на снагу дан-
ом објављивања на службеној табли 
Кантона, а накнадно ће да се објави у 
„Службеним новинама Босанско-под-
рињског кантона Горажде”. 
 

Број:03–11-1467/22                П Р Е М И Ј Е Р 
12.08.2022.године                 Аида Обућа,с.р. 
     Г о р а ж д е 
 

739 
 

 На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде („Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде”, број: 
8/15), а у складу са Програмом утрош-
ка средстава Министарства за образо-
вање, младе, науку, културу и спорт са  



16. септембар/рујан 2022. 
 
 
економског кода 614 100 (КАН 003) - 
Остали текући трансфери – Инфор-
мисање за 2022. годину, Влада Босан-
ско-подрињског кантона Горажде, на 
142. редовној сједници, одржаној   дана 
12.08.2022.године, д о н о с и:  
 
 

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

подрињског кантона Горажде д.о.о. 
на име VII (седме) од укупно  

XII (дванаест) редовних транши  
за 2022. годину 

 
I 

 
 Одобравају се новчана средства 
у износу од 50.095,38 КМ Јавном пре-
дузећу РТВ Босанско-подрињског кан-
тона Горажде д.о.о. на име уплате VII 
(седме) од укупно XII (дванаест) редо-
вних транши за 2022. годину, намије-
њене за исплату плата и доприноса.  
 

II 
 
 За реализацију ове Одлуке зад-
ужује се Министарство за финансије, а 
средства дозначити из Буџета Минис-
тарства за образовање, младе, науку, 
културу и спорт са економског кода 
614 100 (КАН 003) - Остали текући 
трансфери – Информисање. Новчана 
средства дозначити на жирорачун Јав-
ног предузећа РТВ Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде д.о.о. број: 13250 
02001666685, отворен код НЛБ Тузлан-
ске банке филијала Горажде, ИД број: 
4245030110002.  
 

III 
 
 Корисник средстава дужан је да  
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Министарство за образовање, младе, 
науку, културу и спорт у року од 15 
(петнаест) дана од дана реализације 
средстава извијести и документује  на-
ведени утрошак, те да захтјев за наре-
дну мјесечну траншу достави Минис-
тарству за  образовање, младе, науку, 
културу и спорт првог радног дана на-
кон истека мјесеца за који се  захтјев 
подноси. 
 

IV 
 
 Одлука ступа на снагу даном 
објављивања на службеној огласној та-
бли Кантона, а накнадно ће да се об-
јави у „Службеним новинама Босан-
ско-подрињског кантона Горажде”.  
 
Број:03–11-1425/22                П Р Е М И Ј Е Р 
12.08.2022.године                 Аида Обућа,с.р. 
      Г о р а ж д е  
 

740 
 

На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде („Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде”, број: 
8/15) и Програма утрошка  средстава 
Министарства за образовање, младе, 
науку, културу и спорт са економског 
кода 614 300 (ЈАН 003) – Текући транс-
фер за спорт за 2022. годину, Влада Бо-
санско-подрињског кантона Горажде, 
на 142. редовној сједници, одржаној 
дана 12.08.2022. године, д о н о с и: 
  
 

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

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

и рекреацију инвалида Босанско-
подрињског кантона Горажде  

за 2022. годину 
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I 
 

Одобрава се износ од 4.500,00 
КМ као II (други) дио од укупно II 
(два) једнака дијела новчаних средста-
ва Спортском савезу за спорт и рекре-
ацију инвалида Босанско-подрињског 
кантона Горажде на име учешћа на 
државним такмичењима према Кале-
ндару  државних такмичења у 2022. го-
дини спортских клубова лица са инва-
лидитетом који дјелују у склопу Спо-
ртског савеза за спорт и рекреацију 
инвалида Босанско-подрињског канто-
на Горажде. 
 

II 
 
 За реализацију ове Одлуке зад-
ужује се Министарство за финансије, а 
средства дозначити из Буџета Минис-
тарства за образовање, младе, науку, 
културу и спорт са економског кода 
614 300 (ЈАН 003) – Текући трансфер за 
спорт за 2022. годину. 

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

III 
 

Корисник средстава дужан је 
Министарству за образовање, младе, 
науку, културу и спорт у року од 10 
(десет) дана од дана реализације сред-
става предати извјештај о утрошку бу-
џетских средстава за редовне програме 
носиоца спортских дјелатности на ни-
воу Босанско-подрињског кантона Го-
ражде, за III (трећи) и IV (четврти) ква-
ртал 2022 године. 

16. септембар/рујан 2022. 
 
 
Извјештај се предаје на обрасцу 

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

IV 
 

Одлука ступа на снагу даном 
објављивања на службеној огласној та-
бли Кантона, а накнадно ће да се об-
јави у „Службеним новинама Босанско 
-подрињског кантона Горажде”. 
 
Број:03-11-1466/22                П Р Е М И Ј Е Р 
12.08.2022.године                 Аида Обућа,с.р. 
      Г о р а ж д е 
 

741 
 

На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде („Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде”, број: 
8/15), Влада Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде, на 142. редовној сјед-
ници, одржаној дана 12.08.2022. годи-
не, д о н о с и:  
 
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности на Правилник 

о унутрашњој организацији и 
систематизацији  радних мјеста у 

Министарству за образовање, младе, 
науку, културу и спорт Босанско-

подрињског кантона Горажде 
 

Члан 1. 
 
           Овом се Одлуком даје сагласност 
на Правилник о унутрашњој органи- 



16. септембар/рујан 2022. 
 
 
зацији и систематизацији радних мје-
ста у Министарству за образовање, 
младе, науку, културу и спорт Босан-
ско подрињског кантона Горажде. 
 

Члан 2. 
 
              Одлука ступа на снагу даном 
објављивања на службеној огласној та-
бли Кантона, а накнадно ће да се об-
јави у „Службеним новинама Босан-
ско-подрињског кантона Горажде”. 
 
Број:03–30-1465/22                П Р Е М И Ј Е Р 
12.08.2022.године                 Аида Обућа,с.р. 
     Г о р а ж д е   
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 На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде („Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде” број: 
8/15) и члана 59. Закона о буџетима у 
Федерацији БиХ („Службене новине 
Федерације БиХ” број: 102/13, 9/14, 
13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16, 5/18, 
16/19, 99/19 и 25/22) и члана 25. За-
кона о извршењу Буџета Босанско-по-
дрињског кантона Горажде за 2022. го-
дину („Службене новине Босанско-по-
дрињског кантона Горажде” број:12/ 
21), Влада Босанско-подрињског кан-
тона Горажде, на 142. редовној сједни-
ци, одржаној дана 12.08.2022. године,  
д о н о с и:  
 
 

О Д Л У К У 
о прерасподјели расхода и издатака 

између буџетских корисника 
 

Члан 1. 
 
 Овом се Одлуком одобрава пре-
расподјела расхода и издатака како 
слиједи: 
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- из Буџета Министарства за обра-

зовање, младе, науку, културу и 
спорт са економског кода: 

- 614100 (КАН 002) – Текући тран-
сферза културу износ од 10.000,00 
КМ  

 
преусмјерити  

 
у Буџет Владе Кантона на економски 
код:  
 
- 614300 (БАН 001) –Текући транс-

фери непрофитним организаци-
јама износ од 10.000,00 КМ. 

 
Члан 2. 

 
 За реализацију ове Одлуке за-
дужују се Министарство за финансије 
и напријед наведени буџетски корис-
ници, свако у оквиру своје надлежно-
сти. 
 

Члан 3. 
 
 Одлука ступа на снагу даном 
објављивања на службеној огласној та-
бли Босанско-подрињског кантона Го-
ражде, а биће накнадно објављена у 
„Службеним новинама Босанско-под-
рињског кантона Горажде”.       
 
Број:03–11-1464/22                П Р Е М И Ј Е Р 
12.08.2022.године                 Аида Обућа,с.р. 
     Г о р а ж д е 
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На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде („Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде”, број: 
8/15), Влада Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде, на 142. редовној сјед-
ници, одржаној дана 12.08.2022. године, 
д о н о с и:  
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О Д Л У К У 
о давању сагласности на Правилник 

о  допуни Правилника о унутрашњој 
организацији и систематизацији 
радних мјеста Министарства за 

финансије Босанско - подрињског 
кантона Горажде. 

 
Члан 1. 

 
 Овом се Одлуком даје сагласно-
ст на Правилник о допуни Правилни-
ка о унутрашњој организацији и сис-
тематизацији радних мјеста у Мини-
старству за финансије Босанско-под-
рињског кантона Горажде. 
 

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

Број:03–30-1463/22                П Р Е М И Ј Е Р 
12.08.2022.године                 Аида Обућа,с.р. 
     Г о р а ж д е  
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На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде („Сужбене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде“, број: 
8/15), Влада Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде, на 142. редовној сјед-
ници, одржаној дана 12.08.2022. годи-
не, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности Министарству 

за урбанизам, просторно уређење  
и заштиту околине Босанско-

подрињског кантона Горажде за 
пријаву на Јавни конкурс за додјелу  

16. септембар/рујан 2022. 
 
 

средстава за реализацију програма,  
пројеката и сличних активности из 
подручја заштите околине за 2022. 
годину Фонда за заштиту околине 

Федерације БиХ 
 

Члан 1. 
 

Овом се Одлуком даје сагласно-
ст Министарству за урбанизам, прос-
торно уређење и заштиту околине Бо-
санско-подрињског кантона Горажде 
за пријаву на Јавни конкурс за додјелу 
средстава за реализацију програма, 
пројеката и сличних активности из по-
дручја заштите околине за 2022. годи-
ну, који је расписао Фонд за заштиту 
околине Федерације БиХ. 
 

Члан 2. 
 

Ова Одлука ступа на снагу дан-
ом објављивања на службеној огласној 
табли Босанско-подрињског кантона 
Горажде, а накнадно ће да се објави у 
„Службеним новинама Босанско-под-
рињског кантона Горажде“. 
                                                                                                                        
Број:03–11-1462/22                П Р Е М И Ј Е Р 
12.08.2022.године                 Аида Обућа,с.р. 
     Г о р а ж д е  
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 На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде („Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде“, број: 
8/15), а у складу са  чланом 50. Закона 
о извршењу Буџета Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде за 2022. годину 
(„Службене новине Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде“, број: 12/21), 
Влада Босанско-подрињског кантона 
Горажде, на 142. редовној сједници,  
одржаној дана 12.08.2022.г., д о н о с и: 



16. септембар/рујан 2022. 
 
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности на Програм 
утрошка средстава Министарства  
за урбанизам, просторно уређење  

и заштиту околине Босанско-
подрињског кантона Горажде са 
економског кода 614300 -Текући 

трансфери непрофитним 
организацијама 

 
Члан 1. 

 
 Овом се Одлуком даје сагласно-
ст на Програм утрошка средстава Ми-
нистарства за урбанизам, просторно 
уређење и заштиту околине Босанско-
подрињског кантона Горажде са еко-
номског кода 614300 -Текући трансфе-
ри непрофитним организацијама у 
укупном износу од 15.000 КМ. 
 

Члан 2. 
 
 Ова Одлука ступа на снагу дан-
ом објављивања на службеној огласној 
табли Босанско-подрињског кантона 
Горажде, а накнадно ће да се објави у 
„Службеним новинама Босанско-под-
рињског кантона Горажде”. 
                                                                                                                        
Број:03–11-1461/22                П Р Е М И Ј Е Р 
12.08.2022.године                 Аида Обућа,с.р. 
      Г о р а ж д е  

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

745а) 
 

На основу члана 50. Закона о 
извршењу Буџета Босанско-подрињск-
ог кантона Горажде за 2021. годину 
(„Службене новине Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде”, број:12/21), а у 
складу са одредбама Закона о заштити 
околине Босанско-подрињског канто-
на Горажде („Службене новине Босан-
ско-подрињског кантона Горажде”, бр- 
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ој: 5/05, 11/10 и 8/11) и Планом утро-
шка намјенских средстава са подрачу-
на за заштиту околине Босанско-под-
рињског Кантона Горажде за 2022.год-
ину број: 09-11-241-3/22 од 28.04.2022 
године, Министарство за урбанизам, 
просторно уређење и заштиту околи-
не у т в р ђ у ј е: 
 
 

П Р О Г Р А М 
утрошка средстава  Министарства  
за урбанизам, просторно уређење  
и заштиту околине са економског  
кода 614 300 - Текући трансфери 
непрофитним организацијама 

 
1. АЗИВ ПРОГРАМА 
 
Назив Програма је: „Програм утрошка 
средстава Министарства за урбанизам, 
просторно уређење и заштиту околи-
не Босанско-подрињског кантона Го-
ражде”, са економског кода 614 300 – 
Текући трансфери непрофитним ор-
ганизацијама. 
 
 
ПОДАЦИ О ПРОГРАМУ 
 
Период реализације Програма: 
  01.08. – 31.12.2022. године 
 
Буџетска позиција:Текући трансфери  
               непрофитним организацијама 
 
Економски код:          614 300 
 
Укупна вриједност Програма: 
                         15.000,00 КМ 
 
Одговорно лице:         Бојан Крунић 
 
Позиција одговорног лица:Министар  



Број 8 – страна 2040 
 
 
за урбанизам, просторно уређење и за-
штиту  околине Босанско-подрињског 
кантона Горажде 
 
Контакт лице за Програм:  
                        Един Кадрић 
 
Контакт телефон:   038 224 257 
 
Контакт е-маил:   
  minurbanizam@bih.net.ba 
 
Интернет:   www.bpkg.gov.ba 
 
 
САГЛАСНОСТ НА ПРОГРАМ 
 

Сагласност на овај Програм, у 
складу са чланом 50. Закона о изврше-
њу Буџета Босанско-подрињског кан-
тона Горажде за 2022. годину („Служ-
бене новине Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде”, број: 12/21), дала је 
Влада Босанско-подрињског кантона Го-
ражде Одлуком број: 03-11-1461/22 од 
12.08.2022.године. 
 
 
2. СВРХА И ОПИС ПРОГРАМА 
 
2.1. Сврха Програма 
 

Сврха овог Програма утрошка 
средстава је подршка пројектима неп-
рофитних организација, односно фи-
нансијска подршка за имплементацију 
приоритетних циљева и програмских 
задатака Министарства из области  за-
штите околине на подручју Босанско-
подрињског кантона Горажде у складу 
са Приоритетним циљем 1. (Осигура-
ти ефикасну успоставу и инструменте 
имплементације мјера заштите околи-
не и очувања природе) у оквиру Стра- 

16. септембар/рујан 2022. 
 
 
тешког циља 3. (Осигурати одрживо 
управљање околином и природним ре-
сурсима, те јачати комуналне инфра-
структурне капацитете у Кантону) Ст-
ратегије развоја Босанско-подрињског 
кантона  Горажде за период 2021-2027. 
година. 

Такође, сврха Програма је да се, 
у складу са чланом 50. Закона о извр-
шењу Буџета Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде („Службене новине Бо-
санско-подрињског кантона Горажде” 
број:12/21), осигура плански и транс-
парентан утрошак средстава одобре-
них на економском коду 614 300 – Те-
кући трансфери непрофитним орга-
низацијама. 
 
2.2. Опис Програма 
 

Програм утрошка средстава са 
економског кода 614 300 - Текући тран-
сфери непрофитним организацијама 
дефинише све кључне елементе им-
плементације планираних буџетских 
средстава како је то усвојено Програ-
мом рада Владе Босанско-подрињског 
кантона Горажде за 2022. годину као 
што су: износ средстава, општи и посе-
бни циљеви Програма, корисници сре-
дстава, критерији за расподјелу сред-
става, процјена резултата имплемента-
ције Програма као и процјена непред-
виђених расхода и ризика. 
 
 
3. ОПШТИ И ПОСЕБНИ ЦИЉЕВИ 

ПРОГРАМА 
 
3.1.  Општи/основни циљ Програма 
 

Основни циљ Програма је да се 
кроз финансирање пројеката подстиче 
развој организација цивилног друштва  

mailto:minurbanizam@bih.net.ba
http://www.bpkg.gov.ba/


16. септембар/рујан 2022. 
 
 
које својим дјеловањем доприносе очу-
вању, заштити и унапређивању стања 
у области заштите околине, спречава-
њу угрожавања здравља људи као и 
стварање бољих услова живота. 

Овим Програмом ће се вршити 
ефикасна имплементација Закона о за-
штити околине Босанско-подрињског 
кантона Горажде. Споразумом о сара-
дњи између Вијећа министара и нев-
ладиног сектора у БиХ предвиђена је 
сарадња невладиног сектора са влада-
ма кантона на принципима споразума 
који, између осталог подразумијева и 
подршку у финансирању и суфинан-
сирању невладиног сектора.  
 
3.2.  Посебни/специфични циљеви  

 Програма 
 

Посебни/специфични циљеви 
овог Програма, дефинисани у складу 
са члановима 85. и 87. Закона о зашти-
ти околине, Програмом рада Владе и 
Министарства за 2022. годину, Прио-
ритетним циљем 1. (Осигурати ефика-
сну успоставу и инструменте импле-
ментације мјера заштите околине и оч-
увања природе) у оквиру Стратешког 
циља 3. (Осигурати одрживо управља-
ње околином и природним ресурсима, 
те јачати комуналне инфраструктурне 
капацитете у Кантону) Стратегије раз-
воја Босанско-подрињског кантона Го-
ражде за период 2021-2027. година, су:  
 
- Повећање и оснаживање учешћа 

организација цивилног друштва у 
процесу очувања, заштите и унап-
ређивања стања околине, као и 
стварање бољих услова живота 

- Подстицање организованих акција 
невладиних организација које се 
баве заштитом околине    
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(едукација, превенција, чишћење и 
санација околине, побољшања ене-
ргетске ефикасности и сл.)    

- Уређење јавних површина (еко зо-
не, еко паркови и сл.) 

- Подржавање програма заштите ра-
зличитих природних добара 

 
 
4. ПОТРЕБНА СРЕДСТВА  

ЗА ПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА 
 

Средства за имплементацију 
циљева из овог Програма у износу од 
15.000,00 КМ планирана су Буџетом и 
Планом утрошка средстава Министар-
ства за урбанизам, просторно уређење 
и заштиту околине Босанско-подри-
њског кантона Горажде, дијелом као 
намјенска средства са Подрачуна за за-
штиту околине Босанско-подрињског 
кантона Горажде, а дијелом као буџе-
тска средства. Средства за програме и 
пројекте удружења додјељују се на ос-
нову јавног позива Министарства за 
урбанизам, просторно уређење и заш-
титу околине Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде оним пројектима и пр-
ограмима којима се остварују циљеви 
овог Програма. 
 
 
5. КРИТЕРИЈИ ЗА РАСПОДЈЕЛУ 

СРЕДСТАВА 
 

Средства се распоређују у скла-
ду са Програмом рада Владе и Минис-
тарства заурбанизам, просторно уређе-
ње и заштиту околине Босанско-под-
рињског кантона Горажде за 2022. год-
ину, Буџетом Министарства за 2022.го-
дину и Планом утрошка намјенских 
средстава са подрачуна за заштиту ок-
олише Министарства за 2022. годину,  
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на који је сагласност дала Влада Босан-
ско-подрињског кантона Горажде Од-
луком број: 03-11-581/22 од 08.04.2021. 
године. Пројекти и програми ће се по-
дносити путем јавног позива и њихову 
оцјену и вредновање ће вршити име-
нована комисија Министарства за ур-
банизам, просторно уређење и зашти-
ту околине Босанско-подрињског кан-
тона Горажде. 
 

Да би предложене пројектне ак-
тивности биле финансиране/суфина-
нсиране средствима планираним Про-
грамом утрошка средстава Министар-
ства за урбанизам, просторно уређење 
и заштиту околине  Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде морају задово-
љити одређене критерије. 
 
5.1. Општи критерији 
 

Општи критерији за додјелу сре-
дстава за финансирање/суфинансиран 
је поднесених пројеката су: 
 

- да предложени пројекат третира об-
ласт из надлежности рада Минис-
тарства, 

- да су предложени пројекти подне-
сени у предвиђеном року (према 
датуму слања назначеном на  пош-
иљци или пријемном печату Ми-
нистарства), 

- да у склопу пријаве имају све пот-
ребне документе - прилоге потпи-
сане и овјерене од стране овлаште-
них лица, а неће се разматрати не-
потпуне и неисправно попуњене 
пријаве и оне које не стигну у про-
писном  року, 

- да се пројекат реализује на подру-
чју Босанско-подрињског кантона 
Горажде и 

- да вриједност пројекта не прелази  
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износ средстава планираних за те 
намјене овим Програмом, а у суп-
ротном, приједлог пројекта мора са-
државати доказ да су већ обезбије-
ђена недостатна средства за  њего-
ву реализацију (суфинансирање). 

 
5.2. Посебни  критерији 
 

Посебни критерији за одобре-
ње средстава за финансирање/суфи-
нансирање  су: 
 

- да пројекат повећава и оснажује уч-
ешће организација цивилног дру-
штва у процесу очувања, заштите и 
унапређивања стања околине, као 
и стварање бољих услова живота;  

- да пројекат подстиче организоване 
акције невладиних организација ко-
је се баве заштитом околине (едука-
ција, превенција, чишћење и сана-
ција околине, побољшање енергет-
ске ефикасности и сл.); 

- да пројекат доприноси уређењу ја-
вних површина (еко зоне, еко пар-
кови и сл.); 

- да предложени пројекат доприно-
си заштити различитих природних 
добара и 

- да се предложени програм реали-
зује уз помоћ више суфинансијера. 

 
5.3. Бодовни  критерији 
 

Министарство ће путем коми-
сије вршити процјену поднесених про-
јекта и програма оцјенама од 1 до 5  
према  следећим критеријима:  
 

- Хитност реализације пројекта, 
- Дугорочност ефеката пројекта, 
- Квалитет пројекта у смислу детаљ-

ног образложења његове реализац-
ије и трошкова, 

- Одрживост пројекта у смислу кон- 
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тинуитета пројекних активности у 
будућности, 

- Економичност пројекта, 
- Број лица обухваћених програмом, 

односно да ће корист од његове ре-
ализације имати више лица, 

- Финансијски критериј (финанси-
рање или суфинансирање/пројек-
ти којима се предвиђа  суфинанси-
рање ће бити оцијењени већом оц-
јеном). 

 
5.4.  Критерији неприхватљивости  
        за учешће у Програму 
 

Приликом процјене неће се ра-
зматрати пројекти и програми: 
 

- који се искључиво базирају на инв-
естиционим улагањима, изградњи 
и адаптацији  објеката и куповини 
опреме, 

- удружења чији су пројекти и про-
грами претходно финансирани из 
средстава Буџета Министарства, а 
за које нису у року достављени из-
вјештаји о реализацији.  

 
5.5. У случају истог броја бодова, редо- 

слијед приоритета за додјелу сред-
става одредиће се по областима ко-
је су предмет пројекта, како слије-
ди: 
 

 

I - приоритет инфраструктурни про- 
  јекти везани за област екологије 
  (управљање отпадом), 

II - приоритет пројекти из области еко- 
  логије (уклањање  дивљих депонија  
  и  сл.), 

III - приоритет пројекти из области ста- 
  новања (утопљавање објеката), 

IV - приоритет пројекти из области урба- 
  низма (еко зоне, еко паркови). 
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6. КОРИСНИЦИ СРЕДСТАВА 
 

Корисници средстава су удру-
жења која су регистрована у Министа-
рству за правосуђе и управу Босанско-
подрињског кантона Горажде, као и 
организације и удружења која су реги-
стрована у складу са законом на ен-
титетском или државном нивоу, а која 
имају сједиште, дјелују, раде и импле-
ментују пројекте на подручју Кантона. 
Корисници средстава требају обезби-
једити видљивост, промоцију, кориш-
тење и ширење резултата овог Прог-
рама. 
 
 
7. ПОТРЕБАН БРОЈ РАДНИКА  

ЗА ПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА  
И МОНИТОРИНГ 

 
За провођење овог Програма ут-

рошка средстава, имплементацију пла-
нираних средстава и мониторинг утро-
шка средстава надлежни су упослени-
ци Министартва за урбанизам, прос-
торно уређење и заштиту околине и   
исти не захтијева ангажман додатног 
броја радника.  
 
 
8. ПРОЦЈЕНА РЕЗУЛТАТА 
 

Реализацијом Програма очекују 
се сљедећи резултати: повећање и ос-
наживање учешћа организација циви-
лног друштва у процесу очувања, заш-
тите и унапређивања стања околине, 
стварања бољих услова живота,  орга-
низованих акција (едукација, превен-
ција, чишћење и санација околине, ур-
еђење јавних површина, побољшања 
енергетске ефикасности и сл.), одржа-
вање програма заштите развоја разли- 
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читих природних добара. 
 

По окончању пројеката корис-
ници средстава су дужни доставити из-
вјештаје о реализацији пројеката и ут-
рошку средстава.  
 

Министарство за урбанизам, про-
сторно уређење и заштиту околине ће 
својим активним учешћем обезбије-
дити праћење проведених активности, 
надзор над реализацијом пројеката и 
контролу намјенског утрошка средста-
ва. У складу са законским прописима, 
важну улогу у надзору намјенског тр-
ошења средстава имаће и Уред за рев-
изију и Министарство за финансије 
Босанско-подрињског кантона Горажде. 
 
 
9. ПРОЦЈЕНА НЕ ПРЕДВИЂЕНИХ 

РАСХОДА И РИЗИКА 
 

Не процјењује се могућност не-
предвиђених расхода, а ризик за имп-
лементацију Програма је евентуална 
могућност осигурања прихода због не-
довољног прилива средстава. 
 
Број:09-11-385-2/22            М И Н И С Т А Р 
23.08.2022.године             Бојан Крунић,с.р. 
     Г о р а ж д е 
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 На основу члана 24. Закона о 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде („Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде“ број: 
8/15), а у складу са чланом 32. Закона 
о извршењу Буџета Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде за 2022. годину, 
а у складу са Одлуком министра за ур-
банизам, просторно уређење и зашти-
ту околине Босанско-подрињског кан-
тона Горажде број: 09-19-174-8/22 од 
01.08.2022.године, Влада Босанско-под- 

16. септембар/рујан 2022. 
 

 
рињског кантона Горажде, на 142. ре-
довној сједници, одржаној дана 12.08. 
2022. године, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности за потписивање 

уговора за извођење радова на 
реконструкцији фасаде и дијела 

вањске столарије на објекту ЈУОШ 
„Хусеин еф.Ђозо” у Горажду 

 
Члан 1. 

 
 Овом се Одлуком премијеру Бо-
санско-подрињског кантона Горажде 
даје сагласност за потписивање угово-
ра за извођење радова на реконструк-
цији фасаде и дијела вањске столарије 
на објекту ЈУОШ „Хусеин еф. Ђозо” у 
Горажду. 
 

Члан 2. 
 

Вриједност уговора из члана 1. 
ове Одлуке са обрачунатим ПДВ-ом 
износи 133.913,52 КМ. 
 

Члан 3. 
 

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

Број:03–11-1460/22                П Р Е М И Ј Е Р 
12.08.2022.године                 Аида Обућа,с.р. 
     Г о р а ж д е  
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 На   основу  члана  23.  Закона  о   
Влади Босанско-подрињског кантона    
Горажде („Службене новине Босанско- 
подрињског кантона Горажде”, број: 
8/15), чланова 11. и 20. Закона о имо-
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вини Босанско-подрињског кантона Го-
ражде („Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде”, број: 
5/11 и 8/16), члана 2. став (2) и члана 3. 
став (4) Уредбе о продаји средстава 
(„Службене новине Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде”, број: 9/16 и 
7/17) и Плана располагања непокрет-
ном и покретном имовином која се не 
користи за 2022.годину, број:03-45-1241 
-1/22 од 08.07.2022.године („Службене 
новине Босанско-подрињског кантона 
Горажде”, број: 6/22), Влада  Босанско-
подрињског  кантона Горажде, на 142. 
редовној сједници, одржаној дана 12. 
08.2022. године, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности за продају  

и утврђивању процедура  
и поступка продаје моторних возила  

у власништву Министарства  
за унутрашње послове 

 
Члан 1. 

 
        Овом се Одлуком даје сагласно- 

ст за продају и истовремено утврђују 
процедуре и поступак продаје  мотор-
них возила која су уврштена у План 
располагања непокретном и покрет-
ном имовином која се не користи за 
2022. годину и власништво су Мини-
старства за унутрашње послове Босан-
ско-подрињског кантона Горажде. 
 

Члан 2. 
 
        Продаја из члана 1. ове Одлуке 
извршиће се путем јавног натјечаја - 
лицитације прибављањем писаних по-
нуда, уз објављивање јавног огласа на 
службеној веб страници Владе Босан-
ско-подрињског кантона Горажде 
(www.bpkg.gov.ba - линк МУП-а Боса-
нско-подрињског кантона), као и на 
огласној табли Министарства за уну-
трашње послове Босанско-подрињског 
кантона Горажде. 
 

Члан 3. 
 
        Предмет продаје су сљедећа  мо-
торна возила која се не користе: 

 
 

В Р С Т А   И М О В И Н Е 
 

Почетна 
продајна 

цијена 
у КМ 

Р. 
Бр. 

ЛОТ 
 

Марка/тип 
 возила 

Региста-
рски број Број шасије Број 

мотора 

Снага 
мотора 
КW/цм3 

Година 
произв. 

 
1. 

 
ЛОТ 1 

Путничко возило 
АУДИ А6 
2,5 ТДИ 

 
Ј78-М-482 

 
WAUZZZ4B42N122800 

 
AYM040180 

 
114/2461 

 
2002. 

 
2.700,00 

 
2. 

 
ЛОТ 2 

Путничко возило 
ВW - ПОЛО 

1,9 СДИ 

 
Е71-Т-337 

 
WVWZZZ9NZ59000268 

 
ASY299048 

 
47/1896 

 
2005. 

 
3.500,00 

3. ЛОТ 3 Теретно возило 
VW  CADDY К39-М-154 WV1ZZZ9KZYR535637 1Y880756 47/1896 2000. 2.500,00 

 
4. 

ЛОТ 4 
 

Путничко возило 
VW -  POLO IV 

1,9 ТДИ 

 
Т20-К-881 

 
WVWZZZ9NZ69000431 

 
AXR276617 

 
74/1896 

 
2006. 

 
3.300,00 

 
5. 

 
ЛОТ 5 

Путничко возило 
NISSAN 

TERRANO 
Теренско 

 
К59-Ј-290 

 
VSKTVUR20U0442099 

 
214765Y 

 
92/2664 

 
2000. 

 
4.000,00 

 

http://www.bpkg.gov.ba/
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Члан 4. 
 
         Поступак продаје провест ће ко-
мисија коју ће посебним рјешењем им-
еновати  министар Министарства за 
унутрашње послове Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде. 
 

Члан 5. 
 
        Моторна возила наведена у чл-
ану 3. ове Одлуке не могу се продати  
у првом кругу продаје  испод утврђене 
почетне цијене. 
 

Члан 6. 
 
        Новчана средства остварена про-
дајом  моторних возила из члана 3. ове 
Одлуке уплатиће се у корист Јединстве-
ног рачуна трезора Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде, са ознаком бу-
џетске организације: 1401001. 
 

Члан 7. 
 
         За реализацију ове Одлуке зад-
ужује се Министарство за  унутрашње 
послове  Босанско-подрињског канто-
на Горажде. 
 

Члан 8. 
 
        Ова Одлука ступа на снагу дан-
ом објављивања на службеној огласној 
табли Кантона, а накнадно ће да се об-
јави у „Службеним новинама Босан-
ско-подрињског кантона Горажде”. 
 
Број:03-11-1458/22                 П Р Е М И Ј Е Р 
12.08.2022.године                 Аида Обућа,с.р. 
      Г о р а ж д е 
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На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско-подрињског кантона  
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Горажде („Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде „, број: 
8/15), а у складу са чланом 42. Закона 
о унутрашњим пословима Босанско-
подрињског кантона Горажде  („Служ-
бене новине Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде”, број: 6/15), Влада Бо-
санско-подрињског кантона Горажде, 
на 142. редовној сједници, одржаној да-
на 12.08.2022. године, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о именовању Полицијског комесара 
у Управи полиције Министарства  
за унутрашње послове Босанско-

подрињског кантона Горажде 
 

Члан 1. 
 

Дамир Богунић се именује за 
полицијског комесара у Управи поли-
ције Министарства за унутрашње пос-
лове Босанско-подрињског кантона Го-
ражде. 
 

Члан 2. 
 

Ова Одлука ступа на снагу дан-
ом објављивања на службеној огласној 
табли Кантона, накнадно ће да се об-
јави у ,,Службеним новинама Босанско 
-подрињског кантона Горажде“, а по-
чиње се примјењивати од дана 15.10. 
2022. године. 
 
Број:03–30-1483/22                П Р Е М И Ј Е Р 
12.08.2022.године                 Аида Обућа,с.р. 
     Г о р а ж д е 
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На основу чланова 23. и 24. Зако-
на о Влади Босанско-подрињског кан-
тона Горажде („Службене новине Бос-
анско-подрињског кантона Горажде“,  
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број:8/15), Влада Босанско-подрињск-
ог  кантона Горажде, на 142. редовној 
сједници, одржаној дана 12.08.2022.го-
дине, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности секретару 

Скупштине  Босанско-подрињског 
кантона Горажде за набавку 

компјутерске опреме 
 

Члан 1. 
 
 Овом се Одлуком даје саглас-
ност секретару Скупштине Босанско-
подрињског кантона Горажде да из-
врши набавку компјутерске опреме у 
укупној вриједности од 3.363,00 КМ 
(без ПДВ-а), у складу са потписаним 
Оквирним споразумом о сукцесивној 
испоруци компјутерске опреме за пот-
ребе институција Босанско-подрињск-
ог кантона Горажде, број: 03-11-2008-
52/22 од 26.07.2022. године и то: 
 
1. Рачунар са конфигурацијом   

– Леново у укупној вриједности 
1.764,00 КМ без ПДВ-а, - 1 комад, 

2. Лаптоп са конфигурацијом  
– Леново у укупној вриједности 
1.599,00 КМ без ПДВ-а,  - 1 комад. 

 
Члан 2. 

 
 Средства потребна за набавку 
компјутерске опреме из члана 1. ове 
Одлуке обезбијеђена су у Буџету Ску-
пштине Босанско-подрињског кантона 
Горажде за 2022. годину, на економ-
ском коду 821300 – Набавка опреме. 
 

Члан 3. 
 

Набавку обавити путем Оквир- 
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ног споразума, са добављачем „ДРИ-
НЕКС“ д.о.о. Горажде. 
 

Члан 4. 
 

За реализацију ове Одлуке за-
дужују се Скупштина Босанско-подри-
њског кантона Горажде и Министар-
ство за финансије Босанско-подрињск-
ог кантона Горажде. 
 

Члан 5. 
 
 Ова Одлука ступа на снагу дан-
ом објављивања на службеној огласној 
табли Босанско-подрињског кантона 
Горажде, а накнадно ће да се објави у 
„Службеним новинама Босанско-под-
рињског кантона Горажде“. 
 
Број:03–11-1450/22        П Р Е М И Ј Е Р 
12.08.2022.године                 Аида Обућа,с.р. 
     Г о р а ж д е  
 

750                                        
 

На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде („Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде“, број: 
8/15), Програма о измјени Програма 
утрошка средстава Владе Босанско-по-
дрињског кантона Горажде са еконо-
мског кода 614 300– Текући трансфери 
непрофитним организацијама, Влада 
Босанско–подрињског кантона Гораж-
де,  на 142. редовној сједници, одржан-
ој дана 12.08.2022.године, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о одобравању новчаних средстава 

 
Члан 1. 

 
Овом се Одлуком одобравају 

новчана средства Удружењу жена за  
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рурални развој Општине  Пале-Прача, 
у износу од 2.000,00 КМ, на име под-
ршке организовању МИКС базара за 
вријеме одржавања спортско-културне 
манифестације „Прачанско љето 2022”.  
 

Средства уплатити на рачун бр-
ој: 1028400000003289, отворен код Уни-
он банке д.д. Сарајево, експозитура Го-
ражде. 
 

Члан 2. 
 
 За реализацију Одлуке задужује 
се Министарство за финансије, а сред-
ства су планирана у  Буџету Владе Бо-
санско-подрињског кантона Горажде, 
економски код 614300 – Текући тран-
сфери непрофитним организацијама. 
 

Члан 3. 
 

Ова Одлука ступа на снагу дан-
ом објављивања на службеној огласној 
табли Кантона, а накнадно ће да се об-
јави у „Службеним новинама Босанско 
-подрињског кантона Горажде“. 
 
Број:03–11-1442/22                П Р Е М И Ј Е Р 
12.08.2022.године                 Аида Обућа,с.р. 
      Г о р а ж д е 
 

751 
 

На основу члана 42. Закона о 
извршењу Буџета Босанско-подрињск-
ог кантона Горажде („Службене нови-
не Босанско-подрињског кантона Гор-
ажде“, број: 12/21) и члана 23. Закона о 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде („Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде“, број: 
8/15), Влада Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде, на 142. редовној сјед-
ници, одржаној дана 12.08.2022.године, 
д о н о с и: 

16. септембар/рујан 2022. 
 

 
О Д Л У К У 

о давању сагласности на  Програм  
о  измјени Програма утрошка 

средстава  Владе Босанско-подриског 
кантона Горажде са економског кода 

614300 – Текући трансфери 
непрофитним организацијама 

 
Члан 1. 

 
 Даје се сагласност на Програм о 
измјени  Програма утрошка средстава 
из Буџета Владе Босанско–подрињског 
кантона Горажде за 2022. годину, са 
економског кода 614300 – Текући тра-
нсфери непрофитним организација-
ма,  у износу од 10.000,00 КМ 
 

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

Члан 3. 
 
 За реализацију ове Одлуке за-
дужује се Влада Босанско-подрињског 
кантона  Горажде. 
 

Члан 4. 
 
 Одлука ступа на снагу даном 
објављивања на службеној огласној та-
бли Кантона, а  накнадно ће да се обја-
ви  у „Службеним новинама Босанско-
подрињског кантона Горажде“. 
 
Број:03–11-1441/22                П Р Е М И Ј Е Р 
12.08.2022.године                 Аида Обућа,с.р. 
      Г о р а ж д е 

...................................... 
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На основу члана 42. Закона о 
извршењу Буџета Босанско-подрињск-
ог кантона Горажде за 2022. годину  



16. септембар/рујан 2022. 
 
 
(„Службене новине Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде”, број:12/21), Вл-
ада Босанско-подрињског кантона Го-
ражде, у т в р ђ у ј е: 
 
 

П Р О Г Р А М 
о измјени Програма утрошка 

средстава  Владе Босанско-
подрињског кантона Горажде са 

економског кода 614 300 Трансфери 
непрофитним организацијама 

 
Члан 1. 

 
  У тексту Програма износ од 
100.000,00 КМ се мијења у износ од 
110.000,00 КМ.  
 

Члан 2. 
 

Програм ступа на снагу даном 
давања сагласности од стране Владе 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де.  
 
Број:03–11–1441-1/22            П Р Е М И Ј Е Р 
12.08.2022.године                 Аида Обућа,с.р. 
     Г о р а ж д е 
 

752   
 

 На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде („Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде“ број: 
8/15), на основу Програма утрошка 
средстава Владе Босанско-подрињског 
кантона Горажде са економског кода 
614300 – БАН 002 - Текући трансфери 
непрофитним организацијама – вјер-
ским заједницама, Влада   Босанско-по-
дрињског кантона Горажде, на 142. ре-
довној сједници, одржаној дана 12.08. 
2022.године, д о н о с и:  
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О Д Л У К У 

о одобравању новчаних средстава 
Меџлису Исламске заједнице 

Горажде 
 

Члан 1. 
 

Овом се Одлуком одобравају 
средства у износу од 9.500,00 КМ Ме-
џлису Исламске заједнице Горажде за 
асфалтирање приступне саобраћајни-
це играонице „Ајлин“ у комплексу џа-
мије Муфид Соколовић.   
 

Члан 2. 
 

За реализацију ове Одлуке заду-
жује се Влада Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде и Министарство за фи-
нансије Босанско-подрињског кантона 
Горажде, а средства ће се обезбиједити 
са економског кода 614300 (БАН 002) – 
Текући трансфери непрофитним ор-
ганизацијама-вјерским заједницама. 

Средства ће се уплатити на жи-
рорачун Меџлиса ИЗ Горажде број: 
1011400000170979, отворен код Привре-
дне банке д.д. Сарајево, филијала Гор-
ажде, с назнаком за асфалтирање при-
ступне саобраћајнице играонице „Ајлин“ 
у комплексу џамије Муфид Соколовић.  
 

Члан 3. 
 

Одлука ступа на снагу даном 
објављивања на огласној табли Босан-
ско-подрињског кантона Горажде, а 
накнадно ће да се објави и у „Службе-
ним новинама Босанско-подрињског  
кантона Горажде“. 
 
Број:03–11-1443/22                П Р Е М И Ј Е Р 
12.08.2022.године                 Аида Обућа,с.р. 
     Г о р а ж д е   
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На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде („Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде“ број: 
8/15), на основу Програма утрошка 
средстава Владе Босанско-подрињског 
кантона Горажде са економског кода 
614300 – БАН 002 - Текући трансфери 
непрофитним организацијама – вјер-
ским заједницама, Влада Босанско-по-
дрињског кантона Горажде, на 142. ре-
довној сједници, одржаној дана 12.08. 
2022. године,  д о н о с и:  
 
 

О Д Л У К У 
о одобравању новчаних средстава 

Меџлису Исламске заједнице 
Устиколина 

 
Члан 1. 

 
Овом се Одлуком одобравају ср-

едства у износу од 1.400,00 КМ, Меџ-
лису Исламске  заједнице Устиколина, 
и то за:  
 
- Ограду око џамије у износу од 

800,00 КМ 
- Кандиље на мунари џамије у изно-

су од 600,00 КМ 
 

Члан 2. 
 

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

16. септембар/рујан 2022. 
 

 
Средства ће се уплатити на жи-

рорачун Меџлиса ИЗ Устиколина бр-
ој:1011-400-000-190-767 отворен код При-
вредне банке д.д. Сарајево, филијала 
Горажде, с назнаком за помоћ у изгра-
дњи ограде око џамије и уградњу ка-
ндиља на мунари џамије. 
 

Члан 3. 
 

Одлука ступа на снагу даном 
објављивања на огласној табли Босан-
ско-подрињског кантона Горажде, а на-
кнадно ће да се објави и у „Службе-
ним новинама Босанско-подрињског  
кантона Горажде“. 
 
Број:03–11-1445/22                П Р Е М И Ј Е Р 
12.08.2022. године                Аида Обућа,с.р. 
      Г о р а ж д е  
  

754 
 

На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде („Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде“ број: 
8/15), на основу Програма утрошка 
средстава Владе Босанско-подрињског 
кантона Горажде са економског кода 
614300 – БАН 002- Текући трансфери 
непрофитним организацијама – вјер-
ским заједницама, Влада Босанско-по-
дрињског кантона Горажде, на 142. ре-
довној сједници, одржаној дана 12.08. 
2022. године, д о н о с и:  
 
 

О Д Л У К У 
о одобравању новчаних средстава 

Меџлису Исламске заједнице Фоча 
 

Члан 1. 
 

Овом се Одлуком одобравају ср-
едства у износу од 1.000,00 КМ Меџли- 



16. септембар/рујан 2022. 
 
 
су Исламске  заједнице Фоча за помоћ 
у организацији Дана сјећања на све 
фочанске шехиде и невино убијене 
жртве, као и 80 и 30 година од злочина 
над Бошњацима са простора општине 
Фоча.  
 

Члан 2. 
 

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

Средства ће се уплатити на жи-
рорачун Меџлиса ИЗ Фоча број: 55202 
40001523145 отворен код АДИКО банк 
– Агенција Фоча, с назнаком за помоћ 
у организацији Дана сјећања на све 
фочанске шехиде и невино убијене 
жртве, као и 80 и 30 година од злочина 
над Бошњацима са простора општине 
Фоча. 
 

Члан 3. 
 

Одлука ступа на снагу даном 
објављивања на огласној табли Босан-
ско-подрињског кантона Горажде, а 
накнадно ће да се објави и у „Службе-
ним новинама Босанско-подрињског  
кантона Горажде“. 
 
Број:03–11-1444/22                П Р Е М И Ј Е Р 
12.08.2022.године                 Аида Обућа,с.р. 
     Г о р а ж д е  
  

755 
 

На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде („Службене новине Босанско- 
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подрињског кантона Горажде“, број: 
8/15), а у складу са Програмом утрош-
ка средстава Владе Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде са економског 
кода 614 100 - Текући трансфери дру-
гим нивоима власти, Влада Босанско-
подрињског кантона Горажде, на 142. 
редовној сједници, одржаној дана 12. 
08.2022. године, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о суфинансирању Пројекта 

„Уређење локалних путних праваца” 
 

Члан 1. 
 
 Овом се Одлуком одобравају 
новчана средства у износу од 86.496,46 
КМ Општини Пале ФБиХ, за суфина-
нсирање Пројекта “Уређење локалн-
их путних праваца”.  
 

Члан 2. 
 
 За реализацију ове Одлуке зад-
ужује се Министарство за финансије 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де, а средства исплатити са економског 
кода Владе Босанско-подрињског кан-
тона Горажде 614 100 - Текући транс-
фери другим нивоима власти. 
 Средства уплатити на жирора-
чун број:1020070000018886, отворен код 
Унион банке Сарајево, експозитура Го-
ражде. 
 

Члан 3. 
 
 Са Општином Пале ФБиХ – ко-
рисником средстава, Влада Босанско-
подрињског кантона Горажде ће зак-
ључити уговор о суфинансирању, у 
којем ће се прецизирати права и оба-
везе, начин уплате средстава, надзор  
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над реализацијом као и друга питања 
од значаја за реализацију уговора. 
 Овлашћује се премијер Босан-
ско-подрињског кантона Горажде да 
потпише уговор о суфинансирању ре-
ализације Пројекта „Уређење локалн-
их путних праваца”. 
 

Члан 4. 
 

Ова Одлука ступа на снагу дан-
ом објављивања на службеној огласној 
табли Кантона, а накнадно ће да се об-
јави у „Службеним новинама Босанско 
-подрињског кантона Горажде“. 
 
Број:03–11-1438/22                П Р Е М И Ј Е Р 
12.08.2022 године                 Аида Обућа,с.р. 
       Г о р а ж д е 
 

756 
 

 На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде („Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде“ број: 
8/15), Влада Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде, на 142. редовној сјед-
ници, одржаној дана 12.08.2022.године,  
д о н о с и: 
 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о именовању Организационог 

одбора за обиљежавање 18. 
септембра – Дана ослобођења,  

Дана Босанско-подрињског кантона 
и Града Горажда 

 
Члан 1. 

 
 Именује се Организациони одб-
ор за обиљежавање 18. септембра – Да-
на ослобођења, Дана Босанско-подри-
њског кантона и Града Горажда у сље-
дећем саставу: 

16. септембар/рујан 2022. 
 
 

1. Аида Обућа, предсједник 
2. Аида Сирбубало, члан 
3. Бајро Обућа, члан  
4. Ернест Имемовић, члан 
5. Алмин Ћутук, члан 
6. Мујо Софраџија, члан 
7. Есад Канлић, члан 
8. Един Агановић, члан 
9. Биљана Беговић, члан 
10. Емир Сијерчић, члан 
11. Ремзија еф. Питић, члан 
12. Анка Ћуровац, члан 
13. Мурат Фејзић, члан 
14. Наида Сијерчић, члан 

 
Члан 2. 

 
 Задатак Организационог одбо-
ра из члана 1. овог Рјешења је да прип-
реми приједлог програма и финансиј-
ског плана обиљежавања 18. септембра 
– Дана ослобођења, Дана Босанско-по-
дрињског кантона и Града Горажда и 
достави га Влади Босанско-подрињск-
ог кантона на усвајање. 
 

Члан 3. 
 
 Рјешење ступа на снагу даном 
доношења и исто ће да се објави у 
„Службеним новинама Босанско-под-
рињског кантона Горажде“. 
 
Број:03–04-1437/22                П Р Е М И Ј Е Р 
12.08.2022.године                 Аида Обућа,с.р. 
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757 
 

На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде („Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде“, број: 
8/15), Влада Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде, на 142. редовној сјед- 
 



16. септембар/рујан 2022. 
 
 
ници, одржаној дана 12.08.2022. годи-
не, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности Кантоналној 

управи цивилне заштите да покрене 
поступак јавних набавки за избор 

извођача радова за пројекат 
„Санација клизишта према селу 

Удовичићи - Општина Фоча ФБиХ - 
заштита пута од бујичних вода“ 

 
Члан 1. 

 
Овом се Одлуком даје сагласно-

ст Кантоналној управи цивилне заш-
тите да покрене поступак јавних наба-
вки за избор извођача радова за про-
јекат „Санација клизишта према селу 
Удовичићи - Општина Фоча ФБиХ - 
заштита пута од бујичних вода“. 
 

Члан 2. 
 

Избор извођача радова који је 
предмет ове Одлуке извршиће се у 
складу са одредбама Закона о јавним 
набавкама Босне и Херцеговине, путем 
поступка конкурентског захтјева за 
достављање понуда уз примјену „е-
аукције”. 
 

Члан 3. 
 
 Процијењена вриједност наба-
вке износи 47.778,57 КМ са урачунатим 
ПДВ-ом, а извор финансирања је обез-
бијеђен кроз сљедеће изворе: 
 
- Споразум о суфинансирању проје-

ката „Санација клизишта према 
селу Удовичићи – Општина Фоча 
ФБиХ - заштита пута од бујичних 
вода“ са Федералним министар-
ством просторног уређења.  

Број 8 – страна 2053 
 
 

Члан 4. 
 

За реализацију ове Одлуке заду-
жују се Кантонална управа цивилне 
заштите Босанско-подрињског канто-
на Горажде и Министарство за финан-
сије Босанско-подрињског кантона Го-
ражде. 
 

Члан 5. 
 

Одлука ступа на снагу даном 
објављивања на службеној огласној та-
бли Кантона, а накнадно ће да се обја-
ви у „Службеним новинама Босанско-
подрињског кантона Горажде“. 
 
Број:03–11-1434/22                П Р Е М И Ј Е Р 
12.08.2022.године                 Аида Обућа,с.р. 
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На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде („Службене новине Босанско- 
подрињског кантона Горажде“, број: 
8/15), а у вези са чланом 39. став 1. За-
кона о извршењу Буџета Босанско-по-
дрињског кантона Горажде за 2022.го-
дину („Службене новине Босанско-по-
дрињског кантона Горажде“, број:12/ 
21), Влада Босанско-подрињског кан-
тона Горажде, на 142. редовној сједни-
ци, одрзаној дана 12.08.2022. године,    
д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности за набавку 
сталних средстава Кантоналне 

управе за цивилну заштиту 
Босанско-подрињског кантона 

Горажде 
 

Члан 1. 
 

Овом се Одлуком даје сагласно- 



Број 8 – страна 2054 
 
 
ст Кантоналној управи за цивилну за-
штиту Босанско-подрињског кантона 
Горажде да, у складу са Програмом ут-
рошка буџетских средстава Кантона-
лне управе за цивилну заштиту Боса-
нско-подрињског кантона  Горажде и 
Планом кориштења средстава посебне 
накнаде за заштиту и спашавање за 
2022. годину („Службене новине Боса-
нско-подрињског кантона Горажде“, 
број: 4/22) и Планом јавних  набавки 
Кантоналне управе за цивилну зашти-
ту Босанско-подрињског кантона Го-
ражде за 2022.годину  број 17-11-144/22 
од 05.05.2022. године, и Измјеном и до-
пуном Плана јавних набавки Кантона-
лне управе за цивилну заштиту Боса-
нско-подрињског кантона Горажде за 
2022.годину број:17-11-144-л/22 од 09. 
06.2022.године и број:17-11-144-2/22 од 
04.07.2022. године, покрене поступак 
набавке сталних средстава за Кантона-
лну управу за цивилну заштиту Боса-
нско-подрињског кантона Горажде, у 
укупној вриједности од 7.000,00 КМ и 
то: 
 

- Израда пројектне документације за 
систем узбуњивања и обавјештава-
ња за подручје Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде, уградњом 
сирена за узбуњивање - укупне                      
вриједности 7.000,00 КМ. 

 
Члан 2. 

 
Средства потребна за набавку 

сталног средства за Кантоналну упра-
ву за цивилну заштиту Босанско-под-
рињског кантона Горажде из члана 1. 
ове Одлуке осигурана су у Буџету Бо-
санско-подрињског кантона Горажде 
за 2022. годину („Службене новине Бо-
санско-подрињског кантона Горажде“ 
број:12/21), организациони број:13010  

16. септембар/рујан 2022. 
 

 
001, функционални код 220, 
 

- Кантонална управа за цивилну за-
штиту Босанско-подрињског кант-
она Горажде, на економском коду 
821500 - Набавка сталних средстава 
- намјенска средства. 

 
Набавку обавити у складу са За-

коном о јавним набавкама Босне и Хе-
рцеговине. 
 

Члан 3. 
 

За реализацију ове Одлуке заду-
жују се Кантонална управа за цивилну 
заштиту Босанско-подрињског канто-
на Горажде и Министарство за финан-
сије Босанско-подрињског кантона Го-
ражде, свако из своје надлежности. 
 

Члан 4. 
 

Ова Одлука ступа на снагу обја-
вљивања на службеној огласној табли 
Кантона, а  накнадно ће да се објави у 
„Службеним новинама Босанско-под-
рињског кантона Горажде“. 
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 На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде („Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде“, број: 
8/15), а у вези са чланом 39. став 1. За-
кона о извршењу Буџета Босанско-по-
дрињског кантона Горажде за 2022.го-
дину („Службене новине Босанско-по-
дрињског кантона Горажде“, број: 12/ 
21), Влада Босанско-подрињског кан-
тона Горажде на. 142. редовној сједни-
ци, одржаној дана 12.08.2022. године,  
д о н о с и: 



16. септембар/рујан 2022. 
 
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности за набавку 

услуге вршења стручног надзора над 
реализацијом пројекта „Санација 
клизишта према селу Удовичићи - 

Општина Фоча ФБиХ -заштита пута 
од бујичних вода“ 

 
Члан 1. 

 
Овом се Одлуком даје сагласно-

ст Кантоналној управи за цивилну за-
штиту Босанско-подрињског кантона 
Горажде да, у складу са Програмом ут-
рошка буџетских средстава Кантонал-
не управе за цивилну заштиту Босан-
ско-подрињског кантона Горажде и 
Планом кориштења средстава посебне 
накнаде за заштиту и спашавање за 
2022. годину („Службене новине Боса-
нско-подрињског кантона Горажде“, 
број: 4/22) и Планом јавних набавки 
Кантоналне управе за цивилну зашти-
ту Босанско-подрињског кантона Гор-
ажде за 2022.годину  број: 17-11-144/22 
од 05.05.2022. године, и измјеном и до-
пуном Плана јавних набавки Канто-
налне управе за цивилну заштиту Бос-
анско-подрињског кантона Горажде за 
2022.годину број: 17-11-144-1/22 од 09. 
06.2022.године и број: 17-11-144-2/22 од 
04.07.2022.године, покрене поступак на-
бавке услуге вршења стручног надзора 
над реализацијом пројекта „Санација 
клизишта према селу Удовичићи – Оп-
штина Фоча ФБиХ - заштита пута од 
бујичних вода“, у укупној вриједности 
од 1.000,00 КМ и то: 
 
- Набавка услуге вршења стручног на-

дзора над извођењем радова на про-
јекту „Санација клизишта према се-
лу Удовичићи - Општина Фоча Ф 
БиХ - заштита пута од буји-чних во-
да“ -укупне вриједности 1.000,00 КМ. 
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Члан 2. 
 

Средства потребна за набавку 
сталног средства за Кантоналну упра-
ву за цивилну заштиту Босанско-под-
рињског кантона Горажде из члана 1. 
ове Одлуке осигурана су у Буџету Бо-
санско-подрињског кантона Горажде 
за 2022. годину („Службене новине Бо-
санско-подрињског кантона Горажде“ 
број:12/21), организациони број: 13010 
001, функционални код 220, - Канто-
нална управа за цивилну заштиту Бо-
санско-подрињског кантона Горажде, 
на економском коду 613900 – Угово-
рене услуге и друге посебне услуге. 
 

Набавку обавити у складу са За-
коном о јавним набавкама Босне и Хе-
рцеговине. 
 

Члан 3. 
 

За реализацију ове Одлуке заду-
жују се Кантонална управа за цивилну 
заштиту Босанско-подрињског канто-
на Горажде и Министарство за финан-
сије Босанско-подрињског кантона Го-
ражде, свако из своје надлежности. 
 

Члан 4. 
 
 Ова Одлука ступа на снагу обја-
вљивања на службеној огласној табли 
Кантона, а накнадно ће да се објави у 
„Службеним новинама Босанско-под-
рињског кантона Горажде“. 
 
Број:03–11-1432/22                П Р Е М И Ј Е Р 
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На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско-подрињског кантона  



Број 8 – страна 2056 
 
 
Горажде („Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде“, број: 8 
/15), а у вези са чланом V. Одлуке о ув-
ијетима и начину кориштења средста-
ва оставрених по основу посебне на-
кнаде за заштиту од природних и дру-
гих несрећа („Службене новине Феде-
рације Босне и Херцеговине“, број: 4/ 
12, 80/13 и 20/20) и Програмом утро-
шка буџетских средстава Кантоналне 
управе за цивилну заштиту Босанско-
подрињског кантона Горажде и Плана 
кориштења средстава посебне накнаде 
за заштиту и спашавање за 2022. годи-
ну („Службене новине Босанско-под-
рињског кантона Горажде“, број: 4/22) 
и Одлуке о одобравању новчаних сре-
дстава за суфинансирање Пројекта за 
превенцију клизишта која угрожавају 
локалне путеве и стамбене објекте на 
подручју општине Фоча ФБиХ број: 
03-II-1198/21 од 09.07.2021. године, Вла-
да Босанско-подрињског кантона Гор-
ажде, на својој 142. редовној сједници, 
одржаној дана 12.08.2022.г., д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о одобравању новчаних средстава 
Општини Фоча ФБиХ за плаћање 

окончане ситуације на име 
извршених радова на санацији 

клизишта у мјесту Бач-Мрђалићи 
 

Члан 1. 
 

Овом се Одлуком одобравају но-
вчана средства Општини Фоча ФБиХ 
за плаћање окончане ситуације према 
фактури број:02-07/А/2022.године (Фи-
скални рачун; 301 од 18.07.2022.годи-
не), испостављене од Баша д.о.о. Усти-
колина, на име извршених радова на 
санацији клизишта у мјесту Бач – Мрђа-
лићи у износу од 10.000,00 КМ (слови- 

16. септембар/рујан 2022. 
 

 
ма: десет хиљада КМ), а преостала сре-
дства обезбиједиће Општина из свог 
Буџета. 
 

Члан 2. 
 

За реализацију ово Одлуке зад-
ужују се Кантонална управа цивилне 
заштите Босанско-подрињског канто-
на Горажде и Министарство за фина-
нсије Босанско-подрињског кантона Го-
ражде, а средства обезбиједити из Буџ-
ета Босанско-подрињског кантона Го-
ражде за 2022. годину и то са позиције 
Кантоналне управе за цивилну зашиту 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де, економски код 615100 Капитални 
трансфери другим нивоима власти - 
област заштите и спашавања – намје-
нска средства. 

Плаћање извршити из Буџета 
Кантоналне управе за цивилну зашти-
ту Босанско-подрињског кантона Го-
ражде за 2022.годину (Подрачун за сре-
дства за заштиту и спашавање), на де-
позитни рачун Општине Фоча ФБиХ 
број:1011400000595742, отворен код ПБС 
банке Сарајево - филијала Горажде, 
врста прихода: 742114, шифра општи-
не:134, буџетска организација: 0000000. 
 

Члан 3. 
 

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

Број:03–11-1431/22                П Р Е М И Ј Е Р 
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На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско-подрињског кантона  



16. септембар/рујан 2022. 
 
 
Горажде („Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде“, број: 
8/15), а у вези са чланом 39. став 1. За-
кона о извршењу Буџета Босанско-по-
дрињског кантона Горажде за 2022.го-
дину („Службене новине Босанско-по-
дрињског кантона Горажде“, број:12/21), 
Влада Босанско-подрињског кантона Го-
ражде на 142. редовној сједници, одржа-
ној дана 12.08.2022.године, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности за набавку 
опреме Кантоналној управи за 

цивилну заштиту Босанско-
подрињског кантона  Горажде за 

потребе опремања Служби заштите 
и спашавања Кантоналне управе  

за цивилну заштиту Босанско-
подрињског кантона  Горажде 

 
Члан 1. 

 
Овом се Одлуком даје сагласно-

ст Кантоналној управи цивилне заш-
тите Босанско-подрињског кантона Го-
ражде да, у складу са Програмом утро-
шка буџетских средстава Кантоналне 
управе за цивилну заштиту Босанско-
подрињског кантона Горажде и План-
ом кориштења средстава посебне нак-
наде за заштиту и спашавање за 2022. 
годину („Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде“, број: 
4/22) и Планом јавних набавки Канто-
налне управе за цивилну заштиту Бо-
санско-подрињског кантона Горажде 
за 2022. годину број: 17-11-144/22 од 
05.05.2022. године, и Измјеном и допу-
ном Плана јавних набавки Кантоналне 
управе за цивилну заштиту Босанско-
подрињског кантона Горажде за 2022. 
годину број:17-11-144-1/22 од 09.06.2022.  

Број 8 – страна 2057 
 
 
године и број: 17-11-144-2/22 од 04.07. 
2022.године, покрене поступак набав-
ке опреме за потребе опремања Служ-
би заштите и спашавања Кантоналне 
управе цивилне заштите Босанско-по-
дрињског кантона Горажде Службе за 
медицину помоћпри ЈЗУ Кантонална 
болница Горажде, у укупној вриједно-
сти од 2.000,00 КМ  и то: 
 
- Столица за ношење пацијената (те-

ренска која је склопива) - комада 1, 
укупне вриједности 850,00 КМ, 

- Теренска торба XXЛ величине – ко-
мада 2, укупне вриједности 700,00 
КМ, 

- Ларингоскоп сет - комада 1, укупне 
вриједности 250,00 КМ, 

- Овратник сет - комада 2, укупне 
вриједности 200,00 КМ. 

 
Члан 2. 

 
 Средства потребна за набавку 
опреме за опремање Оперативног цен-
тра цивилне заштите из члана 1. ове 
Одлуке осигурана су у Буџету Босан-
ско-подрињског кантона Горажде за 
2022. годину („Службене новине Боса-
нско-подрињског кантона Горажде“ 
број:12/21), организациони број:130100 
01, функционални код 220, - Кантона-
лна управа цивилне заштите Босанско 
-подрињског кантона Горажде, на еко-
номском коду 821300 - Набавка опре-
ме- намјенска средства. 

Набавку обавити у складу са За-
коном о јавним набавкама Босне и Хе-
рцеговине. 
 

Члан 3. 
 

За реализацију ове Одлуке заду-
жују се Кантонална управа цивилне  



Број 8 – страна 2058 
 
 
заштите Босанско-подрињског канто-
на Горазде и Министарство за финан-
сије Босанско-подрињског кантона Го-
ражде, свако из своје надлежности. 
 

Члан 4. 
 

Ова Одлука ступа на снагу обја-
вљивања на службеној огласној табли 
Кантона, а накнадно ће да се објави у 
„Службеним новинама Босанско-под-
рињског кантона Горажде“. 
 
Број:03–11-1430/22                П Р Е М И Ј Е Р 
12.08.2022.године                 Аида Обућа,с.р. 
      Г о р а ж д е   
 

762 
 

 На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде („Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде“, број: 
8/15), а у вези са чланом 39. став 1. Зак-
она о извршењу Буџета Босанско-под-
рињског кантона Горажде за 2022.год-
ину („Службене новине Босанско-под-
рињског кантона Горажде“, број:12/21), 
Влада Босанско-подрињског кантона Го-
ражде на 142. редовној сједници, одржа-
ној дана 12.08.2022. године, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности Кантоналној 
управи цивилне заштите Босанско-

подрињског кантона Горажде за 
опремање Оперативног центра 

цивилне заштите - за набавку услуга 
вршења монтаже и програмирања 
Радио-телекомуникационе опреме 

 
Члан 1. 

 
Овом се Одлуком даје сагласно-

ст Кантоналној управи цивилне заш- 

16. септембар/рујан 2022. 
 
 
тите Босанско-подрињског кантона Го-
ражде, у складу са Програмом утрош-
ка буџетских средстава Кантоналне 
управе за цивилну заштиту Босанско-
подрињског кантона Горажде и Пла-
ном кориштења средстава посебне на-
кнаде за заштиту и спашавање за 2022. 
годину („Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде“, број: 
4/22) и Планом јавних набавки  Канто-
налне управе за цивилну заштиту Бо-
санско-подрињског кантона Горажде 
за 2022.годину број:17-11-144/22 од 05. 
05.2022. године, и Измјеном и допуном 
Плана јавних набавки Кантоналне уп-
раве за цивилну заштиту Босанско-по-
дрињског кантона Горажде за 2022.го-
дину број: 17-11-144-1/22 од 09.06.2022. 
године и број:17-11-144-2/22 од 04.07. 
2022.године, за набавку услуга вршења 
монтаже и програмирања Радио-теле-
комуникационе опреме у Оперативн-
ом центру цивилне заштите, у укупној 
вриједности од 5.499,00 КМ и то: 
 
- Монтажа и програмирање репети-

тора 
- Монтажа линковског уређаја, 
- Монтажа фиксне радио станице, 
- Монтажа мобилних радио станица, 
- Програмирање радио станица пре-

ма дефинисаним каналима и име-
нику. 

 
Члан 2. 

 
Средства потребна за набавку 

услуга за Оперативни центар цивилне 
заштите из члана 1. ове Одлуке осигу-
рана су у Буџету Босанско-подрињск-
ог кантона Горажде за 2022. годину 
(„Службене новине Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде“ број: 12/21), ор-
ганизациони број: 13010001, функцио- 



16. септембар/рујан 2022. 
 
 
нални код 220, - Кантонална управа за 
цивилну заштиту Босанско-подрињск-
ог кантона Горажде, на економском  
коду 613900 -Уговорене услуге и друге 
посебне услуге. 

Набавку обавити у складу са 
Законом о јавним набавкама Босне и 
Херцеговине. 
 

Члан 3. 
 

За реализацију ове Одлуке заду-
жују се Кантонална управа цивилне 
заштите Босанско-подрињског канто-
на Горажде и Министарство за фина-
нсије Босанско-подрињског кантона Го-
ражде, свако из своје надлежности. 
 

Члан 4. 
 

Ова Одлука ступа на снагу обја-
вљивања на службеној огласној табли 
Кантона, а накнадно ће да се објави у 
„Службеним новинама Босанско-под-
рињског кантона Горажде“. 
 
Број:03–11-1429/22                П Р Е М И Ј Е Р 
12.08.2022.године                 Аида Обућа,с.р. 
     Г о р а ж д е  
                                        

763 
 

 На основу чланова 23. и 24. За-
кона о Влади Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде („Службене новине Бо-
санско-подрињског кантона Горажде“, 
број: 8/15), Влада Босанско-подрињск-
ог  кантона Горажде, на 142. редовној 
сједници, одржаној дана 12.08.2022. го-
дине, д о н о с и: 
 

 
О Д Л У К У 

о давању сагласности Архиву  
Босанско-подрињског кантона 

Горажде за набавку компјутерске 
опреме 

Број 8 – страна 2059 
 

 
Члан 1. 

 
 Овом се Одлуком даје сагласно-
ст Архиву Босанско-подрињског кан-
тона Горажде да изврши набавку ком-
пјутерске опреме у укупној вриједнос-
ти од 1.599,00 КМ (без ПДВ-а), у складу 
са потписаним Оквирним споразумом 
број: 03-11-2008-52/21 од 26.07.2022. го-
дине и то: 
 
1. Лаптоп са конфигурацијом  

Леново - 1 комад 
 

Члан 2. 
 
 Средства потребна за набавку 
компјутерске опреме из члана 1. ове 
Одлуке обезбијеђена су у Буџету Ар-
хива Босанско-подрињског кантона Го-
ражде за 2022. годину, на економском  
коду 821300 – Набавка опреме. 
 

Члан 3. 
 
 Набавку обавити у складу са 
Оквирним споразумом број:03-11-2008-
52/21 од 26.07.2022.године потписаним 
са добављачем „ДРИНЕКС“ д.о.о. ГО-
РАЖДЕ. 
 

Члан 4. 
 
 За реализацију ове Одлуке за-
дужују се Архив Босанско-подрињског 
кантона Горажде и Министарство за 
финансије Босанско-подрињског кан-
тона Горажде. 
 

Члан 5. 
 
 Ова Одлука ступа на снагу дан-
ом објављивања на службеној огласној 
табли Босанско-подрињског кантона  



Број 8 – страна 2060 
 
 
Горажде, а накнадно ће да се објави у 
„Службеним новинама Босанско-под-
рињског кантона Горажде“. 
 
Број:03–11-1484/22                П Р Е М И Ј Е Р 
12.08.2022.године                 Аида Обућа,с.р. 
     Г о р а ж д е  
 

764   
 

На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде („Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде”, број: 
8/15), примјеном члана 10. ЗЈН БиХ 
(„Службени гласник БиХ”, број: 39/14) 
те на основу чланова 18. и 20. Закона о 
робним резервама Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде („Службене  но-
вине Босанско-подрињског кантона Го-
ражде” број:09/21), Влада Босанско-по-
дрињског кантона Горажде, на 142. ре-
довној сједници, одржаној дана 12.08. 
2022.године,  д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о измјени Одлуке Плана набавки 

робних резерви за 2022.годину 
 

Члан 1. 
 

Овом се Одлуком мијења План 
набавки робних резерви Босанско-по-
дрињског кантона Горажде за 2022. го-
дину,  број: 03-11-524/22  од 01.04.2022. 
године.  
  
 Измијењени План набавки роб-
них резерви за 2022.годину је у при-
логу ове Одлуке и чини њен саставни 
дио. 
 

Члан 2. 
 

Задужује се Дирекција робних  

16. септембар/рујан 2022. 
 
 
резерви Босанско-подрињског кантона 
Горажде да према измијењеном „Пла-
ну набавки робних резерви за 2022.го-
дину“ набавку изврши у складу са од-
редбама члана 20. став (1) тачка б) За-
кона о робним резервама Босанско-по-
дрињског кантона Горажде („Сужбене 
новине Босанско-подрињског кантона 
Горажде” број: 09/21). 
 

Члан 3. 
 
 Одлука ступа на снагу даном 
објављивања на службеној огласној та-
бли Кантона, а накнадно ће да се обја-
ви у „Службеним новинама Босанско-
подрињског кантона Горажде”. 
 
Број:03–11-1553/22                П Р Е М И Ј Е Р 
12.08.2022.године                 Аида Обућа,с.р. 
     Г о р а ж д е 
 

765 
 

На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде („Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде“, број: 
8/15), Влада Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде, на 143. редовној сјед-
ници, одржаној дана 25.08.2022.године, 
д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности  

за набавку сталних средстава 
 

Члан 1. 
 

Овом се Одлуком даје сагласно-
ст Министарству за привреду Босан-
ско-подрињског кантона Горажде да 
изврши набавку сталних средстава у 
укупном износу од 4.047,00 КМ+ПДВ и 
то: 



16. септембар/рујан 2022. 
 
 
- Рачунар са конфигурацијом  2 ком. 
- А4 моно ласер 

 мултифункционални   
принтер са факсом           1 ком. 

 
Члан 2. 

 
За реализацију ове Одлуке заду-

жују се Министарство за привреду и 
Министарство за финансије Босанско-
подрињског кантона Горажде, а сред-
ства обезбиједити из Буџета Министа-
рства за привреду Босанско-подрињск-
ог кантона Горажде, економски код 
821 300 (ОПР 001) - Набавка опреме. 
 

Члан 3. 
 

Набавка ће се извршити у скла-
ду са Законом о јавним набавкама по 
Оквирном споразуму који је потписан 
између Владе Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде и фирме ДРИНЕКС 
д.о.о. Горажде. 
 

Члан 4. 
 

Ова Одлука ступа на снагу дан-
ом објављивања на службеној огласној 
табли Кантона, а накнадно ће да се об-
јави у „Службеним новинама Босанско 
-подрињског кантона Горажде”. 
    
Број:03–11-1516 /22               П Р Е М И Ј Е Р 
25.08.2022.године                 Аида Обућа,с.р. 
     Г о р а ж д е 
 

766 
 

 На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде („Службене новине  Босанско 
-подрињског кантона Горажде“, број: 
8/15) и Плана и програма утрошка ср-
едстава у сектору водопривреде за 
2022.годину, број:03-11-695-1/22 од 21.  
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04.2022. године, који је донијела Влада 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де, Одлуком број: 03-11-695/22 од 21. 
04.2022. године, Влада Босанско-подри-
њског кантона Горажде, на 143. редов-
ној сједници, одржаној дана 25.08.2022. 
године,  д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о одобравању новчаних  

средстава Граду Горажду на име 
суфинансирања  пројекта 

„Снабдијевање водом насеља 
 Гламоч из резервоара Ророви“ 

 
Члан 1. 

 
 Овом се Одлуком Граду Гораж-
ду одобравају новчана средства у из-
носу до 40.000,00 КМ из Буџета Мини-
старства за привреду Босанско-подри-
њског кантона Горажде за 2022. годи-
ну, са економског кода 615 100 – Ка-
питални трансфери другим нивоима  
власти (водне накнаде) на име суфи-
нансирања пројекта „Снабдијевање 
водом насеља Гламоч из резервоара 
Ророви“ у Горажду. 
 

Члан 2. 
 
         Обавезује се Град Горажде, као 
имплементатор пројекта из члана 1. 
ове Одлуке, да након реализације про-
јекта достави Министарству за привре-
ду Босанско-подрињског кантона Го-
ражде извјештај о намјенском утрошку 
одобрених средстава. 
 

Члан 3. 
 
          Овлашћује се министар за при-
вреду Босанско-подрињског кантона 
Горажде да, уз претходно прибављено  



Број 8 – страна 2062 
 
 
мишљење Кантоналног правобрани-
лаштва, са Градом Гораждем закључи 
уговор о кориштењу и намјенском ут-
рошку одобрених средстава, којим ће 
се регулисати међусобна права и оба-
везе.  
 

Члан 4. 
 
         За реализацију ове Одлуке  за-
дужују се Министарство за привреду и 
Министарство за финансије Босанско-
подрињског кантона Горажде, свако у 
оквиру своје надлежности. 
 Плаћање извршити из Буџета 
Министарства за привреду Босанско-
подрињског кантона Горажде за 2022. 
годину (Подрачун за водне накнаде), 
на депозитни рачун Града Горажда,  
број:102840000000-2222, отворен у Ун-
ион банци д.д. Сарајево, експозитура 
Горажде, врста прихода 742114 – При-
мљени капитални трансфери од Ка-
нтона. 
 

Члан 5. 
 
 Ова Одлука ступа на снагу дан-
ом објављивања на службеној огласној 
табли Кантона, а накнадно ће да се об-
јави  у  „Службеним  новинама  Босан-
ско -подрињског  кантона  Горажде“. 
     
Број:03-11-1518/22                П Р Е М И Ј Е Р 
25.08.2022.године                 Аида Обућа,с.р. 
     Г о р а ж д е     
                       

767 
 

 На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде („Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде“ број: 
08/15, 06/20) и члана 46. Закона о извр-
шењу Буџета Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде за 2022.годину („Служ- 

16. септембар/рујан 2022. 
 

 
бене новине Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде” број: 12/21), Влада Бо-
санско-подрињског кантона Горажде,  
на 143. редовној сједници, одржаној 
дана 25.08.2022.године, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности на  

Програм о измјенама и допунама 
Програма подршке развоју других   

нивоа власти по пројектима  
за 2022.годину 

 
Члан 1. 

 
 Овом се Одлуком даје сагласно-
ст на Програм о измјенама и допунама 
Програма подршке развоју других ни-
воа власти по пројектима за 2022. годи-
ну. 
 

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

Члан 3. 
 
 За реализацију ове Одлуке зад-
ужују се Министарство за привреду и 
Министарство за финансије Босанско-
подрињског кантона Горажде, а сред-
ства у изности од 200.000,00 КМ су обе-
збијеђена у Буџету Министарсива за 
привреду Босанско-подрињског канто-
на Горажде на економском коду 614100 
РАЗ 001 - Текући трансфери другим 
нивоима власти. 
 

Члан 4. 
 
 Ова Одлука ступа на снагу дан-
ом објављивања на службеној огласној  



16. септембар/рујан 2022. 
 
 
табли Кантона, а накнадно ће да се об-
јaви у ”Службеним новинама Босан-
ско-подрињског кантона Горажде”. 
     
Број:03–11-1520/22                П Р Е М И Ј Е Р 
25.08.2022.године                 Аида Обућа,с.р. 
     Г о р а ж д е 

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

767а) 
 

ПОДАЦИ О ПРОГРАМУ 
 
Период реализације програма:          
                     01.01.2022 - 31.12.2022. 
 
Буџетска позиција:   Програм подршке  
              развоју другим нивоима власти 
                    кроз пројекте за 2022.годину 
 
Економски код:      614 100 РАЗ 001 
 
Укупна вриједност Програма:  
                                            200.000,00 КМ 
 
Одговорно лице:                 Министар за  
                      привреду, Харис Салковић 
 
Позиција одговорног лица:  Министар 
 
Контакт лице за Програм: 
                                              Ходовић Емир 
 
Контакт телефон:      +387-38-228-640 
 
Контакт е-маил: 
       jedinicazarazvoj@bpkg.gov.ba 
 
Интернет:        www.mp.bpkg.gov.ba 
 
 

На основу члана 46. Закона о из-
вршењу Буџета Босанско-подрињског 
кантона Горажде за 2022.годину („Слу-
жбене новине Босанско-подрињског 
кантона Горажде“,  број:12/21), Закона  
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о систему државне помоћи у Босни и 
Херцеговини („Службени гласник БиХ” 
број:10/12), Министарство за привреду 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де, д о н о с и: 
 
 

П Р О Г Р А М 
о измјенама и допунама Програма  
утрошка средстава Министарства  
за привреду Босанско-подрињског 

кантона Горажде „Програм подршке 
развоју другим нивоима власти кроз 

пројекте за 2022.годину“ 614 100    
РАЗ 001– Текући трансфери  

другим нивоима власти 
 

ТАЧКА 1. 
 

НАЗИВ ПРОГРАМА 
 
Назив Програма је: Програм о измје-
нама и допунама Програма утрошка 
средстава Министарства за привреду 
Босанско-подрињског кантона Гора-
жде „Програм подршке развоју дру-
гим нивоима власти кроз пројекте за 
2022.годину“ 
 

ТАЧКА 2. 
 

 Овим се Програмом врши изм-
јена и допуна Програма подршке раз-
воју другим нивоима власти  кроз про-
јекте за 2022.годину у Босанско-подри-
њском кантону Горажде, број:04-11-816 
-2/22 од 17.05.2022.године, тако што се 
у ТАЧКИ 6. ПОТРЕБНА СРЕДСТВА 
ЗА ПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА, у под-
тачкама 6.1. (Висина средстава за про-
вођење Програма) и 6.2. (Максимала-
ни буџет), брише износ од 100.000,00 
КМ и замјењује износом од  200.000,00 
КМ. 
 

mailto:jedinicazarazvoj@bpkg.gov.ba
http://www.mp.bpkg.gov.ba/
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ТАЧКА 3. 
 

Остале тачке Програма остају 
непромијењене. 
 
Број:04-11-816-11/22        М И Н И С Т А Р 
30.08.2022.године         Харис Салковић,с.р. 
     Г о р а ж д е  
 
Сагласност на овај Програм о измјена-
ма и допунама Програма  дала је Вла-
да Босанско-подрињског кантона Гор-
ажде, Одлуком број: 03-11-1520/22 од 
25.08.2022.године. 
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На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде  („Службене новине Босанско 
– подрињског кантона Горажде“, број: 
8/15 ) и члана 38. став 2. Закона о пла-
тама и накнадама органима Власти Бо-
санско-подрињског кантона Горажде 
(„Службене новине Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде“ број:12/21), Вла-
да Босанско–подрињског кантона Го-
ражде, на 143. редовној сједници, одр-
жаној дана 25.08.2022.год., д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о висини накнаде члановима 

Комисије за провођење поступка 
давања шумског земљишта за 

успоставу права служности Градском 
правобранилаштву Града Горажда 

 
Члан 1. 

 
 Овом се Одлуком утврђује ви-
сина накнаде члановима Комисије за 
провођење поступка давања шумског 
земљишта за успоставу права служно-
сти Градском правобранилаштву Гра-
да Горажда именоване рјешењем Ми- 

16. септембар/рујан 2022. 
 

 
нистарства за привреду Босанско-под-
рињског кантона Горажде број:УП: 1: 
04-22-596/22 од 01.08.2022.године,  како 
слиједи:  
 
1. Расим Сијерчић  

                    – предсједник 100,00 КМ 
2. Емир Ходовић       – члан 100,00 КМ 
3. Нермин Херак       – члан 100,00 КМ 
4. Едвин Мирвић      -  члан 100,00 КМ 
 

Члан 2. 
 
 
 Овом Одлуком Влада Босанско-
подрињског кантона Горажде даје са-
гласност министру Министарства за 
привреду да закључи уговор о праву 
служности са Градским правобранила-
штвом Града Горажда. 
 

Члан 3. 
 

Ова Одлука ступа на снагу дан-
ом објављивања на службеној огласној 
табли Кантона, а накнадно ће да се об-
јави у „Службеним новинама Босан-
ско-подрињског кантона Горажде“. 
 
Број:03–11-1519/22                П Р Е М И Ј Е Р 
25.08.2022.године                 Аида Обућа,с.р. 
      Г о р а ж д е    
                                   

769 
 

На основу члана 23. Закона  о 
Влади Босанско–подрињског кантона 
Горажде („Службене новине Босанско 
– подрињског кантона Горажде“, број: 
8/15), Одлуке Владе Босанско–подри-
њског кантона Горажде број:03-11-332 
/22 од 04.03.2022. године о давању саг-
ласности на Програма утрошка сред-
става ,,Програм кантоналних новчан-
их подстицаја у пољопривреди за 2022. 
годину“, Одлуке Владе Босанско–под- 



16. септембар/рујан 2022. 
 
 
рињског кантона Горажде о давању са-
гласности на Програм о измјенама и 
допунама Програма утрошка средста-
ва ,,Програм кантоналних новчаних 
подстицаја у пољопривреди за 2022.го-
дину“ број: 03-11-519/22 од 31.03.2022. 
године, Одлуке Владе Босанско–под-
рињског кантона Горажде о давању са-
гласности на Програм о измјенама и 
допунама Програма утрошка средста-
ва ,,Програм кантоналних новчаних 
подстицаја у пољопривреди за 2022. 
годину“ број:03-11-1475/22 од 12.08.2022. 
године, утврђеног у Буџету Министар-
ства за привреду Босанско-подрињск-
ог кантона Горажде за 2022.годину на 
економском коду 614 500 (ПОД 002) – 
Субвенције јавним предузећима-под-
стицај пољопривредној производњи у 
износу од 350.000,00 КМ, Упутстава за 
остваривање новчаних подстицаја у 
примарној пољопривредној производ-
њи, број:04-11-438-3/22 од 04.04.2022. 
године и Упутства о измјенама и до-
пунама Упутства за остваривање нов-
чаних подстицаја у примарној пољоп-
ривредној производњи број:04-11-1667 
-3/22 од 22.08.2022.године, Влада Боса-
нско-подрињског кантона Горажде,  на 
143. редовној сједници, одржаној дана 
25.08.2022.године, д о н о с и: 
 
 

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

производњи суфинансирање обавеза 
по основу доприноса за обавезно 

социјално осигурање за запослене 
жене у пољопривреди (100%) 

 
Члан 1. 

 
Овом се Одлуком даје сагласно- 
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ст Министартву за привреду Босанс-
ко–подрињског кантона Горажде да 
исплати новчана средства у износу од 
5.541,95 КМ за подстицај у пољоприв-
реди - суфинансирање обавеза по ос-
нову доприноса за обавезно социјал-
но осигурање за запослене жене у по-
љопривреди (100%). 
 

Члан 2. 
 

Саставни дио ове Одлуке је та-
беларни приказ регистрованих пољо-
привредних произвођача – обртница 
(жена) које су оствариле право на по-
дстицај са висином појединачних из-
носа како слиједи: 
 
1. СПП ,,АНЧИ“  

вл.Плех Фатима             1.109,71 КМ 
2. СПП ,,ДРИНА“  

вл.Куртовић Шемса        158,53 КМ 
3. СПП ,,МИНКА“  

вл.Хасковић Аземина     634,12 КМ 
4. СПП ,,ФИНТА“  

вл.Смајовић Есма   551,55 КМ 
5. СПП ,,ПЧЕЛАРСТВО  

МАСЛАН“  
вл. Маслан Дика   551,55 КМ 

6. СПП ,,ОСМО“  
вл.Ратковић Сабина     1.109,71 КМ 

7. СПП ,,СЈАЈ“  
вл.Имамовић Надира  1.268,24 КМ 

8. СПП ,,ВДМ“  
вл.Кајевић Сабина   158,53 КМ 

 
Члан 3. 

 
За реализацију ове Одлуке заду-

жују се Министарство за привреду и 
Министарство за  финансије Босанско-
подрињског кантона Горажде, а сред-
ства у износу од 5.541,95 КМ ће се обе-
збиједити из Буџета Министарства за 
привреду са економског кода 614 500  
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ПОД 002 - Подстицај пољопривред-
ној производњи (суфинансирање по-
љопривредних произвођача (регис-
трованих пољопривредних обртника 
- жена 100%). 
 

Члан 4. 
 

Одлука ступа на снагу даном 
објављивања на службеној огласној та-
бли Босанско–подрињског кантона Го-
ражде, а накнадно ће да се објави у 
„Службеним новинама Босанско–под-
рињског кантона  Горажде“. 
 
Број:03–11-1521/22                П Р Е М И Ј Е Р 
25.08.2022.године                 Аида Обућа,с.р.                                                                         
     Г о р а ж д е 
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На основу члана 23. Закона  о 
Влади Босанско–подрињског кантона 
Горажде („Службене новине Босанско 
– подрињског кантона Горажде“, број 
8/15), Одлуке Владе Босанско подрињ-
ског кантона Горажде број:03-11-332/ 
22 од 04.03.2022.године о давању сагла-
сности на  Програм утрошка средстава 
,,Програм кантоналних новчаних под-
стицаја у пољопривреди за 2022.годи-
ну“, Одлуке Владе Босанско–подрињ-
ског кантона Горажде о давању саглас-
ности на Програм о измјенама и допу-
нама Програма утрошка средстава 
,,Програм кантоналних новчаних под-
стицаја у пољопривреди за 2022.годи-
ну“ број:03-11-519/22 од 31.03.2022.го-
дине, Одлуке Владе Босанско–подри-
њског кантона Горажде о давању саг-
ласности на Програм о измјенама и 
допунама Програма утрошка средста-
ва ,,Програм кантоналних новчаних 
подстицаја у пољопривреди за 2022.го-
дину“ број: 03-11-1475/22 од 12.08.2022. 
године, утврђеног у Буџету Министар- 

16. септембар/рујан 2022. 
 

 
ства за привреду Босанско–подрињск-
ог кантона Горажде за 2022.годину на 
економском коду 614 500 (ПОД 002) – 
Субвенције јавним предузећима – под-
стицај пољопривредној производњи у 
износу од 350.000,00 КМ, Упутстава за 
остваривање новчаних подстицаја у 
примарној пољопривредној производ-
њи, број: 04-11-438-3/22 од 04.04.2022. 
године и Упутства о измјенама и допу-
нама Упутства за остваривање новча-
них подстицаја у примарној пољопри-
вредној производњи број: 04-11-1667-3 
/22 од 22.08.2022.године, Влада Босан-
ско-подрињског кантона Горажде, на 
143. редовној сједници, одржаној дана 
25.08.2022. године, д о н о с и: 
 
 

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

производњи суфинансирање обавеза 
по основу доприноса за обавезно 

социјално осигурање за запослене  
у пољопривреди - мушкарци 50% 

 
Члан 1. 

 
Овом се Одлуком даје сагласно-

ст Министартву за привреду Босанско 
–подрињског кантона Горажде да ис-
плати новчана средства у износу од 
4.428,32 КМ за подстицај у пољоприв-
реди - суфинансирање обавеза по ос-
нову доприноса за обавезно социјал-
но осигурање за запослене у пољо-
привреди (мушкарци). 
 

Члан 2. 
 

Саставни дио ове Одлуке је таб-
еларни приказ регистрованих пољо-
привредних произвођача – обртника 
који су остварили право на подстицај  



16. септембар/рујан 2022. 
 
 
са висином појединачних износа како 
слиједи: 
 
1. СПП ,,МУХКО“  
      вл.Муховић Емир   275,77 КМ 
2. СПП ,,КИЗО И МИРСАД“  

вл. Полутак Идриз          275,77 КМ          
3. СПП ,,НЕДО“  

вл.Рамовић Мухарем  275,77 КМ      
4. СПП ,,КАМА“  

вл.Каменица Арас  275,77 КМ 
5. СПП ,,ОКУС ПРИРОДЕ“  

вл.Хасанспахић Ризалија  275,77 КМ 
6. СПП ,,СТОЧАР“  

вл.Радоовић Дурмо   827.32 КМ 
7. СПП ,,В&П 1705“  

вл.Хубјер Едим                275,77 КМ 
8. СПП .,,ДЕЉО“  

вл.Дељо Елвир                183,85 КМ 
9. СПП ,,МАЈИ“  

вл.Мршо Шевко      317,06 КМ 
10. СПП ,,ЧЕНГИЋ“  

вл.Ченгић Авдо                367,70 КМ 
11. СПП ,,АДЕМ“  

вл.Куновац Адем  158,53 КМ 
12. СПП ,,БЕНОС“  

вл.Поздер Ахмед  459,62 КМ 
13. СПП ,,МЕРИ“  

вл.Рашидовић Мирсад  459,62 КМ 
 

Члан 3. 
 

За реализацију ове Одлуке заду-
жују се Министарство за привреду и 
Министарство за  финансије Босанско-
подрињског кантона Горажде, а сред-
ства ће се обезбиједити из Буџета Ми-
нистарства за привреду са економског 
кода 614 500 ПОД 002 - Подстицај по-
љопривредној производњи у износу 
од 4.428,32 КМ (суфинансирање по-
љопривредних произвођача (регис-
трованих пољопривредних обртника 
- мушкарци). 
 

Број 8 – страна 2067 
 

 
Члан 4. 

 
Одлука ступа на снагу даном об-

јављивања на службеној огласној таб-
ли Босанско–подрињског кантона  Го-
ражде, а накнадно ће да се објави у 
„Службеним новинама Босанско–под-
рињског кантона  Горажде“. 
 
Број:03–11-1522/22                П Р Е М И Ј Е Р 
25.08.2022.године                 Аида Обућа,с.р. 
     Г о р а ж д е   
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На основу члана 24. Закона о 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде („Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде“, број: 
8/15), Влада Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде, на 143. редовној сјед-
ници, одржаној дана 25.08.2022. годи-
не, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности на 

Инструкцију за утврђивање платних 
разреда и коефицијената за 

запосленике у Јавној установи 
Центар за социјални рад Босанско - 

подрињског кантона Горажде 
 

Члан 1. 
  

Овом се Одлуком даје сагласно-
ст на Инструкцију за утврђивање пла-
тних разреда и коефицијената за запо-
сленике у Јавној установи Центар за 
социјални рад Босанско-подрињског 
кантона Горажде. 
 

Члан 2. 
 

Усаглашавање коефицијената 
за обрачун плата запосленицима у Ја- 
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вној установи Центар за социјални рад 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де извршено је у складу са одредбама 
Закона о платама и накнадама у орга-
нима власти Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде („Службене новине Бо-
санско-подрињског кантона Горажде“, 
број: 12/21). 
 

Члан 3. 
 

Инструкција из члана 1. ове 
Одлуке примјењиваће се за обрачун 
плате од мјесеца августа 2022. године. 
 

Члан 4. 
 

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

Број:03–11-1523/22                П Р Е М И Ј Е Р 
25.08.2022.године                 Аида Обућа,с.р. 
     Г о р а ж д е 
 

772 
 

На основу члана 70. Закона о 
организацији органа управе у Федера-
цији Босне и Херцеговине („Службене 
новине Федерације Босне и Херцего-
вине“, број: 35/05), а у складу са члан-
ом 48. Закона о платама и накнадама у 
органима власти Босанско-подрињск-
ог кантона Горажде („Службене нови-
не Босанско-подрињског кантона Го-

ражде“, број: 12/21) и Закључка Скуп-
штине Босанско-подрињског кантона 
Горажде, број: 01-02-932-1/21 од 28.12. 
2021. године, министар за социјалну 
политику, здравство, расељена лица и 
избјеглице Босанско-подрињског  кан-
тона Горажде, д о н о с и:  
 
 

И Н С Т Р У К Ц И Ј У 
о утврђивању платних разреда  

и коефицијената за запосленике у 
Јавној установи Центар за социјални 
рад Босанско–подрињског кантона 

Горажде 
 

I 
 

Овом се Инструкцијом утврђују 
платни разреди и коефицијенти за 
запосленике у Јавној установи  Центар 
за социјални рад Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде који примају 
плату из Буџета Босанско-подрињског 
кантона Горажде.  
 

II 
 

Запосленици у Јавној установи 
Центар за социјални рад Босанско-по-
дрињског кантона Горажде разврста-
вају се у 9 платних разреда и за сваки 
платни разред утврђују се коефиције-
нти за плате у сљедећим вриједности-
ма:

 
Р. 

бр. 
Платни 
разред Послови-звања Степен стручне спреме Коефи- 

цијент 
     

1. I (први) 
Директор ЈУ Центар за 

социјални рад БПК 
Горажде 

VII степен стручне спреме 5,7 

2. II (други) 
 
Стручни савјетник 

VII степен стручне спреме, I циклус 
240 бодова, II циклус болоњског 

високог образовног процеса 
4,10 



16. септембар/рујан 2022.                                                                        Број 8 – страна 2069 
 

 

3. III (трећи) Виши стручни сарадник 

VII степен стручне спреме, II циклус 
болоњског високообразовног процеса, I 

циклус болоњског високообразовног 
процеса – 240 бодова 

3,90 

4. IV 
(четврти) Стручни сарадник 

VII степен стручне спреме, I циклус 
болоњског високообразовног процеса – 

180 бодова 
3,70 

5. V (пети) Стручни сарадник 
(ВШС) VI степен стручне спреме 3,30 

6. VI (шести) 

Самостални референт 
(рачуноводствени и 

документациони 
послови, послови 

благајне, технички 
секретар) 

IV степен стручне спреме 2,80 

7. VII (седми) 

- Виши референт (ССС) 
(административни 
послови, послови 

архивара и оператера на 
централи) 

IV степен стручне спреме 
 

2,70 
 

8. VIII (осми) - Референт (ССС) 
(возач, курир) III и IV степен стручне спреме 2,60 

9. IX (девети) 

- Помоћни радник  
и неквалифицирани 
радник (НК радник) 

(радници на одржавању 
чистоће – хигијеничар, 

курир) 

I и II степен стручне спреме 1,85 

 
III 

 
У платне разреде утврђене чла-

ном II ове Инструкције, разврставају се  
радна мјеста запосленика у Јавној ус-
танови Центар за социјални рад Боса-
нско-подрињског кантона Горажде и то:  
 
1. У први платни разред спада сље-

деће радно мјесто: (коефицијент 
5,70) 
Директор Јавне установе Центар за 
социјални рад Босанско-подрињск-
ог кантона Горажде. 

 
2. У други платни разред спада сље-

деће радно мјесто: (коефицијент 
4,10) 

Послови стручног савјетника за ко-
је је предвиђен VII степен стручне 
спреме, I циклус болоњског висо-
кообразовног процеса са 240 бодо-
ва или II циклус болоњског висо-
кообразовног процеса: стручни са-
вјетник. 

 
3. У трећи платни разред спадају 

сљедећа радна мјеста:(коефиције-
нт 3,90).  
Послови стручног сарадника за ко-
је је предвиђен VII степен стручне 
спреме, II циклус болоњског висо-
кообразовног процеса или I циклус 
болоњског високообразовног про- 
цеса – 240 бодова: виши стручни 
сарадник.  
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4. У четврти платни разред спадају 

сљедећа радна мјеста: (коефици-
јент 3,70). 
Послови стручног сарадника за ко-
је је предвиђен VII степен стручне 
спреме, I циклус болоњског висо-
кообразовног процеса – 180 бодова: 
стручни сарадник.  

 
5. У пети платни разред спадају сљ-

едећа радна мјеста: (коефицијент 
3,30). 
Послови стручног сарадника за ко-
је је предвиђен VI степен стручне 
спреме (ВШС): стручни сарадник.  

 
6. У шести платни разред спадају 

сљедећа радна мјеста: (коефици-
јент 2,80). 
Рачуноводствени и документацио-
ни послови; Послови благајне; По-
слови техничког секретара за које 
је предвиђен IV степен стручне сп-
реме: самостални референт. 

 
7. У седми платни разред спадају 

сљедећа радна мјеста:  (коефици-
јент 2,70). 
Админинистративни послови; пос-
лови архивара и оператера на цен-
трали за које је предвиђен IV степ-
ен стручне спреме: виши рефере-
нт. 

 
8. У осми платни разред спадају сљ-

едећа радна мјеста: (коефицијент 
2,60).  
Послови возача; послови курира за 
које је предвиђен III и IV степен 
стручне спреме: референт. 

 
9. У девети платни разред спадају 

сљедећа радна мјеста: (коефици-
јент 1,85). 
Послови на одржавању чистоће –  
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хигијеничар за које је предвиђен I 
и II степен стручне спреме: помо-
ћни радник и неквалифицирани 
радник. 

 
IV 

 
Основица за обрачун плате и 

утврђивање основне плате запослени-
цима у ЈУ Центар за социјални рад Бо-
санско-подрињског кантона Горажде 
утврђује се на основу чланова 5 и 6. За-
кона о платама и накнадама у органи-
ма власти Босанско-подрињског кан-
тона Горажде („Службене новине Бо-
санско-подрињског кантона Горажде”, 
број: 12/21).  
 

V 
 

Усаглашавање коефицијената 
за обрачун плате запосленицима у Ја-
вној установи Центар за социјални рад 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де извршено је у складу са Законом о 
платама и накнадама у органима вла-
сти Босанско-подрињског кантона Го-
ражде („Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде“, број: 
12/21). 

 

Усклађивање коефицијената ће 
се вршити и у случају измјена основи-
це за обрачун плате од стране Владе 
Босанско-подрињског кантона Горажде. 

 
VI 

 
Даном ступања на снагу ове Ин-

струкције престају да важе Инструк-
ције за утврђивање платних разреда и 
коефицијената за упосленике у ЈУ 
„Центар за социјални рад Босанско-
подрињског кантона Горажде” („Слу-
жбене новине Босанско-подрињског  
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кантона Горажде“, број: 12/07,13/12 и 
6/19 ). 
 

VII 
 

Ова Инструкција ступа на снагу 
наредног дана од дана објављивања у 
„Службеним новинама Босанско-под-
рињског кантона Горажде“, а примје-
њиваће се од 01.08.2022. године.   
 

VIII 
 

На ову Инструкцију Влада Бо-
санско-подрињског кантона Горажде 
дала је сагласност на својој 143. редов-
ној сједници, одржаној дана 25.08.2022. 
године, Одлуком број: 03-11-1523/22.     
 
Број:08-11-307-17/22  М И Н И С Т А Р  
29.08.2022.године        Ениз Халиловић,с.р. 
     Г о р а ж д е  
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На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде („Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде“, број: 
8/15) и  Програма утрошка средстава 
Министарства за социјалну политику 
здравство, расељена лица и избјеглице, 
са економског кода 614200 (ЈАМ 001) – 
Текући трансфери појединцима – Из-
даци за расељена  лица за 2022. годину 
(„Службене новине Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде“, број:4/22), Вла-
да Босанско-подрињског кантона Гор-
ажде, на 143. редвној сједници, одржа-
ној дана 25.08.2022. године, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности на Одлуку 

министра о одабиру корисника и 
одобравање новчаних средстава  
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на име остваривања помоћи из 
Програма подршке одрживом 
повратку из средстава Буџета 
Министарства за социјалну 

политику, здравство, расељена лица 
и избјеглице са економског код 

614200 (ЈАМ 001) - Текући трансфери  
појединцима - Издаци за расељена 

лица за 2022. годину 
 

Члан 1. 
 

Влада Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде даје сагласност на Од-
луку министра за социјалну политику, 
здравство, расељена лица и избјеглице 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де број: 08-11-2021-5/22 од 12.08.2022. 
године о одабиру корисника и распо-
дјели средстава из Програма одрживог 
повратка са економског кода 614 200 
(ЈАМ 001) - Текући трансфери поједи-
нцима - Издаци за расељена лица за 
2022.годину. 
 

Члан 2. 
  

Овом се Одлуком одобравају но-
вчана средстава у износу од 79.162,00 
КМ на име остваривања помоћи из 
Програма одрживог повратка из сред-
става Буџета Министарства за соција-
лну политику, здравство, расељена ли-
ца и избјеглице Босанско-подрињског 
кантона Горажде са економског кода 
614200 (ЈАМ 001) - Текући трансфери 
појединцима - Издаци за расељена ли-
ца за 2022. годину, а након проведене 
процедуре по Јавном позиву број: број: 
08-11-2021-1/22 од 12.05.2022. године и 
Одлуке министра из члана 1. Одлуке. 
 

Члан 3. 
 

Овлашћује се министар за соци- 
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јалну политику, здравство, расељена 
лица и избјеглице Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде да са корисни-
цима помоћи из Одлуке о одабиру ко-
рисника и расподјели средстава из Пр-
ограма одрживог повратка из средста-
ва Буџета Министарства за социјалну 
политику, здравство, расељена лица и 
избјеглице са економског кода 614200 
(ЈАМ 001) - Текући трансфери поједи-
нцима - Издаци за расељена лица за 
2022. годину  потпише појединачне уг-
оворе о додјели и начину реализације 
средстава.  
 

Члан 4. 
 

За реализацију ове Одлуке заду-
жују се Министарство за социјалну по-
литику, здравство, расељена лица и из-
бјеглице Босанско-подрињског канто-
на Горажде и Министарство за фина-
нсије Босанско-подрињског кантона Го-
ражде. Средства ће се дозначити из Бу-
џета Министарства за социјалну поли-
тику, здравство, расељена лица и из-
бјеглице Босанско-подрињског канто-
на  Горажде. 
 

Члан 5. 
 

Ова Одлука ступа на снагу дан-
ом објављивања на службеној огласној 
табли Кантона, а накнадно ће да се об-
јави у „Службеним новинама Босанско 
-подрињског кантона Горажде”. 
 
Број:03–11-1524/22                П Р Е М И Ј Е Р 
25.08.2022.године                 Аида Обућа,с.р. 
     Г о р а ж д е 
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На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско–подрињског кантона 
Горажде („Службене новине Босанско 
–подрињског кантона Горажде“, број: 
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8/15), Влада Босанско–подрињског ка-
нтона Горажде, на 143. редовној сјед-
ници, одржаној дана 25.08.2022.године, 
д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности на текст и 

потписивање Протокола о вођењу 
преговора ради  преговарања и 

закључивања Колективног уговора  
о правима и обавезама послодаваца   

и радника – доктора медицине и 
стоматологије у области здравства  

на територији Босанско–подрињског 
кантона Горажде 

 
Члан 1. 

 
 Овом Одлуком Влада Босанско–
подрињског кантона Горажде даје саг-
ласност на текст Протокола и потпи-
сивање истог, а у сврху вођења прего-
вора и закључивања Колективног уго-
вора о правима и обавезама послодава-
ца и радника – доктора медицине и 
стоматологије у области здравства на 
територији Босанско–подрињског кан-
тона Горажде. 
 

Члан 2. 
 
 За потписивање Протокола из 
члана 1. ове Одлуке овлашћује се ми-
нистар Министарства за социјалну по-
литику, здравство, расељена лица и из-
бјеглице у Влади Босанско–подрињск-
ог кантона Горажде, Ениз Халиловић, 
да у име Владе Босанско–подрињског 
кантона Горажде потпише Протокол о 
вођењу преговора. 
 

Члан 3. 
 
 Приједлог Протокола из члана  
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1. Одлуке саставни је дио ове Одлуке. 
 

Члан 4. 
 

Ова Одлука ступа на снагу дан-
ом објављивања на службеној огласној 
табли Кантона, а накнадно ће да се об-
јави у „Службеним новинама Босанско 
–подрињског кантона Горажде“. 
 
Број:03-30-1525/22                 П Р Е М И Ј Е Р 
25.08.2022.године                 Аида Обућа,с.р. 
     Г о р а ж д е 

................................... 
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На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде („Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде“, број: 
8/15), а  у складу са чланом 4. Закона о 
измјенама и допунама Закона о соци-
јалној заштити, заштити цивилних жр-
тава рата и заштити породице са дје-
цом („Службене новине Босанско-под-
рињског кантона Горажде“, број:2/13), 
Влада Босанско-подрињског кантона Го-
ражде, на 143. редовној сједници, одр-
жаној дана 25.08.2022.год., д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о утвђивању висине коефицијента  

за обрачун новчаних и других 
материјалних давања по основу  

социјалне заштите и заштите 
породице са дјецом 

 
Члан 1. 

 
Овом се Одлуком утврђује виси-

на коефицијента за обрачун која слу-
жи као основ за  утврђивање новчаних 
и других материјалних давања по ос-
нову социјалне заштите и заштите по-
родице са дјецом, односно по основу 
Закона о социјалној заштити, заштити 
цивилних жртава рата и заштити  по-
родице са дјецом („Службене новине 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де“, број: 10/00, 5/03, 5/05, 3/08, 2/13, 
12/13, 4/14 и 13/20) (у даљем тексту: 
Закон).   
 

Члан 2. 
 

Висина просјечне нето плате у 
Босанско-подрињском кантону Гораж-
де остварена у  претходној (2021.) кале- 

16. септембар/рујан 2022. 
 
 
ндарској години, објављена од Завода 
за статистику Федерације БиХ –  Служ-
ба за статистику за подручје Босанско-
подрињског кантона Горажде, број: 13-
329-108/22 од 05.04.2022. године, изно-
си 891,00 КМ. 
 

Члан 3. 
 

Висина коефицијента из члана 
1. ове Одлуке износи 0,67204, а што је 
67,20% од просјечне  нето плате у 
Кантону. 

Изузетно, висина коефицијента 
из члана 1. ове Одлуке за остваривање 
права на новчану  накнаду за помоћ и 
његу од стране другог лица износи 
0,6902, а што је 69,02% од просјечне не-
то плате у Кантону. 
 

Члан 4. 
 

Основ за обрачун новчаних и 
других материјалних давања по члану 
4. Закона о измјенама и допунама За-
кона о социјалној заштити, заштити 
цивилних жртава рата и заштити по-
родице са дјецом („Службене новине 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де“, број: 2/13) је просјечна плата у ка-
нтону помножена са коефицијентом 
из члана 3. став 1. ове Одлуке и износи 
598,78 КМ (у даљем тексту: просјечна 
плата у Кантону). 

Изузетно, основ за обрачун нов-
чаних давања по основу остваривања 
права на новчану накнаду за помоћ и 
његу од стране другог лица из члана 3. 
став 2. ове Одлуке износи 615,00 КМ.  
 

Члан 5. 
 

На основу ове Одлуке кантона-
лни министар за социјалну политику,  



16. септембар/рујан 2022. 
 
 
здравство, расељена лица и избјеглице 
издаје наредбу о висини мјесечних но-
вчаних износа за све кориснике права 
по закону. 

 
Члан 6. 

 
Ступањем на снагу ове Одлуке 

ставља се ван снаге Одлука о утврђива-
њу висине коефицијента за обрачун 
новчаних и других материјалних дава-
ња по основу социјалне заштите и  за-
штите породице са дјецом број: 03-11-
1242/21 од 19.07.2021. године. 
 

Члан 7. 
 

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

Број:03–11-1526/22                П Р Е М И Ј Е Р 
25.08.2022.године                 Аида Обућа,с.р. 
     Г о р а ж д е 
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На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде („Службене  новине Босанско 
-подрињског кантона Горажде”, број: 
8/15) и Програма утрошка средстава 
Министарства за образовање, младе, 
науку, културу и спорт са економског 
кода 614 300 (ЈАН 003) –  Текући транс-
фер за спорт за 2022. годину, Влада Бо-
санско-подрињског кантона Горажде, 
на 143. редовној сједници, одржаној 
дана 25.08.2022. године, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о одобравању VII (седмог)  

и VIII (осмог) дјела од укупно  
XII (дванаест) дијелова  новчаних  

Број 8 – страна 2077 
 
 

средстава Спортском савезу 
Босанско-подрињског кантона 

Горажде за 2022. годину 
      

Члан 1. 
 
 Одобрава се износ од 10.200,00 
КМ као VII (седми) и VIII (осми) дио 
од укупно XII (дванаест) дијелова нов-
чаних средстава Спортском савезу Бо-
санско - подрињског кантона  Горажде 
за 2022. годину и то: 
 
1. 200,00 КМ на име техничког функ-

ционисања Спортског савеза Боса-
нско–подрињског кантона Горажде 
и 

2. 10.000,00 КМ на име кориштења 
спортских објеката за клубове и са-
везе - припреме и такмичење. 

 
Члан 2. 

 
За реализацију ове Одлуке заду-

жује се Министарство за финансије, а 
средства дозначити из Буџета Минис-
тарства за образовање, младе, науку, 
културу и спорт са економског кода 
614 300 (ЈАН 003) – Текући трансфер за 
спорт за 2022. годину. 

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

Члан 3. 
 
 Корисник средстава дужан је 
Министарству за образовање, младе, 
науку, културу и спорт у року од 10 
(десет) дана од дана реализације сред-
става предати извјештај о утрошку бу-
џетских средстава за редовне програме  



Број 8 – страна 2078                                                                        16. септембар/рујан 2022. 
 
 
носиоца спортских дјелатности на ни-
воу Босанско-подрињског кантона Го-
ражде за III (трећи) квартал 2022. годи-
не. 

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

Члан 4. 
 
 Одлука ступа на снагу даном 
објављивања на службеној огласној та-
бли Кантона, а  накнадно ће да се обја-
ви у „Службеним новинама  Босанско-
подрињског кантона Горажде Горажде”. 
                                         
Број:03–11-1528/22                П Р Е М И Ј Е Р 
25.08.2022.године                 Аида Обућа,с.р. 
     Г о р а ж д е       
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 На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде („Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде”, број: 
8/15) те на основу Програма утрошка  

средстава из Буџета Министарства за 
образовање, младе, науку, културу и 
спорт Босанско–подрињског кантона  
Горажде са економског кода 614 300 
(ЈАН001) – Текући трансфер непрофи-
тним организацијама - за младе за 
2022. годину, Влада Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде, на 143. редовној 
сједници, одржаној дана 25.08.2022. го-
дине, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о одобравању новчаних средстава 

омладинским удружењима са 
подручја Босанско-подрињског 

кантона Горажде на име 
суфинансирања пројектних 

активности 
 

Члан 1. 
 
            Одобравају се новчана средства 
у укупном износу од 5.000,00 КМ ом-
ладинским удружењима са подручја 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де у циљу активног укључења у пита-
ња од интереса за живот, положај и 
дјеловање младих људи на подручју 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де, као и развој Босанско-подрињског 
кантона Горажде и то:  

 
УДРУЖЕЊЕ МЛАДИХ 

„ВИЈЕЋЕ ЗА ИНИЦИЈАТИВУ 
И РАЗВОЈ“  УМ ВИР 

„ МЛАДИ У РИЗИКУ“ 3.000,00 КМ 

Жирорачун  УДРУЖЕЊЕ МЛАДИХ „ВИЈЕЋЕ ЗА ИНИЦИЈАТИВУ И РАЗВОЈ“ УМ ВИР                      
ГОРАЖДЕ, број: 1325002008682598 отворен код НЛБ  банке филијала Горажде, 

ИД број: 4245063550008 
   
УДРУЖЕЊЕ ОМЛАДИНСКИ 

САВЕЗ  УСТИКОЛИНА 
„АФИРМАТИВНО СЛОБОДНО 

ВРИЈЕМЕ“ 2.000,00 КМ 

Жирорачун УДРУЖЕЊА „ОМЛАДИНСКИ САВЕЗ“ УСТИКОЛИНА, 
број: 1011400000606218 отворен код ПБС филијала Горажде, 

ИД 4245043790002 



16. септембар/рујан 2022. 
 
 

Члан 2. 
 
            За реализацију ове Одлуке заду-
жује се Министарство за финансије, а 
средства дозначити из Буџета Минис-
тарства за образовање, младе, науку, 
културу и спорт са економског кода 
614 300 (ЈАН 001) - Текући трансфер 
непрофитним организацијама – за мл-
аде за 2022. годину. 
 

Члан 3. 
 
           Корисник средстава дужан је да 
Министарству за образовање, младе, 
науку, културу и спорт Босанско-под-
рињског кантона Горажде у року од 15 
(петнаесет) дана од дана реализације 
достави наративни и финансијки из-
вјештај о намјенском утрошку средста-
ва додијељених по основу пријаве на 
Јавни позив за пријаву приједлога про-
јектних активности за учешће у Прог-
раму утрошка средстава Министарст-
ва за образовање, младе, науку, култу-
ру и спорт Босанско-подрињског кан-
тона Горажде са економског кода 614 
300 (ЈАН 001) - Текући трансфер неп-
рофитним организацијама – за младе 
за 2022. годину. 
 

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

Број:03–11-1530/22                П Р Е М И Ј Е Р 
25.08.2022.године                 Аида Обућа,с.р. 
      Г о р а ж д е  
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На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско-подрињског кантона 

Број 8 – страна 2079 
 
 
Горажде („Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде“ број: 
8/15), члана 19. Закона о Трезору у Фе-
дерацији Босне и Херцеговине („Слу-
жбене новине Федерације Босне и Хе-
рцеговине“ број: 26/16 и 3/20), Упутст-
ва о отварању посебних намјенских 
трансакционих  рачуна отворених као 
подрачуни у оквиру Јединственог ра-
чуна трезора („Службене новине Фе-
дерације Босне и Херцеговине“ број: 
44/17 и 22/20), Оквирног споразума о 
набавци банкарских услуга – вођење 
депозитног и трансакцијских рачуна у 
конвертибилним маркама односни 
услуга унутрашњег платног промета у 
конвертибилним маркама број: 03-11-
249-20/22 од 09.06.2022. године, Влада 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де, на 143. редовној сједници, одржаној 
дана 25.08.2022. године, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности Министарству 

за финансије за отварање 
депозитног, трансакционог и свих 

намјенских подрачуна у саставу ЈРТ 
Трезора Босанско-подрињског 

кантона Горажде код Привредне 
банке д.д. Сарајево 

 
Члан 1. 

 
 Овом се Одлуком даје сагласно-
ст Министарству за финансије Босан-
ско-подрињског кантона Горажде да 
покрене процедуру отварања трансак-
ционих рачуна (депозитног,  трансак-
ционог и подрачуна у оквиру ЈРТ 
Трезора Босанско–подрињског канто-
на) код Привредне банке д.д. Сарајево, 
а  све у складу са Оквирним споразу-
мом о набавци банкарских услуга – во-
ђење депозитног и трансакционих ра- 



Број 8 – страна 2080 
 
 
чуна у конвертибилним маркама, од-
носно услуга унутрашњег платног про-
мета у конвертибилним маркама број: 
03-11-249-20/22 од 09.06.2022. године. 
 

Члан 2. 
 
 Министарство за финансије Бо-
санско–подрињског кантона Горажде 
ће одмах по доношењу ове Одлуке по-
днијети захтјеве за отварање трансак-
ционих рачуна (депозитног, трансак-
ционог и подрачуна у оквиру ЈРТ Тре-
зора Босанско–подрињског кантона) 
Привредној банци д.д. Сарајево. 
 

Члан 3. 
 

За реализацију ове Одлуке заду-
жује се Министарство за финансије Бо-
санско-подрињског  кантона Горажде. 
 

Члан 4. 
 

Ова Одлука ступа на снагу дан-
ом објављивања на службеној огласној 
табли Кантона, а накнадно ће да се об-
јави у „Службеним новинама Босанско 
-подрињског кантона Горажде“. 
 
Број:03–11-1534/22                П Р Е М И Ј Е Р 
25.08.2022.године                 Аида Обућа,с.р. 
      Г о р а ж д е 
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 На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде („Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде” број: 
8/15) и члана 59. Закона о буџетима у 
Федерацији БиХ („Службене новине 
Федерације БиХ” број: 102/13, 9/14, 
13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16, 5/18, 
16/19, 99/19 и 25/22) и члана 25. Зако-
на о извршењу Буџета Босанско-под- 

16. септембар/рујан 2022. 
 
 
рињског кантона Горажде за 2022. го-
дину („Службене новине Босанско-по-
дрињског кантона Горажде” број:12/ 
21), Влада Босанско-подрињског кан-
тона Горажде, на 143. редовној сједни-
ци, одржаној дана 25.08.2022. године,  
д о н о с и:  
 
 

О Д Л У К У 
о прерасподјели расхода и издатака 

између буџетских корисника 
 

Члан 1. 
 
 Овом се Одлуком одобрава пре-
расподјела расхода и издатака како сл-
иједи:  
  
- из Буџета Министарства за урба-

низам, просторно уређење и заш-
титу околине са економских кодо-
ва: 

    
- 611100 – Бруто плате и накнаде 

плате износ од 13.000,00 КМ  
- 611200 – Накнаде трошкова за-

послених износ од 2.500,00 КМ 
- 821200 – Набавка грађевина из-

нос од 7.000,00 КМ 
 
преусмјерити  
 
- у буџет Владе Кантона на економ-

ски код:  
 

- 614100 (БАЛ 001) – Текући тра-
нсфери нижим нивоима вла-
сти износ од 22.500,00 КМ. 

 
Члан 2. 

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



16. септембар/рујан 2022. 
 
 

Члан 3. 
 

Одлука ступа на снагу даном об-
јављивања на службеној огласној таб-
ли Босанско-подрињског кантона Го-
ражде, а биће накнадно објављена у 
„Службеним новинама Босанско-под-
рињског кантона Горажде”.       
 
Број:03–11-1535/22                П Р Е М И Ј Е Р 
25.08.2022.године                 Аида Обућа,с.р. 
      Г о р а ж д е 
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 На основу члана 24. Закона о 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде („Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде“ број: 
8/15) и члана 32. Закона о извшењу 
Буџета Босанско-подрињског кантона 
Горажде за 2022. годину, а у складу са 
Одлуком министра за урбанизам, пр-
осторно уређење и заштиту околине 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де број:09-19-225-8/22 од 08.08.2022.го-
дине, Влада Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде, на 143. редовној сјед-
ници, одржаној дана 25.08.2022. године 
д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности  

за потписивање уговора за извођење 
радова на реконструкцији три 

поткровна стана у Горажду 
 

Члан 1. 
 
 Овом се Одлуком министру за 
урбанизам, просторно уређење и заш-
титу околине Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде даје сагласност за пот-
писивање уговора за извођење радова 
на реконструкцији три поткровна ста- 
на у Горажду са фирмом „Сигма пла- 
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ст” д.о.о. Горажде. 
 

Члан 2. 
 

Вриједност уговора из члана  1. 
ове Одлуке са обрачунатим ПДВ-ом  
износи 29.881,80 КМ. 
  

Члан 3. 
 

Средства из члана 1. ове Одлу-
ке, обезбједиће се из Буџета Министа-
рства за урбанизам, просторно уређе-
ње и заштиту околине Босанско-под-
рињског кантона Горажде за 2022. го-
дину – намјенска средства Кантоналн-
ог стамбеног фонда, са економског ко-
да 821600 – Реконструкција и инвести-
ционо одржавање.  
 

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

Члан 5. 
 

Ова Одлука ступа на снагу дан-
ом објављивања на службеној огласној 
табли Босанско-подрињског кантона 
Горажде, а накнадно ће да се објави у 
„Службеним новинама Босанско-под-
рињског кантона Горажде”. 
 
Број:03-11-1509/22                П Р Е М И Ј Е Р 
25.08.2022.године                 Аида Обућа,с.р. 
     Г о р а ж д е 
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На основу чланова 23. и 24. Зако-
на о Влади Босанско–подрињског ка- 
нтона Горажде („Службене новине Бо- 
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санско–подрињског кантона Горажде“, 
број: 8/15), Влада Босанско–подрињск-
ог кантона Горажде, на 143. редовној 
сједници, одржаној дана 25.08.2022. го-
дине, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности Кантоналном 

тужилаштву Горажде  за набавку 
опреме 

 
Члан 1. 

 
Овом се Одлуком даје сагласно-

ст Кантоналном тужилаштву Горажде 
за набавку опреме – А4 ЛАСЕР МУЛ-
ТИФУНКЦИОНАЛНИ ПРИНТЕР СА 
ФАКСОМ -1 КОМАД. 
 

Члан 2. 
 
 Набавка из члана 1. ове Одлуке 
извршиће се у складу са одредбама За-
кона о јавним набавкама. 
 

Члан 3. 
 
 Средства за набавку напријед 
наведене опреме обезбијеђена су у Бу-
џету Кантоналног тужилаштва Гораж-
де за 2022. годину на економском коду 
821 300 – (набавка опреме) у износу од 
1.047,15 КМ. 
 

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

Број:03–11-1538/22                П Р Е М И Ј Е Р 
25.08.2022.године                 Аида Обућа,с.р. 
     Г о р а ж д е 
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 На основу члана   23.  Закона  о  
Влади  Босанско-подрињског  кантона  
Горажде („Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде”, број: 
8/15), члана 32. став 1. Закона о изврше-
њу Буџета Босанско-подрињског кан-
тона Горажде за 2022. годину („Служ-
бене новине Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде“, број: 12/21), а у скла-
ду са Одлуком полицијског комесара 
Управе полиције Министарства за ун-
утрашње послове Босанско-подрињск-
ог  кантона  Горажде о избору најпово-
љнијег понуђача, број:07/I-11-1908-6/ 
22 од 19.05.2022.године, Влада Босанско 
-подрињског кантона Горажде, на 143. 
редовној сједници, одржаној дана 25. 
08.2022. године, д о н о с и: 
 

 
О Д Л У К У 

о давању сагласности премијеру 
Босанско-подрињског кантона 

Горажде за потписивање уговора о 
набавци оружја - дугих цијеви у име 
Управе полиције Министарства за 

унутрашње послове Босанско-
подрињског кантона Горажде 

 
Члан 1. 

 

       Овом  Одлуком Влада Босанско-
подрињског кантона Горажде даје саг-
ласност премијеру Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде да, у име Управе 
полиције Министарства за унутрашње 
послове Босанско-подрињског кантона 
Горажде, потпише уговор о набавци 
оружја - дугих цијеви - аутоматских 
пушака са привредним субјектом „КМ 
ТРАДЕ” д.о.о. Високо.                                                                                             
 

Члан 2. 
 

       Вриједност уговора из члана 1.  
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ове Одлуке износи 114.882,30 КМ са 
ПДВ-ом.  
                                                                    

Члан 3. 
 
       Ова Одлука ступа на снагу дан-
ом објављивања на службеној огласној 
табли Кантона, а накнадно ће да се об-
јави у „Службеним новинама Босан-
ско-подрињског кантона Горажде”. 
 
Број:03–11-1539/22                П Р Е М И Ј Е Р 
25.08.2022.године                 Аида Обућа,с.р. 
      Г о р а ж д е 
 

784 
 

 На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде („Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде“, број: 
8/15) и члана 55. став 2. Закона о наба-
вљању, држању и ношењу оружја и 
муниције („Службене новине Босан-
ско-подрињског кантона Горажде” бр-
ој:10/17, 13/19 и 11/21), Влада Босан-
ско-подрињског кантона Горажде, на 
143. редовној сједници,  одржаној дана 
25.08.2022. године, д о н о с и: 
 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о именовању Комисије за провођење 
поступка уништења ватреног оружја, 

дијелова за ватрено оружје и муниције 
 

I 
 
 У складу са Одлуком полициј-
ског комесара Управе полиције МУП-а 
Босанско–подрињског кантона Гораж-
де о уништењу ватреног оружја, дије-
лова за ватрено оружје и  муниције, 
број: 07/И-03-5731/22 од 08.08.2022. го-
дине, именује се Комисија за провође- 
ње поступка уништења ватреног ору- 
жја, дијелова за ватрено оружје и му- 
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ниције (у даљем тексту: Комисија), у 
саставу:  
 

1. Дуровић  Самир - Управа полиције 
у Министарству за унутрашње по-
слове Босанско-подрињског канто-
на Горажде - предсједник,  

2. Мирвић Адмир – Управа полиције 
у Министарству за унутрашње по-
слове Босанско-подрињског канто-
на Горажде, члан, 

3. Хубанић Елведин – Управа поли-
ције у Министарству за унутраш-
ње послове Босанско-подрињског 
кантона Горажде - члан. 

 
II 

 
  Задатак Комисије је да проведе  
поступак уништења ватреног оружја, 
дијелова за ватрено оружје, муниције и 
хладног оружја, у складу са Одлуком 
из тачке I овог Рјешења и чланом 55.  
Закона о набављању, држању и ноше-
њу оружја и муниције („Службене  но-
вине Босанско-подрињског кантона Го-
ражде” број: 10/17, 13/19 и 11/21 ). 
 

III 
 
 Уништење ватреног оружја, ди-
јелова за ватрено оружје и муниције, 
наведене у Одлуци из тачке I овог Рје-
шења, извршиће се у вријеме и на ло-
кацији према програму који је донио 
УНДП, о чему ће бити сачињен  запи-
сник који ће се доставити Управи по-
лиције – МУП-а Босанско-подрињског 
кантона Горажде, како би се исти уло-
жио у спис предмета. 
 

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

Број:03–03-1540/22                П Р Е М И Ј Е Р 
25.08.2022.године                 Аида Обућа,с.р. 
      Г о р а ж д е 
 

785 
 

На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде („Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде“, број: 
8/15), члана 80. став (3), а у вези са чла-
ном 141. тачка е) Закона о полицијск-
им службеницима („Службене новине 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де“, број: 13/19, 7/20, 2/21 и 11/21), 
Влада Босанско-подрињског кантона 
Горажде, на 143. редовној сједници, од-
ржаној дана 25.08.2022.год., д о н о с и: 
 
 

У Р Е Д Б У 
О ДОДЈЕЉИВАЊУ И ОДУЗИМАЊУ 

ЧИНОВА ПОЛИЦИЈСКИХ 
СЛУЖБЕНИКА 

 
ПОГЛАВЉЕ I -  ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1. 
(Предмет) 

 
Уредбом о додјељивању и оду-

зимању чинова полицијских службе-
ника (у даљем тексту: Уредба) утврђује 
се поступак додјељивања и одузимања 
чинова полицијским службеницима за-
посленим у Управи полиције Министа-
рства за унутрашње послове Босанско-
подрињског кантона Горажде (у даљ-
ем тексту: Управа полиције) и друга пи-
тања од значаја за спровођење ове Уредбе. 
 

Члан 2. 
(Равноправност сполова) 

 

Граматичка терминологија у ов- 

16. септембар/рујан 2022. 
 

 
ој Уредби подразумијева укључивање 
оба спола. 
 

Члан 3. 
(Дефиниција чина полицијског 

службеника) 
 

Чин полицијског службеника 
представља посебан услов за обављање 
одређених послова из надлежности Уп-
раве полиције који су утврђени важећ-
им Правилником о унутрашњој орга-
низацији и систематизацији радних 
мјеста (у даљем тексту: Правилник) у 
Министарству за унутрашње  послове 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де (у даљем тексту: Министарство).   
 

Члан 4. 
(Право на чин) 

 
Право на чин имају полицијски 

службеници из члана 2. важећег Зако-
на о полицијским службеницима (у да-
љем тексту: Закон).   
 

Члан 5. 
(Претпоставка за чин) 

 
Основна претпоставка за додје-

лу чина, као и за унапређење полициј-
ских службеника, је упражњено радно 
мјесто за које је прописан одговарајући 
чин. 
 
ПОГЛАВЉЕ II – ЧИНОВИ,  ЊИХОВ 
ИЗГЛЕД  И РАДНА МЈЕСТА 
 

Члан 6. 
(Чинови  полицијских службеника  

и њихов изглед) 
 
(1) Чинови  полицијских службеника 

прописани су у члану 80. став (1) 
Закона. 
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(2) Изглед чинова полицијских служ-

беника прописан је чланом 84. За-
кона, а њихов графички приказ   
налази се у  Прилогу број 1. који је 
саставни дио ове Уредбе. 

(3) Чинови се носе на начин прописан 
важећим Правилником о начину 
задужења, замјене и раздужења ун-
иформе, времену, начину ношења 
и роковима трајања униформе. 

 
Члан 7. 

(Утврђивање радних мјеста) 
 
(1) Радна мјеста полицијских службе-

ника према сложености послова у 
Управи полиције разврставају се 
према чиновима који могу бити до-
дијељени полицијском службенику 
и то: 
 

a) полицајац, 
б) старији полицајац,  
ц) наредник, 
д) старији наредник, 
е) млађи инспектор, 
ф) инспектор, 
г) виши инспектор, 
х) самостални инспектор, 
и) главни инспектор и 
ј) генерални инспектор полиције. 
 

(2) Радна мјеста и потребни чинови 
наведени у ставу (1) овог члана би-
ће прописани Правилником. 

(3) За радно мјесто руководиоца поли-
цијског органа не може се пропи-
сивати други чин осим чина утв-
рђеног  Законом. 

 
Члан 8. 

(Упражњена радна мјеста  
за почетне чинове) 

 
(1) Руководилац Управе полиције ће 

сваке године у периоду новембар-
децембар утврдити која радна мје- 
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ста и са колико извршилаца са чи-
ном полицајца и чином млађег ин-
спектора треба попунити у наред-
ној години. 

(2) Попуна радних мјеста из става (1) 
овог члана полицијским службени-
цима са чином млађег инспектора 
врши се тако да се једна трећина по-
пуњава директним запошљавањем 
и двије трећине путем унапређења.  

(3) У случају оправданих разлога и на 
образложен приједлог полицијског 
комесара, министар Министарства  
може одобрити и другачији омјер 
од омјера утврђеног у ставу (2) овог 
члана. 

 
Члан 9. 

(Елементи радног мјеста 
полицијског службеника) 

 
(1) Радно мјесто полицијског службе-

ника из члана 7. ове Уредбе обухва-
та сљедеће: 

 

a) назив радног мјеста; 
б) опис послова; 
ц) услове за обављање послова; 
д) врсту дјелатности; 
е) назив групе послова; 
ф) сложеност послова: 
г) статус извршиоца; 
х) позиција радног мјеста и 
и) број извршилаца. 

 

(2) Радна мјеста полицијских службе-
ника утврђују се у дијелу Правил-
ника у оквиру поглавља „Система-
тизација радних мјеста у Управи 
полиције“. 

(3) Полицијски службеници могу се 
распоредити само на она радна мј-
еста која су систематизована у окв-
иру организационих јединица Пра-
вилником, са елементима радног 
мјеста из става (1) овог члана. 
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ПОГЛАВЉЕ III – ПОСТУПАК 
ДОДЈЕЛЕ ЧИНОВА  
 

Члан 10. 
(Додјела чинова) 

 

(1) Чинови се додјељују полицијским 
службеницима. 

(2) Полицијски службеници који су запос-
леници полицијског органа, задржава-
ју чинове који су им били додијељени 
на дан ступања Закона на снагу.  

(3) Кадети који пролазе обуку из чла-
на 65. Закона немају чинове. 

 
Члан 11. 

(Поступак додјељивања чина 
полицијским службеницима) 

 

(1) Поступак додјељивања чина поли-
цијским службеницима у Управи 
полиције врши се попуном упраж-
њеног радног мјеста које је утврђе-
но Правилником на један од сље-
дећих начина: 
 

a) запошљавањем у почетни чин, 
б)   унапређењем у виши чин, 
ц)   именовањем за полицијског ко- 

месара као руководиоца Упра-
ве полиције – додјелом чина ге-
нералног инспектора полиције. 

 
ПОГЛАВЉЕ IV – ДОДЈЕЛА ЧИНА 
 

Члан 12. 
(Додјела почетног чина) 

 

Полицијском службенику дод-
јељује се почетни чин пријемом у рад-
ни однос, на радно мјесто полицијског 
службеника у Упави полиције, а у скла-
ду са одредбом члана 50. Закона. 
 

Члан 13. 
(Почетни чинови  

за полицијске службенике) 
 

Почетни чинови за полицијске  
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службенике су:  
 

a) полицајац – за кандидате за по-
лицијског службеника са IV сте-
пеном стручне спреме, 

б)  млађи инспектор – за кандидате  
за полицијског службеника с на-
јмање завршеним првим циклу-
сом високог образовања по бо-
лоњском систему студирања вре-
днованим са најмање 180 ЕЦТС     
студијских бодова или VII степе-
ном високог образовања. 

 
Члан 14. 

(Вријеме додјеле почетног чина) 
 

Кадету из члана 10. став (3) ове 
Уредбе, након успјешно завршене ос-
новне обуке из члана 65. Закона, при-
ликом заснивања радног односа, поли-
цијски комесар рјешењем додјељује                       
од-говарајући почетни чин из члана 
13. ове Уредбе у зависности од нивоа 
приступања Управи полиције и исти 
се распоређује на одговарајуће радно 
мјесто ради обављања пробног рада. 
 

Члан 15. 
(Унапређење) 

 
Полицијски службеник који је 

провео најмање три године на раду у 
полицијском органу, стекао виши  сте-
пен школске спреме у складу са члан-
ом 86. став (3)  Закона и испунио усло-
ве из члана 86. став (1) и став (2)  Зако-
на, може се пријавити за унапређење 
путем интерног конкурса, у чин мла-
ђег инспектора под условом да постоји 
упражњено радно мјесто. 
 

Члан 16. 
(Заштита чинова) 

 

(1) Чин додијељен полицијском служ-
бенику заштићен је и не може бити  
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одузет, изузев у случајевима про-
писаним чланом 83. став (1) Закона. 

(2) Изузетно од става (1) овог члана, 
чин који је полицијски службеник 
имао у вријеме пензионисања, на 
лични захтјев, исти може задржати 
на почасној основи, о чему одлучу-
је министар. 

(3) Чинови из става (2) овог члана мо-
гу се носити само у свечаним при-
ликама полиције и других органа 
Босне и Херцеговине, ентитета, 
кантона и Брчко Дистрикта БиХ.  

 
ПОГЛАВЉЕ V - ОДУЗИМАЊЕ ЧИНА 
 

Члан 17. 
(Чин за вријеме пробног рада) 

 

(1) Почетни чинови у току пробног 
рада имају привремени карактер и 
уколико полицијски службеник са 
успјехом заврши пробни рад, поче-
тни чин се потврђује. 

(2) Полицијском службенику који није 
задовољио на пробном раду, уз рје-
шење о престанку радног односа  
доноси  се и рјешење о одузимању 
чина. 

(3) Вријеме проведено на пробном ра-
ду рачуна се као прописано врије-
ме за унапређење у виши чин. 

 
Члан 18. 

(Надлежност за додјелу  
и одузимање чина) 

 

(1) Рјешење о додјели и одузимању чи-
на полицијским службеницима до-
носи полицијски комесар. 

(2) Изузетно од става (1) овог члана, рј-
ешење о додјели чина руководио-
цу полицијског органа, те рјешење 
о одузимању чина у складу са од-
редбама члана 82. Закона, доноси 
Влада Босанско-подрињског канто- 
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на Горажде. 

(3) На рјешење о додјели или одузима-
њу чина може се уложити жалба 
Полицијском одбору у року од ос-
ам дана од дана пријема рјешења. 

(4) Изузетно од става (3) овог члана, 
није допуштена жалба на рјешење 
из става (2) овог члана, а против тог 
рјешења се може покренути управ-
ни спор. 

 
ПОГЛАВЉЕ VI - ПРЕЛАЗНЕ И 
ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 
Члан 19. 

(Усклађивање) 
 

У року од 90 дана од ступања 
на снагу ове Уредбе извршиће се уск-
лађивање Правилника о унутрашњој 
организацији и систематизацији рад-
них мјеста у Министарству за унутра-
шње послове Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде с одредбама ове Уредбе.  
 

Члан 20. 
(Престанак важења ранијег прописа) 
 

Даном ступања на снагу ове Ур-
едбе престаје да важи Уредба о додје-
љивању и одузимању чинова полици-
јских службеника („Службене новине 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де” број: 12/20). 
 

Члан 21. 
(Ступање на снагу) 

 
Ова Уредба ступа на снагу осм-

ог дана од дана објављивања у „Служ-
беним новинама Босанско-подрињск-
ог кантона Горажде”.  
 

Број:03–03-1541/22                П Р Е М И Ј Е Р 
25.08.2022.године                 Аида Обућа,с.р. 
     Г о р а ж д е 

...................... 
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На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско-подрињског кантона    
Горажде („Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде”, број: 
8/15), члана 39. Уредбе о продаји сред-
става („Службене новине Босанско-по-
дрињског кантона Горажде”, број:9/16 
и 7/17) и Плана расплагања непокре-
тном и покретном имовином која се не 
користи за 2022.годину, број:03-45-1241 
-1/22 од 08.07.2022. године („Службене 
новине Босанско-подрињског кантона 
Горажде”, број: 6/22), Влада Босанско-
подрињског  кантона Горажде, на 143. 
редовној сједници, одржаној дана 25. 
08.2022. године, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о одобравању донације  путничког 
(вишенамјенског) моторног возила   

у власништву Министарства  
за унутрашње послове 

 
Члан 1. 

 
 Овом се Одлуком министру Ми-
нистарства за унутрашње послове Бо-
санско-подрињског кантона Горажде 
одобрава да, без накнаде, донира  
ПЛАНИНАРСКОМ УДРУЖЕЊУ „КЛ-
ЕК” Горажде  путничко (вишенамјен-
ско) моторно возило марке: VW TRA -
NSPORTER Т4; број шасије: WV2ZZZ 
70ZTH041401; број мотора: AAB369540; 
снага и запремина мотора: 57/2370: ре-
гистарских ознака: А17-Ј-303; година 
производње: 1995, које је уврштено у 
План располагања имовином која се 
не користи за 2022. годину и  власниш-
тво је Министарства за унутрашње по-
слове Босанско-подрињског кантона 
Горажде. 
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Члан 2. 

 
        На основу ове Одлуке минист-
ар Министарства за унутрашње посло-
ве Босанско-подрињског кантона Гора-
жде ће закључити уговор о донацији 
са ПЛАНИНАРСКИМ УДРУЖЕЊЕМ 
„КЛЕК” Горажде којим ће ближе уре-
дити међусобна права и обавезе у по-
ступку преноса власништва над пред-
метним возилом.  
 

Члан 3. 
 
        Саставни дио ове Одлуке је Уго-
вор о донацији путничког (вишенамје-
нског) моторног возила из члана 1. ове 
Одлуке. 
 

Члан 4. 
 
       За реализацију ове Одлуке зад-
ужује се Министарство за  унутрашње 
послове Босанско-подрињског кантона 
Горажде. 
 

Члан 5. 
 
        Ова Одлука ступа на снагу дан-
ом објављивања на службеној огласној 
табли Кантона, а накнадно ће да се об-
јави у „Службеним новинама Босанско 
-подрињског кантона Горажде”. 
 
Број:03–11-1542/22                П Р Е М И Ј Е Р 
25.08.2022.године                 Аида Обућа,с.р. 
     Г о р а ж д е 
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 На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде („Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде“ број:8/ 
15), члана 23. став (3) Закона о изврше-
њу Буџета („Службене новине Босанс- 
ко-подрињског кантона Горажде“ број: 
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12/21), а у складу са чланом 5. Одлуке 
о утврђивању Календара обиљежава-
ња значајних догађаја, датума и лич-
ности из одбрамбено-ослободилачког 
рата 1992-1995.година у Босанско-под-
рињском кантону Горажде  („Службе-
не новине Босанско-подрињског кант-
она Горажде“ број:16/16 и 4/21) и Про-
грамом утрошка средстава Министар-
ства за борачка питања са економског 
кода 614300 - Текући трансфери не-
профитним организацијама, Влада Бо-
санско–подрињског кантона Горажде, 
на 143. редовној сједници, одржаној 
дана 25.08.2022.године, д о н о с и:    
 
 

О Д Л У К У 
о одобравању новчаних средстава  

на име суфинансирања одласка 
представника борачких удружења 

Босанско-подрињског кантона 
Гораждеу МЦ „Поточари“  

за 2022.годину 
 

Члан 1. 
  
 Овом се Одлуком одобравају 
новчана средства у износу од 400,00 
(словима: четири стотине) КМ на име 
суфинансирања одласка представника 
борачких удружења Босанско-подри-
њског кантона Горажде у МЦ „Пото-
чари“ за  2022.годину. 
 

Члан 2. 
 
 Средства из члана 1. ове Одлуке 
обезбиједити из Буџета Министарства 
за борачка питања Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде, економски код 
614300 - Текући трансфери непрофит-
ним организацијама - Обиљежавање 
значајних датума. 
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Члан 3. 

 
 За реализацију ове Одлуке зад-
ужују се Министарство за финансије и 
Министарство за борачка питања Бос-
анско-подрињског кантона Горажде, а 
средства уплатити носиоцу активнос-
ти, Савезу РВИ Босанско-подрињског 
кантона Горажде „Синови Дрине“ на 
жирорачун број:1990540005249733 отв-
орен код Шпаркасе банке филијала 
Горажде. 
 

Члан 4. 
 
 Министарство за борачка пита-
ња ће са корисником средстава потпи-
сати уговор о финансирању/суфина-
нсирању одобреног пројекта/захтјева 
којим ће се дефинисати начин и ври-
јеме имплементације пројекта/захтје-
ва, обавезе корисника средстава и Ми-
нистарства за борачка питања, те  нач-
ин обезбјеђења инструмената за намје-
нски утрошак средстава. 
 

Члан 5. 
 
 Након утрошка одобрених сре-
дстава, корисник средстава је дужан 
доставити Министарству за борачка 
питања извјештај о проведеним актив-
ностима које су одобрене за финанси-
рање у року од 30 дана од  дана окон-
чања пројекта/реализације захтјева, а 
најкасније до краја године за коју се 
финансирање тражи. 
 

Члан 6. 
 
 Ова Одлука  ступа на снагу дан-
ом објављивања на службеној табли 
Кантона, а накнадно ће се објавити у 
„Службеним новинама Босанско-под- 
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рињског кантона Горажде”. 
 
Број:03–11-1544/22               П Р Е М И Ј Е Р 
25.08.2022.године                 Аида Обућа,с.р. 
      Г о р а ж д е 
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 На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде („Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде“, број: 8 
/15), Влада Босанско-подрињског кан-
тона Горажде, на 143. редовној сједни-
ци, одржаној дана 25.08.2022. године,   
д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о измјени Одлуке број:03-31-387-1/20 

од 12.06.2020. године 
 

Члан 1. 
 
         Овом се Одлуком мијења Одлу-
ка Владе Босанско-подрињског канто-
на Горажде број: 03-31-387-1/20 од 12. 
06.2020. године на начин да се умјесто 
Машнић Хариса као представника  Це-
нтра за ментално здравље – ЈУ Дом 
здравља „Исак самоковлија“, именује 
Самир Крашић као нови члан Коорди-
национог тима за борбу против трго-
вине људима Босанско-подрињског ка-
нтона  Горажде.  
  

Члан 2. 
 
        Одлука ступа на снагу даном 
објављивања на службеној огласној та-
бли Кантона, а накнадно ће бити обја-
вљена у „Службеним новинама Боса-
нско-подрињског кантона Горажде“. 
 
Број:03–31-1546/22               П Р Е М И Ј Е Р 
25.08.202.године                   Аида Обућа,с.р. 
     Г о р а ж д е  
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 На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде („Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде“, број: 
8/15), Влада Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде, на 143. редовној сјед-
ници, одржаној дана 25.08.2022. годи-
не, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о додјели новчане помоћи 

 
Члан 1. 

  
         Овом се Одлуком додјељује но-
вчана помоћ у износу од 2.000,00 КМ 
Удружењу Атлетски клуб „Горажде“ 
Горажде за припреме и набавку опре-
ме за европско и свјетско такмичење 
на којем ће да наступи овај клуб. 
 
 Уплата новчаних средстава ће 
се извршити на трансакциони рачун 
број:1020070000036346 отворен код Ун-
ион банке експозитра Горажде. 
 

Члан 2. 
 
       Средства из члана 1. ове Одлуке 
теретиће Буџет Владе Босанско-подри-
њског кантона Горажде за 2022. годи-
ну, економски код 600 000 -Текућа буџ-
етска резерва, а теретиће се економски 
код 614300 (БАН001) - Текући трансфе-
ри непрофитним организацијама, а за 
реализацију Одлуке задужује се Мини-
старство за финансије Босанско-под-
рињског кантона Горажде.  
 

Члан 3. 
 
        Одлука ступа на снагу даном  
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објављивања на службеној огласној та-
бли Кантона, а накнадно ће бити обја-
вљена у „Службеним новинама Босан-
ско-подрињског кантона Горажде“. 
 
Број:03–11-1547/22               П Р Е М И Ј Е Р 
25.08.202.године                   Аида Обућа,с.р. 
      Г о р а ж д е  
 

790 
 

 На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде („Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде“ број: 
8/15), Влада Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде, на 143. редовној сјед-
ници, одржаној дана 25.08.2022. годи-
не, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о плаћању рачуна 

 
Члан 1. 

 
Овом се Одлуком даје сагласно-

ст за плаћање рачуна: 
 
- ТР „Маркет воћарна Халиловић“ 

број: 005/2022 од 28.07.2022. године 
у износу од 243,00 КМ за куповину 
воћа штићеницима ЈУ „Старачки 
дом”, те рачун број: 002/2022 од 
11.02.2022. године у износу од 61,17 
КМ за посјету „Дом Пазарић”; 

 

- АС компани број:1086 од 03.08.2022. 
године у износу од 296,50 КМ пос-
јета делегације Амбасаде Турске и 
рачун број: 62088 од 17.06.2022. год-
ине у износу од 110,00 КМ гости 
British Councile; 

 

- УР СОМУН број:9/2022 од 01.06.2022. 
године у износу од 300,00 КМ ор-
ганизовање ифтара; 

16. септембар/рујан 2022. 
 
 
- МиГ д.о.о. број:193/22-IC од 13.07. 

2022. године у износу од 325,00 КМ                      
организовање бајрамског пријема: 

 
Члан 2. 

 
 За реализацију ове Одлуке за-
дужују се Влада Босанско-подрињског 
кантона Горажде и Министарство за 
финансије Босанско-подрињског кан-
тона Горажде, а средства су обезбије-
ђена у Буџету Владе Босанско-подри-
њског кантона Горажде на економском 
коду 613 900 (БАН 007) - Уговорене ус-
луге и друге посебне услуге. 
 

Члан 3. 
 
 Одлука ступа на снагу даном 
објављивања на службеној огласној та-
бли Кантона, а накнадно ће да се обја-
ви  у „Службеним новинама Босанско-
подрињског кантона Горажде”.  
 

Број:03–11-1548/22                П Р Е М И Ј Е Р 
25.08.2022.године                 Аида Обућа,с.р. 
     Г о р а ж д е 
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На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско подрињског кантона 
Горажде („Службене новине Босанско 
–подрињског кантона Горажде”, број: 
8/15), а у складу са Програмом утрош-
ка средстава Владе Босанско–подрињ-
ског кантона Горажде са економског 
кода 614200-Текући трансфери поједи-
нцима, Влада Босанско–подрињског 
кантона Горажде, на 142. редовној сје-
дници, одржаној дана 12.08.2022.годи-
не, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о одобравању једнократних 

новчаних помоћи 



16. септембар/рујан 2022. 
 
 

Члан 1. 
 

 Овом се Одлуком одобравају је-
днократне новчане помоћи грађанима 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де којима су средства потребна због те-
шке социјално-материјалне ситуације 
и  за трошкове лијечења, како  слиједи:  
 
1. Грађан Самир у износу од 200,00 

КМ 
Средства уплатити на рачун број: 
1322602016599082 отворен код НЛБ 
банка. 

 
2. Бајровић Сувада у износу од 

150,00 КМ 
Средства уплатити на рачун број: 
1862610331861677 отворен код Зират 
банка. 

 
3. Џенан Јамаковић у износу од 

300,00 КМ 
Средства уплатити на рачун број: 
1327310011222544 отворен код НЛБ 
банке. 

 
4. Алма Ражаница Обућа у износу 

од 300,00 КМ 
Средства уплатити на рачун број: 
1862610332459197 отворен код Зират 
банка. 

 
5. Лигата Алдин у износу од 100,00 

КМ 
Средства уплатити на рачун број: 
1613000091579404 отворен код Раи-
фаизен банке. 

 
6. Калопер Ифет уизносу од 

100,00КМ 
Средства уплатити на рачун број: 
1862610336623892 отворен код Зират 
банке. 

 
7. Хукара Сеад у износу од 150,00 КМ 
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Средства уплатити на рачун број: 1011 
406020644468 отворен код ПБС банке. 
 
8. Коријенић Азра у износу од 100,00 

КМ 
Средства уплатити на рачун број: 
1995436061922941 отворен код Шп-
аркасе банке. 

 
9. Обућа Сеад у износу од 200,00КМ 

Средства уплатити на рачун број: 
1322602015008282 отворен код НЛБ 
банке. 

 
10. Мићивода Салем у износу од 

300,00 КМ 
Средства уплатити на рачун број: 
1610000000000011, партија: 0930051 
85-9 отворен код Раифаизен банке. 

 
11. Пљевљак Салко у износу од 150,00 

КМ 
Средства уплатити на рачун број: 
1327310011253875 отворен код НЛБ 
банке. 

 
12. Узуновић Елведин у износу од 

300,00 КМ 
Средства уплатити на рачун број: 
1613000007537052 отворен код Раи-
фаизен банке. 

 
13. Мухић Мелиса у износу од 300,00 

КМ 
Средства уплатити на рачун број: 
1322602024762990 отворен код НЛБ 
банке. 

 
14. Туруља Садик у износу од 300,00 

КМ 
Средства уплатити на рачун број: 
1011406072892839 отворен код ПБС 
банке. 

 
15. Фазлић Мухамед у износу од 

100,00 КМ 
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Средства упалтити на рачун број: 1322 
602021964637 отворен код НЛБ банке. 
 
16. Коро Наил у износу од 300,00 КМ 
Средства упалтити на рачун број: 1028 
401500263489 отворен код Унион банке. 
 
17. Боровац Сеад у износу од 100,00 

КМ 
Средства упалтити на рачун број: 
1028401500190642 отворен код Уни-
он банке. 

 
За лица под редним бројевима 

18. и 19. средства уплатити на рачун 
НЛБ банке и иста ће бити обавијеште-
на да новац могу подићи по доставље-
ном списку. 
 
18. Сеферовић Бехара у износу од 

100,00 КМ 
19. Абази Сафет у износу од 100,00 КМ 
 

Члан 2. 
 
 За реализацију Одлуке задужује 
се Министарство за финансије, а сред-
ства обезбиједити из Буџета Владе Бо-
санско-подрињског кантона Горажде, 
економски код 614200 - Текући тран-
сфери појединцима. 
 

Члан 3. 
 

Ова Одлука ступа на снагу дан-
ом објављивања на службеној огласној 
табли Кантона, а накнадно ће да се об-
јави у „Службеним новинама Босан-
ско-подрињског кантона Горажде”. 
 
Број:03–11-1628/22                П Р Е М И Ј Е Р 
12.08.2022.године                 Аида Обућа,с.р. 
     Г о р а ж д е 
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На основу члана 23. Закона о  

16. септембар/рујан 2022. 
 
 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде („Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде”, број: 
8/15), а у складу са Програмом утрош-
ка средстава Владе Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде са економског 
кода 614 300 - БАН 003 - Текући транс-
фери непрофитним организацијама - 
Мерхамет и Програмом о измјени Пр-
ограма утрошка средстава Владе Боса-
нско-подрињског кантона Горажде са 
економског кода 614 300 - БАН 003 - Те-
кући трансфери непрофитним орга-
низацијама – Мерхамет, Влада Босан-
ско-подрињског кантона Горажде, на 
47. ванредној сједници, одржаној дана 
02.09.2022.године, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о суфинансирању Пројекта 

„Подршка и помоћ за дјецу са 
простора Републике Српске” 

 
Члан 1. 

 
Овом се Одлуком одобравају 

новчана средства у износу од 2.500,00 
КМ ХО „Мерхамет” МДД – Регионал-
ни одбор Горажде, за суфинансирање 
Пројекта „Подршка и помоћ за дјецу 
са простора Републике Српске”. 

 
Члан 2. 

 
 За реализацију Одлуке задужује 
се Министарство за финансије, а сред-
ства су планирана у Буџету Владе Бо-
санско–подрињског кантона Горажде, 
економски код  600 000 - Текућа буџет-
ска резерва, а теретит ће се економс-
ки код 614300 (БАН 001) - Текући тра-
нсфери непрофитним организација-
ма. 

Средства уплатити на рачун  



16. септембар/рујан 2022. 
 
 
број: 1325002002482261, отворен код 
НЛБ банке Горажде. 
 

Члан 3. 
 

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

Број:03–11–1556-2/22            П Р Е М И Ј Е Р 
02.09.2022.године                 Аида Обућа,с.р. 
     Г о р а ж д е 
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На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде („Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде” број: 
08/15), Програма утрошка средстава 
„Програм развоја туризма Босанско-
подрињског кантона Горажде“ за 2022. 
годину број:04-11-1166/22 од 27.05.2022 
и Програма о измјенама и допунама 
„Програма развоја туризма у Босанско 
-подрињском кантону Горажде” за 
2022. годину број:04-111543-1/22 од 20. 
07.2022.године, Влада Босанско-подри-
њског кантона Горажде, на својој 144. 
редовној сједници, одржаној дана 02. 
09.2022.године, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о одобравању новчаних средстава  

на име Програма о измјенама и 
допунама Програма развоја туризма 

у Босанско-подрињском кантону 
Горажде за 2022.годину 

 
Члан 1. 

 
Овом се Одлуком одобравају но-

вчана средства у укупном износу од 
25.000,00 КМ на име Програма о измје- 
нама и допунама Програма развоја 
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туризма у Босанско-подрињском кан-
тону Горажде за 2022.годину у изно-
сима како слиједи:  
 
1. Општина Фоча  

Устиколина.................... 3.000,00 КМ 
2. Град Горажде................. 2.000,00 КМ 
3. Општина Пале-Прача 2.000,00 КМ 
4. Удружење грађана  

Волонтерски сервис  
младих Горажде........... 3.000,00 КМ 

5. Удружење грађана  
за очување животне  
средине „Десетка“....... 2.500,00 КМ 

6. Удружење за локалне  
развојне иницијативе  
„АЛДИ“ Горажде......... 4.750,00 КМ 

7. Удружење Планинарски  
клуб Горажде–Маглић 4.500,00 КМ 

8. Удружење грађана  
Кајакашки клуб  
БУК Горажде................. 2.250,00 КМ 

9. Удружење за промоцију  
и развој брдског  
бициклизма 
- Natureriders.................. 1.000,00 КМ 

 
Члан 2. 

 
За реализацију ове Одлуке заду-

жују се Министарство за привреду и 
Министарство за фмансије Босанско-
подрињског кантона Горажде, а сред-
ства обезбиједити из Буџета Министа-
рства за привреду Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде, економски код 
614100 - РАЗ002 - Текући трансфери 
другим нивоима власти за развој тури-
зма. 
 

Члан 3. 
 

Овлашћује се министар за прив- 
реду Босанско-подрињског кантона 
Горажде да закључи уговоре о кориш-
тењу средстава са корисницима из  
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члана 1. ове Одлуке, којим ће се дета-
љније регулисати права и обавезе по 
основу одобрених средстава, свако из 
своје надлежности. 
 

Члан 4. 
 

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

Број:03–11-1595/22                П Р Е М И Ј Е Р 
02.09.2022.године                 Аида Обућа,с.р. 
     Г о р а ж д е  
 

794 
 

На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде („Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде”, број 
8/15) и члана 38 став 2. Закона о пла-
тама и накнадама у Органима Власти 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де („Службене новине Босанско-под-
рињског кантона Горажде” број:12/21), 
Влада Босанско-подрињског кантона 
Горажде, на својој 144. редовној сједни-
ци, одржаној дана 02.09.2022. године,  
д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о висини накнаде члановима 

Комисије за провођење поступка 
промјене намјене шумског 
земљишта - крчење шума 

 
Члан 1. 

 
Овом се Одлуком утврђује виси- 

на накнаде члановима комисије за про- 
вођење поступка промјене намјене шу- 
мског земљишта - крчење шума по за- 
хтјеву Удружења „Пријатељи школе” 
из Горажда, именована рјешењем Ми- 

16. септембар/рујан 2022. 
 
 
нистарства за привреду Босанско-под-
рињског Кантона Горажде брoj: УП: 1: 
04-22-447/22 од 25.08.2022 године, како 
слиједи: 
 

1. Sijerčić Rasim-predsjednik 100,00 KM 
2. Herak Nermin-član             100,00 KM 
3. Mirvić Edvin  -član              100,00 KM 
 

Члан 2. 
 

Наведене накнаде из става I ове 
Одлуке су у нето износу, а исплатиће 
их Инвеститор - Удружење „Пријате-
љи школе” из Горажда. Укупни бруто 
износ за рад Комисије износи 512,00 КМ. 
 

Члан 3. 
 

 Ова Одлука ступа на снагу дан-
ом доношења, а накнадно ће да се об-
јави у „Службеним новинама Босан-
ско-подрињског кантона Горажде”. 
    

Број:03–11-1597/22                П Р Е М И Ј Е Р 
02.09.2022.године                 Аида Обућа,с.р. 
     Г о р а ж д е 
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На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде („Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде”, број: 
8/15), Влада Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде, на својој 144. редовној 
сједници, одржаној дана 02.09.2022.го-
дине, д о н о с и:  
 
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности за плаћање 

фактуре број: 221/22 од 12.08.2022. године 
испостављене по другој привременој 

ситуацији број: 221/22 од 12.08.2022 
године, за изведене радове на редовном 
(љетном) одржавању регионалне цесте Р 

448 Поткозара-Горажде-Хреновица и  
Р 448а Осаница-Иловача-Прача 



16. септембар/рујан 2022. 
 
 

Члан 1. 
 

Даје се сагласност Министарст-
ву за привреду - Дирекција за цесте 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де, да изврши плаћање фактуре број: 
221/22 од 12.08.2022.године по другој 
привременој ситуацији број: 221/22 од 
12.08.2022.године, на износ од 84.929.90 
КМ, испостављене од стране привре-
дног друштва „Окац” д.о.о. Горажде 
по Уговору број:03-11-374-1/22 од 14. 
03.2022.године за изведене радове на 
редовном (љетном) одржавању регио-
налне цесте Р 448 Поткозара-Горажде-
Хреновица и Р 448а Осаница-Иловача-
Прача. 
 

Члан 2. 
 

За реализацију ове Одлуке заду-
жују се Министарство за привреду - 
Дирекција за цесте и Министарство за 
финансије Босанско-подрињског кан-
тона Горажде, а средства обезбиједити 
из Буџета Министарства за привреду - 
Дирекција за цесте Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде, економски код 
613700 - Издаци за текуће одржавање 
(цеста и мостова), издвојених на под-
рачуну Дирекције за цесте. 
 

Члан 3. 
 

Одлука ступа на снагу даном 
објављивања на службеној огласној та-
бли Кантона, а накнадно ће да се об-
јави у „Службеним новинама Босан-
ско-подрињског кантона Горажде”. 
   
Број:03–11-1598/22                П Р Е М И Ј Е Р 
02.09.2022.године                 Аида Обућа,с.р. 
     Г о р а ж д е 
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796 
 

На основу члана 24. Закона о 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде („Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде”, број: 
8/15), чланова 9. и 10. Закона о изврше-
њу Буџета Босанско-подрињског кан-
тона Горажде за 2022.годину („Служ-
бене новине Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде”, број:12/21), Влада Бо-
санско-подрињског кантона Горажде, 
на својој 144. редовној сједници, одр-
жаној дана 02.09.2022.год., д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о усмјеравању непланираних 

намјенских трансфера у Буџет 
Босанско-подрињског кантона 

Горажде за 2022. годину 
 

Члан 1. 
 

Одобрава се усмјеравање непла-
нираних намјенских трансфера у Буџ-
ет Босанско-подрињског кантона Гор-
ажде за 2022. годину - организациони 
код 192 ЈУ Центар за социјални рад 
Босанско-подрињског кантона Гора-
жде, у износу од 3.800,00 КМ за реали-
зацију Уговора о сарадњи, кориштењу 
и начину утрошка расположивих фи-
нансијских средстава утврђених у Буџ-
ету Федерације БиХ за 2022. годину, за-
кљученог између Федералног минис-
тарства рада и социјалне политике и 
ЈУ Центар за социјални рад Босанско-
подрињског кантона Горажде (реали-
зација Одлуке о расподјели средстава 
„Текући трансфери непрофитним ор-
ганизацијама - Трансфер за имплеме-
нтацију и увођење у права нератних 
инвалида). 
 



Број 8 – страна 2098 
 
 

Члан 2. 
 

Средства из члана 1. ове Одлуке 
усмјеравају се у Буџет Босанско-подри-
њског кантона Горажде за 2022.годину 
у дијелу плана прихода повећањем пла-
нираних прихода на економском коду 
722751 (Примљене намјенске донације 
непланиране у Буџету). 

За износ средстава из члана 1. 
ове Одлуке извршиће се повећање пла-
на расхода и издатака на организаци-
оном коду 192 - ЈУ Центар за социјал-
ни рад Босанско-подрињског кантона 
Горажде, и то: 

 

- Економски код 613400 - Набавка 
материјала и ситног инвентара, у 
износу од 2.912,00 КМ; 

- Економски код 613900 - Уговорене 
и друге посебне услуге, у износу од 
888,00 КМ (за СОТАЦ). 

 
Члан 3. 

 
 За реализацију ове Одлуке заду-
жују се Министарство за социјалну по-
литику, здравство, расељена лица и из-
бјеглице Босанско-подрињског канто-
на Горажде, ЈУ Центар за социјални 
рад Босанско-подрињског кантона Го-
ражде и Министарство за финансије 
Босанско-подрињског кантона Горажде. 
        

Члан 4. 
 

Одлука ступа на снагу даном об-
јављивања на службеној огласној таб-
ли Кантона, а накнадно ће да се објави 
у „Службеним новинама Босанско-по-
дрињског кантона Горажде”. 
 
Број:03–11-1600/22                П Р Е М И Ј Е Р 
02.09.2022.године                 Аида Обућа,с.р. 
     Г о р а ж д е 
 

16. септембар/рујан 2022. 
 
 
797 
 

На основу члана 24. Закона о 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде („Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде”, број: 
8/15), чланова 9. и 10. Закона о изврше-
њу Буџета Босанско-подрињског кант-
она Горажде за 2022. годину („Службе-
не новине Босанско-подрињског канто-
на Горажде”, број:12/21), Влада Босан-
ско-подрињског кантона Горажде, на 
својој 144. редовној сједници, одржаној 
дана 02.09.2022.године, д о н о с и: 
 

О Д Л У К У 
о усмјеравању непланираних 

намјенских трансфера у Буџет 
      Босанско-подрињског кантона 

Горажде за 2022. годину 
 

Члан 1. 
 

Одобрава се усмјеравање непла-
нираних намјенских трансфера у Буџ-
ет Босанско-подрињског кантона Гора-
жде за 2022. годину - организациони 
код 192 ЈУ Центар за социјални рад 
Босанско-подрињског кантона Гора-
жде, у износу од 15.200,00 КМ за реали-
зацију Уредбе Владе Федерације БиХ о 
помоћи становништву усљед раста ин-
декса потрошачких цијена („Службене 
новине Федерације  БиХ”, број: 55/22). 
 

Члан 2. 
 

Средства из члана 1. ове Одлуке 
усмјеравају се у Буџет Босанско-подри-
њског кантона Горажде за 2022. годину 
у дијелу плана прихода повећањем  
планираних прихода на економском 
коду 722751 (Примљене намјенске до-
нације  непланиране у Буџету). 

За износ средстава из члана 1. 
oве Одлуке извршиће се повећање пла- 



16. септембар/рујан 2022. 
 
 
на расхода и издатака на организаци-
оном коду 192 - ЈУ Центар за социјал-
ни рад Босанско-подрињског кантона 
Горажде, и то: 
 

- Економски код 614200 - СОЦ003 - 
Грантови појединцима - цивилне 
жртве рата, у износу од 15.200,00 КМ. 

 
Члан 3. 

 
За реализацију ове Одлуке зад-

ужују се Министарство за социјалну 
политику, здравство, расељена лица и 
избјеглице Босанско-подрињског кан-
тона Горажде, ЈУ Центар за социјални 
рад Босанско-подрињског кантона Го-
ражде и Министарство за финансије 
Босанско-подрињског кантона Горажде. 
                                                       

Члан 4. 
 

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

Број:03–11-1601/22                П Р Е М И Ј Е Р 
02.09.2022.године                 Аида Обућа,с.р. 
     Г о р а ж д е 
 

798 
 

На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде (“Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде”, број: 
8/15), а  у складу са чланом 4. Закона о 
измјенама и допунама Закона о соци-
јалној заштити, заштити цивилних жр-
тава рата и заштити породице са дје-
цом („Службене новине Босанско-под- 
рињског кантона Горажде”, број:2/13), 
Влада Босанско-подрињског кантона 
Горажде, на својој 144. редовној сједни-
ци, одржаној дана 02.09.2022. године,   
д о н о с и : 

Број 8 – страна 2099 
 
 

О Д Л У К У 
о измјени и допуни Одлуке о 

утвђивању висине коефицијента  
за обрачун новчаних и других 

материјалних давања по основу  
социјалне заштите и заштите 

породице са дјецом 
 

Члан 1. 
 

У Одлуци о утврђивању висине 
коефицијента за обрачун новчаних и 
других материјалних  давања по осно-
ву социјалне заштите и заштите поро-
дице са дјецом број: 03-11-1526/22 од   
25.08.2022. године, члан 7. се мијења и 
гласи: 
 

„Члан 7. 
 

Ова Одлука ступа на снагу да-
ном доношења, а примјењиват ће се од 
01.06.2022. године и иста ће бити нак-
надно објављена у “Службеним нови-
нама Босанско-подрињског кантона Го-
ражде” и на службеној огласној табли 
Кантона.” 
 
Број:03-11-1602/22                П Р Е М И Ј Е Р                                                           
02.09.2022.године                 Аида Обућа,с.р. 
     Г о р а ж д е 
 

799 
 

На основу чланова 23. и 24. Зако-
на о Влади Босанско-подрињског кан-
тона Горажде („Службене новине Бо-
санско-подрињског кантона Горажде”, 
бр.8/15) и члана 35. Закона о изврше-
њу Буџета Босанско-подрињског кан-
тона Горажде („Службене новине Бо- 
санско-подрињског кантона Горажде”,  
брoj: 12/21), Влада Босанско-подрињ- 
ског кантона Горажде, на својој 144. ре-
довној сједници одржаној дана 02.09. 
2022. године, д о н о с и: 



Број 8 – страна 2100 
 

 
О Д Л У К У 

о утврђивању основице за плату  
за мјесец аугуст 2022. године 

 
Члан 1. 

 
Утврђује се основица за плату, 

за упосленике којима није утврђена ос-
новица а који плату примају из Буџета 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де, за мјесец АВГУСТ 2022. године, у 
износу од 371,00 КМ 
 

Члан 2. 
 

Код запослених лица из члана 
1. ове Одлуке плата се одређује тако 
што се коефицијент утврђен за одре-
ђено радно мјесто помножи са основи-
цом из члана 1. ове Одлуке, након чега 
се укупан износ увећава по основу ми-
нулог рада за 0,6% за сваку навршену 
годину радног стажа, с тим да укупно 
повећање не може бити веће од 20%. 
 

Члан 3. 
 

Основица из члана 1. ове Одлу-
ке се не односи на упосленике на које 
се примјењују одредбе Закона о плата-
ма и накнадама у органима власти Бо-
санско-подрињског кантона Горажде, 
као и на упосленике оних институи-
ција које су ускладиле своје платне ра-
здреде и коефицијенте са наведеним 
Законом, јер се на исте примјењује ос-
новица од 290,00 КМ која је већ утврђе-
на Законом о извршењу Буџета Босан- 
ско-подрињског кантона Горажде за 
2022. годину. 
 

Члан 4. 
 

Ова Одлука ступа на снагу дан-
ом објављивања на огласној табли Бо- 

16. септембар/рујан 2022. 
 

 
санско-подрињског кантона Горажде, 
а накнадно ће да се објави у „Службе-
ним новинама Босанско-подрињсог ка-
нтона Горажде”. 
    
Број:03–11-1603 /22               П Р Е М И Ј Е Р 
02.09.2022.године                 Аида Обућа,с.р. 
     Г о р а ж д е 
 

800 
 

На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде („Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде” број: 8/ 
15), Влада Босанско-подрињског кан-
тона Горажде на својој 144. редовној сј-
едници, одржаној дана 02.09.2022.годи-
не, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности за набавку 

информатичке опреме 
 

Члан 1. 
 

Овом се Одлуком даје сагласно-
ст Министарству за урбанизам, прос-
торно уређење и заштиту околине Бо-
санско-подрињског кантона Горажде за 
за набавку информатичке опреме у 
износу од 4.428,45 КМ са обрачунатим 
ПДВ-ом и то:  
 

1. Рачунар LENOVO THINKCENTRE 
M70 (2 комада) и  

2. HP Lasr Jet MFP M428 fdn Printe A4 
Printer, Kopir, Scanner and fax (1 ком.) 

 
Члан 2. 

 
Средства за реализацију ове Од-

луке обезбједиће се из Буџета Минис-
тарства за урбанизам, просторно уре-
ђење и заштиту околине Босанско-по-
дрињског Кантона Горажде за 2022. го- 



16. септембар/рујан 2022. 
 
 
дину и расположива су на економском 
коду 821300 - Набавка опреме. 

За реализацију ове Одлуке заду-
жују се Министарство за урбанизам, 
просторно уређење и заштиту околи-
не и Министарство за финансије Боса-
нско-подрињског кантона Горажде. 
 

Члан 3 
 

Ова Одлука ступа на снагу дан-
ом објаве на службеној огласној табли 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де, а накнадно ће бити објављена у 
„Службеним новинама Босанско-под-
рињског кантона Горажде”. 
      
Број:03–11–1605/22               П Р Е М И Ј Е Р 
02.09.2022.године                 Аида Обућа,с.р. 
     Г о р а ж д е 
 

801 
 

На основу чланова 23. и 24. Зако-
на о Влади Босанско-подрињског кан-
тона Горажде („Службене новине Бо-
санско-подрињског кантона Горажде”, 
број: 8/15), а у вези са чланом 29. став 
2. Уредбе са законском снагом о уста-
новама („Службени лист РБиХ”, број: 
6/92 и 8/93) и чланом 50. Статута ЈУ 
Служба за запошљавање Босанско-по-
дрињског кантона Горажде, Влада Бо-
санско-подрињског кантона Горажде, 
на својој 144. редовној сједници, одржа-
ној дана 02.09.2022. године, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности  

на приједлог Одлуке Управног 
одбора о разрјешењу директора  

ЈУ Служба за запошљавање 
Босанско-подрињског кантона 

Горажде 
 

Број 8 – страна 2101 
 
 

Члан 1. 
 

Влада Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде даје сагласност на при-
једлог Одлуке Управног одбора ЈУ Сл-
ужба за запошљавање Босанско-подри-
њског кантона Горажде,  број: 01/6-30-
105-2/22 од 31.08.2022. године, о разрје-
шењу дужности Аиде Бездроб, дирек-
тора ЈУ „Служба за запошљавање Бо-
санско-подрињског кантона Горажде. 
 

Члан 2. 
 

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

Број:03–04-1587/22                П Р Е М И Ј Е Р 
02.09.2022.године                 Аида Обућа,с.р. 
     Г о р а ж д е 
 

802 
 

На основу чланова 23. и 24. Зако-
на о Влади Босанско-подрињског кан-
тона Горажде („Службене новине Бо-
санско-подрињског кантона Горажде”, 
број: 8/15), а у вези са чланом 31. Уред-
бе са законском снагом о установама 
(„Службени лист РБиХ”, број: 6/92 и 
8/93) и чланом 47. став 4. Статута ЈУ 
Служба за запошљавање Босанско-по-
дрињског кантона Горажде, Влада Бо-
санско-подрињског кантона Горажде, 
на својој 144. редовној сједници, одржа-
ној дана 02.09.2022. године, д о н о с и: 
 

 
О Д Л У К У 

о давању сагласности  
на приједлог Одлуке Управног 
одбора о именовању директора  

ЈУ Служба за запошљавање 
Босанско-подрињског кантона 

Горажде 



Број 8 – страна 2102 
 

 
Члан 1. 

 
Влада Босанско-подрињског ка-

нтона Горажде даје сагласност на при-
једлог Одлуке Управног одбора ЈУ Сл-
ужба за запошљавање Босанско-подри-
њског кантона Горажде, број:01/6-30-105 
-3/22 од 31.08.2022. године, о именова-
њу Емира Обарчанин, за вршиоца ду-
жности директора ЈУ „Служба за запо-
шљавање Босанско-подрињског канто-
на Горажде”. 
 

Члан 2. 
 

Задужује се Управни одбор ЈУ 
„Служба за запошљавање Босанско-
подрињског кантона Горажде”, да у 
складу са законом распише јавни кон-
курс и проведе конкурсну процедуру 
избора и именовања директора ЈУ 
„Служба за запошљавање Босанско-по-
дрињског кантона Горажде”. 

 
Члан 3. 

 
Одлука ступа на снагу даном 

доношења, а накнадно ће да се објави 
у „Службеним новинама Босанско-по-
дрињског кантона Горажде”. 
 
Број:03–04-1588 /22               П Р Е М И Ј Е Р 
02.09.2022.године                 Аида Обућа,с.р. 
     Г о р а ж д е 
 

803 
 

На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде („Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде”, број: 
8/15) и члана 26. Закона о извршењу 
Буџета Босанско-подрињског кантона 
Горажде за 2022. годину („Службене 
новине Босанско-подрињског кантона 
Горажде, број: 12/21), Влада Босанско- 
подрињског  кантона Горажде, на 144. 

16. септембар/рујан 2022. 
 
 
редовној сједници, одржаној дана 02. 
09.2022. године, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о одобравању једнократне  

новчане помоћи 
 

Члан 1. 
  
 Овом се Одлуком одобрава јед-
нократна новчана помоћ у износу од 
1.000,00 КМ Ахметашевић  Емерину, 
као финансијска помоћ у реализацији 
пројекта „Мјесто повратка”. 
 Средства уплатити на рачун 
број:1861830333891053 отворен код Зи-
рат банке. 
 

Члан 2. 
 
 За реализацију Одлуке задужује 
се Министарство за финансије, а сре-
дства су планирана у Буџету Владе Бо-
санско–подрињског кантона Горажде, 
економски код 600 000 - Текућа буџет-
ска резерва, а теретит ће се економ-
ски код 614200 - Текући трансфери 
појединцима. 
 

Члан 3. 
 

Ова Одлука ступа на снагу дан-
ом објављивања на службеној огласној 
табли Кантона, а накнадно ће да се об-
јави у „Службеним новинама Босанско 
-подрињског кантона Горажде”. 
                                                                                                        
Број:03-11-1629/22                П Р Е М И Ј Е Р 
02.09.2022.године                 Аида Обућа,с.р. 
     Г о р а ж д е 
 

804 
 

На основу члана 23. Закона о  
Влади Босанско–подрињског кантона  
Горажде („Службене новине Босанско  
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–подрињског кантона Горажде”, број: 
8/15), Програма о измјени Програма 
утрошка средстава Владе Босанско-по-
дрињског кантона Горажде са економ-
ског кода 614 300 – Текући трансфери 
непрофитним организацијама, Влада 
Босанско–подрињског кантона Гораж-
де, на 144. редовној сједници, одржаној 
дана 02.09.2022.године, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о одобравању новчаних средстава 

 
Члан 1. 

 
Овом се Одлуком одобравају но-

вчана средства у износу од 2.000,00 КМ 
Малоногометном клубу Дрина Гораж-
де, на име подршке пројекта „Прва ли-
га Федерације БиХ”. 

Средства уплатити на рачун бр-
ој:1020070000025579, отворен код Уни-
он банке д.д. Сарајево, експозитура Го-
ражде. 
 

Члан 2. 
 

 За реализацију Одлуке задужује 
се Министарство за финансије, а сред-
ства су планирана у Буџету Владе Бо-
санско–подрињског кантона Горажде, 
економски код 614300 – Текући транс-
фери непрофитним организацијама. 
 

Члан 3. 
 

`Ова Одлука ступа на снагу дан-
ом објављивања на службеној огласној 
табли Кантона, а накнадно ће да се об-
јави у „Службеним новинама Босан-
ско-подрињског кантона Горажде”. 
 
Број:03–11-1610/22                П Р Е М И Ј Е Р 
02.09.2022.године                 Аида Обућа,с.р. 
     Г о р а ж д е 
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На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско–подрињског кантона 
Горажде („Службене новине Босанско 
–подрињског кантона Горажде”, број: 
8/15), Програма о измјени Програма 
утрошка средстава Владе Босанско-по-
дрињског кантона Горажде са еконо-
мског кода 614 300 – Текући трансфери 
непрофитним организацијама, Влада 
Босанско–подрињског кантона Гораж-
де, на 144. редовној сједници, одржаној 
дана 02.09.2022.године, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о одобравању новчаних средстава 

 
Члан 1. 

 
Овом се Одлуком одобравају но-

вчана средства Удружењу жена „Сека” 
Горажде, у  износу од 3.000,00 КМ, на 
име подршке пројекту „Улагање у јач-
ање капацитета жена је улагање у дру-
штво”. 

Средства уплатити на рачун бр-
ој: 1322602019248055, отворен код НЛБ 
банке. 
 

Члан 2. 
 
 За реализацију Одлуке задужује 
се Министарство за финансије, а сред-
ства су планирана у Буџету Владе Бо-
санско–подрињског кантона Горажде, 
економски код 614300 – Текући  транс-
фери непрофитним организацијама. 
 

Члан 3. 
 

Ова Одлука ступа на снагу дан-
ом објављивања на службеној огласној 
табли Кантона, а накнадно ће да се  
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објави у „Службеним новинама Бо-
санско-подрињског кантона Гораж-
де”. 
 
Број:03–11-1611/22                П Р Е М И Ј Е Р 
02.09.2022.године                 Аида Обућа,с.р. 
     Г о р а ж д е 
 

806 
 

На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско–подрињског кантона 
Горажде („Службене новине Босанско 
–подрињског кантона Горажде”, број: 
8/15), а у складу са Програмом утрош-
ка средстава Владе Босанско–подрињ-
ског кантона Горажде са економског 
кода 614 100 - Текући трансфери дру-
гим нивоима власти, Влада Босанско–                      
подрињског кантона Горажде, на 144. 
редовној сједници, одржаној дана 02. 
09.2022.године, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о суфинансирању Пројекта 

„Санација локалних путева на 
подручју Града Горажда 

(насеље Гламоч)” 
 

Члан 1. 
 
 Овом се Одлуком одобравају 
новчана средства у износу од 70.000,00 
КМ Граду Горажду за суфинансирање 
Пројекта ”Санација локалних путева 
на подручју Града Горажда (насеље 
Гламоч)”. 
 

Члан 2. 
 
 За реализацију ове Одлуке зад-
ужује се Министарство за финансије 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де, а средства исплатити са економског 
кода Владе Босанско-подрињског кан- 

16. септембар/рујан 2022. 
 

 
тона Горажде 614 100 - Текући транс-
фери другим нивоима власти. 
 Средства уплатити на депозит-
ни рачун број: 1028400000002222, отво-
рен код Унион банке. 
 

Члан 3. 
 
 Са Градом Гораждем – корис-
ником средстава, Влада Босанско-под-
рињског кантона Горажде ће закључи-
ти уговор о суфинансирању, у којем 
ће се прецизирати права и обавезе, 
начин уплате средстава, надзор над 
реализацијом, као и друга питања од 
значаја за реализацију  уговора. 
  

Овлашћује се премијер Босанско 
-подрињског кантона Горажде да пот-
пише уговор о суфинансирању реали-
зације Пројекта „Санација локалних 
путев на подручју Града Горажде                      
(насеље Гламоч)”. 
 

Члан 4. 
 

Ова Одлука ступа на снагу дан-
ом објављивања на службеној огласној 
табли Кантона, а накнадно ће да се об-
јави у „Службеним новинама Босанско 
-подрињског кантона Горажде”. 
 
Број:03–11-1591/22                П Р Е М И Ј Е Р 
02.09.2022.године                 Аида Обућа,с.р. 
     Г о р а ж д е 
 

807 
 

На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско подрињског кантона 
Горажде („Службене новине Босанско 
–подрињског кантона Горажде”, број: 
8/15), а у складу са Програмом утрош-
ка средстава Владе Босанско–подрињ-
ског кантона Горажде са економског 
кода 614 100 - Текући трансфери дру-
гим нивоима власти, Влада Босанско– 
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подрињског кантона Горажде, на 144. 
редовној сједници, одржаној дана 02. 
09.2022.године, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о суфинансирању Пројекта 

„Санација локалних путева на 
подручју Града Горажда 

(насеље Грабовик)” 
 

Члан 1. 
 
 Овом се Одлуком одобравају но-
вчана средства у износу од 45.000,00 КМ 
Граду Горажду за суфинансирање Про-
јекта”Санација локалних путева на 
подручју Града Горажда 
(насеље Грабовик)”. 
 

Члан 2. 
 
 За реализацију ове Одлуке зад-
ужује се Министарство за финансије 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де, а средства исплатити са економског 
кода Владе Босанско-подрињског кан-
тона Горажде 614 100 - Текући транс-
фери другим нивоима власти. 
 Средства уплатити на депозит-
ни рачун број: 1028400000002222, отво-
рен код Унион банке. 
 

Члан 3. 
 
 Са Градом Гораждем – корис-
ником средстава, Влада Босанско-по-
дрињског кантона Горажде ће закљу-
чити уговор о суфинансирању, у којем 
ће се прецизирати права и обавезе, 
начин уплате средстава, надзор над 
реализацијом као и друга питања од 
значаја за реализацију уговора. 
  

Овлашћује се премијер Босан- 
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ско-подрињског кантона Горажде да 
потпише уговор о суфинансирању ре-
ализације Пројекта „Санација локал-
них путева на подручју Града Гора-
жда (насеље Грабовик)”. 
 

Члан 4. 
 

Ова Одлука ступа на снагу дан-
ом објављивања на службеној огласној 
табли Кантона, а накнадно ће да се об-
јави у „Службеним новинама Босанско 
-подрињског кантона Горажде”. 
 
Број:03–11-1590/22                П Р Е М И Ј Е Р 
02.09.2022.године                 Аида Обућа,с.р. 
     Г о р а ж д е 
 

808 
 

На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско–подрињског кантона 
Горажде („Службене новине Босанско 
–подрињског кантона Горажде”, број: 
8/15), а у складу са Програмом утрош-
ка средстава Владе Босанско–подрињ-
ског кантона Горажде са економског 
кода 614 100 - Текући трансфери дру-
гим нивоима власти, Влада Босанско–
подрињског кантона Горажде, на 144. 
редовној сједници, одржаној дана 02. 
09.2022.године, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о суфинансирању Пројекта 

„Санација локалних путева на 
подручју Града Горажда 

(насеље Кута)” 
 

Члан 1. 
 
 Овом се Одлуком одобравају 
новчана средства у износу од 35.000,00 
КМ Граду Горажду за суфинансирање 
Пројекта ”Санација локалних путева  
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на подручју Града Горажда (насеље 
Кута)”. 
 

Члан 2. 
 
 За реализацију ове Одлуке зад-
ужује се Министарство за финансије 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де, а средства исплатити са економског 
кода Владе Босанско-подрињског кан-
тона Горажде 614 100 - Текући транс-
фери другим нивоима власти. 
 Средства уплатитина депозит-
ни рачун број: 1028400000002222, отво-
рен код Унион банке. 
 

Члан 3. 
 
 Са Градом Гораждем – корис-
ником средстава, Влада Босанско-под-
рињског кантона Горажде ће закључи-
ти уговор о суфинансирању, у којем 
ће се прецизирати права и обавезе, на-
чин уплате средстава, надзор над реа-
лизацијом, као и друга питања од зна-
чаја за реализацију уговора. 
  

Овлашћује се премијер Босан-
ско–подрињског кантона Горажде да 
потпише уговор о суфинансирању ре-
ализације Пројекта” Санација локал-
них путева на подручју Града Гора-
жда (насеље Кута)”. 
 

Члан 4. 
 

Ова Одлука ступа на снагу дан-
ом објављивања на службеној огласној 
табли Кантона, а накнадно ће да се об-
јави у „Службеним новинама Босан-
ско–подрињског кантона Горажде”. 
 
Број:03–11-1592/22                П Р Е М И Ј Е Р 
02.09.2022.године                 Аида Обућа,с.р. 
     Г о р а ж д е 

16. септембар/рујан 2022. 
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На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско–подрињског кантона 
Горажде („Службене новине Босанско 
–подрињског кантона Горажде”, број: 
8/15), а у складу са Програмом утрош-
ка средстава Владе Босанско–подрињ-
ског кантона Горажде са економског 
кода 614 100 - Текући трансфери дру-
гим нивоима власти, Влада Босанско–
подрињског кантона Горажде, на 144. 
редовној сједници, одржаној дана 02. 
09.2022.године, д о н о с и: 
 

 
О Д Л У К У 

о суфинансирању Пројекта  
„SELLS 2019-2023” 

 
Члан 1. 

 
 Овом се Одлуком одобравају но-
вчана средства у износу од 30.000,00 КМ 
Општини Фоча ФБиХ за суфинанси-
рање Пројекта”SELLS 2019-2023”.  
 

Члан 2. 
 
 За реализацију ове Одлуке зад-
ужује се Министарство за финансије 
Босанско–подрињског кантона Гораж-
де, а средства исплатити са економског 
кода Владе Босанско–подрињског кан-
тона Горажде 614 100 - Текући транс-
фери другим нивоима власти. 
 Средства уплатити на депозит-
ни рачун број: 1011400000595742, отво-
рен код Привредне банке д.д. Сараје-
во, филијала Горажде. 
 

Члан 3. 
 
 Са Општином Фоча ФБиХ – ко-
рисником средстава, Влада Босанско- 
подрињског кантона Горажде ће зак- 
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ључити уговор о суфинансирању, у ко-
јем ће се прецизирати права и обавезе, 
начин уплате средстава, надзор над ре-
ализацијом, као и друга питања одзна-
чаја за реализацију уговора. 
 Овлашћује се премијер Босанс-
ко–подрињског кантона Горажде да по-
тпише уговор о суфинансирању реа-
лизације Пројекта” SELLS 2019-2023”. 

 
Члан 4. 

 
Ова Одлука ступа на снагу дан-

ом објављивања на службеној огласној 
табли Кантона, а накнадно ће да се об-
јави у „Службеним новинама Босанско 
–подрињског кантона Горажде”. 
 

Број:03–11-1593/22                П Р Е М И Ј Е Р 
02.09.2022.године                 Аида Обућа,с.р. 
     Г о р а ж д е 
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На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско–подрињског кантона 
Горажде („Службене новине Босанско 
–подрињског кантона Горажде”, број: 
8/15), а у складу са Програмом утрош-
ка средстава Владе Босанско–подрињ-
ског кантона Горажде са економског 
кода 614 100 - Текући трансфери дру-
гим нивоима власти, Влада Босанско–
подрињског кантона Горажде, на 144. 
редовној сједници, одржаној дана 02. 
09.2022. године, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о суфинансирању Пројекта  

„Социо-економско оснаживање 
локалног становништва – фаза II” 

 
Члан 1. 

 
 Овом се Одлуком одобравају 
новчана средства у износу од 30.000,00 
КМ Општини Пале ФБиХ, за суфина- 

Број 8 – страна 2107 
 
 
нсирање Пројекта „Социо-економско 
оснаживање локалног становништва 
– фаза II”. 
 

Члан 2. 
 
 За реализацију ове Одлуке зад-
ужује се Министарство за финансије 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де, а средства исплатити са економског 
кода Владе Босанско-подрињског кан-
тона Горажде 614 100 - Текући транс-
фе-ри другим нивоима власти. 
 Средства уплатити на жирора-
чун број:1020070000018886, отворен код 
Унион банке Сарајево, експозитура 
Горажде. 
 

Члан 3. 
 
 Са Општином Пале ФБиХ – ко-
рисником средстава, Влада Босанско-
подрињског кантона Горажде ће зак-
ључити уговор о суфинансирању, у 
којем ће се прецизирати права и оба-
везе, начин уплате средстава, надзор 
над реализацијом, као и друга питања 
одзначаја за реализацију уговора. 
 Овлашћује се премијер Босан-
ско–подрињског кантона Горажде да 
потпише уговор о суфинансирању ре-
ализације Пројекта”Социо-економско 
оснаживање локалног становништва 
– фаза II ”. 
 

Члан 4. 
 

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

Број:03–11-1594/22                П Р Е М И Ј Е Р 
02.09.2022.године                 Аида Обућа,с.р. 
     Г о р а ж д е 
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            На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде („Службене новине Босанско 
- подрињског кантона Горажде”, број: 
8/15), Влада Босанско подрињског ка-
нтона Горажде, на својој 144 редовној 
сједници, одржаној дана 02.09.2022.го-
дине, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности директору 

Дирекције робних резерви да 
потпише уговор о дјелу са 

извршиоцем Корда Едином ради 
извршења послова координације 

активности на реализацији пројекта 
изградње складишта робних резерви 

 
Члан 1. 

  
Овом се Одликом даје сагласно-

ст директору Дирекције робних резе-
рви Босанско-подрињског кантона Го-
ражде да потпише уговор о дјелу са из-
вршиоцем Корда Едином ради изврше-
ња послова координације активности 
на реализацији пројекта изградње ск-
ладишта робних резерви, на период 
од 2 (два) мјесеца. Вриједност уговоре-
них послова мјесечно износ нето - 
500,00 (петстотина) КМ. 
 

Члан 2 
 

За реализацију ове Одлуке зад-
ужују се Дирекција робних резерви и 
Министарство за финансије Босанско-
подрињског кантона Горажде, а сред-
ства су обезбијеђена у Буџету Дирек-
ције робних резерви за 2022. годину на 
економском коду 613 900 - Уговорене 
услуге. 

16. септембар/рујан 2022. 
 
 

Члан 3. 
 

Ова Одлука ступа на снагу дан-
ом објављивања на службеној огласној 
табли Кантона, а накнадно ће да се об-
јави у „Службеним новинама Босанско 
-подрињског кантона Горажде”. 
     
Број:03–11-1612/22               П Р Е М И Ј Е Р 
02.09.2022.године                 Аида Обућа,с.р. 
      Г о р а ж д е 
 

812 
 

            На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде („Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде”, број: 8 
/15), Влада Босанско подрињског ка-
нтона Горажде, на својој 144. редовној 
сједници, одржаној 02.09.2022. године,   
д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности Дирекцији 

робних резерви Босанско-
подрињског кантона                            

Горажде за кориштење објекта 15б 
тзв. „Војни логор - бивша касарна 

„Горажде 1” 
 
 

Члан 1. 
 

Овом се Одиуком даје сагласно-
ст Дирекцији робних резерви Босан-
ско-подрињског кантона Горажде за 
кориштење објекта 15б тзв. „Војни лог-
ор - бивша касарна „Горажде 1” у ул. 
Прве славне вишеградске бригаде б.б. 
Горажде на период од 6 мјесеци, а у 
циљу обезбјеђења простора за склади-
штење роба из надлежности Дирекци-
је по Закону о кантоналним министа-
рствима и другим тијелима кантонал- 



16. септембар/рујан 2022. 
 
 
не управе Босанско-подрињског кан-
тона Горажде и Закону о робним резе-
рвама Босанско-подрињског кантона 
Горажде. 
 

Члан 2. 
 

Ова Одлука ступа на снагу дан-
ом објављивања на службеној огласној 
табли Кантона, а накнадно ће да се об-
јави у „Службеним новинама Босанско 
-подрињског кантона Горажде. 
 
Број:03–45-1619 /22               П Р Е М И Ј Е Р 
02.09.2022.године                 Аида Обућа,с.р. 
     Г о р а ж д е 
 

813 
 

На основу члан 23. Закона о 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде (,,Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде”, број:8/ 
15), Влада Босанско-подрињског канто-
на Горажде, на својој 144. редовној сје-
дници, одржаној дана 02.09.2022.годи-
не, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности Служби  

за заједничке послове кантоналних 
органа за закључивање уговора  

о дјелу 
 

Члан 1. 
 

Даје се сагласност Служби за за-
једничке послове кантоналних органа 
за закључивање уговора о дјелу, којим 
ће се привремено уредити обављање 
одређених оперативно-техничких пос-
лова (фарбање ограде круга зграде Вл-
аде Босанско-подрињског кантона Го-
ражде, уређење зеленила у дворишту 
наведене зграде и сл.), а који нису си- 
стематизовани важећом систематиза- 
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цијом радних мјеста Службе за зајед-
ничке послове кантоналних органа, и 
то у трајању од 3 мјесеца. 
 

Члан 2. 
 

Средства за исплату накнаде по 
предметном уговору о дјелу обезбије-
ђена су у Буџету Службе за заједничке 
послове кантоналних органа за 2022. 
годину. 
 

Члан 3. 
 

Ова Одлука ступа на снагу дан-
ом објављивања на службеној огласној 
табли Кантона, а накнадно ће да се об-
јави у „Службеним новинама Босанско 
-подрињског кантона Горажде. 
      
Број:03–11-1613/22                П Р Е М И Ј Е Р 
02.09.2022.године                 Аида Обућа,с.р. 
     Г о р а ж д е 
 

814 
 

На основу члана 23, Закона о 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде („Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде”, број: 
8/15), Влада Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде, на својој 145. редовној 
сједници, одржаној дана 08.09.2022.го-
дине, д о н о с и: 
 
 

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

о унутрашњој организацији и 
систематизацији радних мијеста 

Министарства за привреду Босанско-
подрињског кантона Горажде 

 
Члан 1. 

 
Овом се Одлуком даје сагласно- 
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ст на Правилник о измјенама и допу-
нама Правилника о унутрашњој орга-
низацији и систематизацији радних 
мијеста Министарства за привреду Бо-
санско-подрињског кантона Горажде. 
 

Члан 2. 
 

Ова Одлука ступа на снагу дан-
ом објављивања на службеној огласној 
табли Кантона, а накнадно ће да се об-
јави у „Службеним новинама Босанско 
-подрињског кантона Горажде”. 
    
Број:03–30-1670/22                П Р Е М И Ј Е Р 
08.09.2022.године                 Аида Обућа,с.р. 
     Г о р а ж д е 
 

815 
 

На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде („Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде”, број: 
8/15), Влада Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде, на  својој 145. редовној 
сједници, одржаној дана 08.09.2022.го-
дине, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности за плаћање 
фактуре број: 69/22 од 23.08.2022. 

године испостављене по окончаној 
ситуацији број: 254/22 од 

15.08.2022.године, за изведене радове 
на модернизацији регионалне цесте 
Р 448 Поткозара-Горажде-Хреновица 

дионица Баре-Хреновица 
 

Члан 1. 
 

Даје се сагласност Министарст-
ву за привреду - Дирекција за цесте 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де, да изврши плаћање фактуре број: 
69/22 од 23.08.2022.године, по оконча- 

16. септембар/рујан 2022. 
 
 
ној ситуацији број:254/22 од 15.08.2022. 
године, на износ од 145.523,03 КМ, ис-
постављене од стране Привредног дру-
штва „Гораждепутеви” д.д. Горажде по 
Уговору број: 03-11-1239-1/22 од 15.07. 
2022. године, за изведене радове на мо-
дернизацији регионалне цесте Р 448 
Поткозара-Горажде-Хреновица, диони-
ца Баре-Хреновица. 
 

Члан 2. 
 

За реализацију ове Одлуке  зад-
ужује се Министарство за привреду - 
Дирекција за цесте и Министарство за 
финансије Босанско-подрињског кан-
тона Горажде, а средства обезбиједити 
из Буџета Министарства за привреду - 
Дирекција за цесте Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде, економски код 
821600 - Реконструкција и инвести-
ционо одржавање (цеста и мостова), 
издвојених на подрачуну Дирекције за 
цесте. 
 

Члан 3. 
 

Одлука ступа на снагу даном 
објављивања на службеној огласној  та-
бли Кантона, а накнадно ће да се обја-
ви у „Службеним новинама Босанско-
подрињског кантона Горажде”. 
 
Број:03-11-1667/22                 П Р Е М И Ј Е Р 
08.09.2022.године                 Аида Обућа,с.р. 
     Г о р а ж д е 
 

816 
 

         На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско–подрињског кантона 
Горажде („Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде”, број:8/ 
15), Одлуке Владе Босанско–подрињ-
ског кантона Горажде број:03-11-332/ 
22 од 04.03.2022.године о давању сагла- 
сности на Програм утрошка средстава 



16. септембар/рујан 2022. 
 
 
„Програм кантоналних новчаних под-
стицаја у пољопривреди за 2022.годи-
ну”, Одлуке Владе Босанско–подрињ-
ског кантона Горажде број:03-11-519/ 
22 од 31.03.2022. године и број: 03-11-
1475/22 од 12.08.2022. године о давању 
сагласности на Програм о измјенама и 
допунама Програма утрошка средста-
ва Програм кантоналних новчаних по-
дстицаја у пољопривреди за 2022.годи-
ну, утврђеног у Буџету Министарства 
за привреду Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде за 2022.годину на еко-
номском коду 614 500 (ПОД 002) – Суб-
венције јавним предузећима – пољо-
привредна производња и Упутства за 
остваривање новчаних подстицаја у 
примарној пољопривредној произво-
дњи, број: 04-11-438-3/22 од 04.04.2022. 
године, Влада Босанско–подрињског 
кантона Горажде, на 145. сједници, од-
ржаној 08.09.2022. године, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о исплати новчаних средстава  

за контролу здравственог стања 
Пчелињих друштава 

 
Члан 1. 

  
          Овом се Одлуком даје сагласност 
Министарству за привреду Босанско– 
подрињског кантона Горажде да исп-
лати новчана средства у износу од 
14.805,00 КМ за подстицај у пољоприв-
реди – подстицај за контролу здрав-
ственог стања пчелињих друштава.  
 

Члан 2. 
 
           Саставни дио ове Одлуке је табе- 
ларни приказ пољопривредних прои- 
звођача који су остварили право на по- 
дстицај са висином појединачних из- 
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носа како слиједи: 
 

1. Рахман Недим 525,00КМ 
2. Аџем Изудин 262,50КМ 
3. Корда Сувад 472,50КМ 
4. Боровац Бего 225,00КМ 
5. Субашић Синан 240,00КМ 
6. Плакало Самир 247,50КМ 
7. Мујезиновић Јасмин  450,00КМ 
8. Мујуагић Фадил 300,00КМ 
9. Ђозо Амел 150,00КМ 

10. Муслић Мирсад 825,00КМ 
11. Куртовић Јусуф 157,50КМ 
12. Дељо Дамир 375,00КМ 
13. Алихоџић Есад 180,00КМ 
14. Црнчало Рифет 262,50КМ 
15. Клапух Мирсад 562,50КМ 
16. Пињо Нијаз 307,50КМ 

17. СПП ”ЗЛАТНА ЈАГОДА” 
вл.Муховић Армина 225,00КМ 

18. СПП ”М.З.Х” 
вл.Мујагић Вахда 300,00КМ 

19. Спаховић Халим 262,50КМ 

20. СПП ”ЗЛАТНО ПОЉЕ” 
вл.Лепеница Елвира 225,00КМ 

21. Гушо Мирсад 187,50КМ 

22. 
СПП ”ПЧЕЛАРСТВО БЕГИЋ” 
вл.Бегић Алмира 975,00КМ 

23. Крашић Муниб 232,50КМ 
24. Клапух Сенад 675,00КМ 
25. Чоло Омер 255,00КМ 
26. Ћато Мевлида 315,00КМ 

27. СПП ”ЕКО МЕД” 
вл.Сирчић Латиф 1.087,50КМ 

28. Палдум Адмир 397,50КМ 
29. Пељто Хајрудин 300,00КМ 
30. Духовић Џафер 187,50КМ 

31. СПП ”ОКУС ПРИРОДЕ” 
вл.Хасанспахић Ризалија 750,00КМ 

32. Друговац Неџад 487,50КМ 
33. Црнчало Фуад 187,50КМ 
34. Мирвић Мехмед 225,00КМ 

35. СПП ”ПЧЕЛАРСТВО МАСЛАН” 
вл.Маслан Дика 1.125,00КМ 

36. Машала Елфад 375,00КМ 

37. СПП ”РАДИЛИЦА” 
вл.Обућа Шаха 225,00КМ 

38. Садиковић Осман 262,50КМ 
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Члан 3. 
 
           За реализацију ове Одлуке зад-
ужују се Министарство за привреду и 
Министарство за финансије Босанско-
подрињског кантона Горажде, а сред-
ства ће се обезбиједити из Буџета Ми-
нистарства за привреду са   економск-
ог кода 614 500 (ПОД 002) – Субвенци-
је јавним предузећима – пољоприв-
редна производња. 
 

Члан 4. 
 
           Ова Одлука ступа на снагу дан-
ом објављивања на службеној огласној 
табли Босанско-подрињског кантона 
Горажде, а накнадно ће да се објави у 
„Службеним новинама Босанско-под-
рињског кантона Горажде”. 
 
Број:03-11-1665/22        П Р Е М И Ј Е Р 
08.09.2022.године                 Аида Обућа,с.р. 
     Г о р а ж д е 
 

817 
 

На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско–подрињског кантона 
Горажде („Службене новине Босанско 
–подрињског кантона Горажде”, број 8 
/15), Одлуке Владе Босанско–подрињ-
ског кантона Горажде број:03-11-332/ 
22 од 04.03.2022.године о давању сагла-
сности на  Програм утрошка средстава 
,,Програм  кантоналних новчаних по-
дстицаја у пољопривреди за 2022.годи-
ну”, Одлуке Владе Босанско–подрињ-
ског кантона Горажде о давању саглас-
ности на Програм о измјенама и допу-
нама Програма утрошка средстава 
,,Програм кантоналних новчаних под-
стицаја у пољопривреди за 2022.годи-
ну” број:03-11-519/22 од 31.03.2022.го-
дине, Одлуке Владе Босанско–подрињ-
ског кантона Горажде о давању сагла- 

16. септембар/рујан 2022. 
 

 
сности на Програм о измјенама и до-
пунама Програма утрошка средстава 
,,Програм кантоналних новчаних по-
дстицаја у пољопривреди за 2022.годи-
ну” број: 03-11-1475/22 од 12.08.2022.го-
дине, утврђеног у Буџету Министарст-
ва за привреду Босанско-подрињског 
кантона Горажде за 2022. годину на ек-
ономском коду 614 500 (ПОД 002) – Су-
бвенције јавним предузећима-подсти-
цај пољопривредној производњи у из-
носу од 350.000,00КМ, Упутстава за ос-
тваривање новчаних подстицаја у при-
марној пољопривредној производњи, 
број: 04-11-438-3/22 од 04.04.2022.годи-
не и Упутства о измјенама и допунама 
Упутства за остваривање новчаних по-
дстицаја у примарној пољопривредној 
производњи  број: 04-11-1667-3/22 од 
22.08.2022.године, Влада Босанско–под-
рињског кантона Горажде, на својој 
145. редовној сједници, одржаној дана 
08.09.2022. године, д о н о с и:  
 
 

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

подизања засада јагодичастог воћа 
(јагода, малина, купина, боровница, 
аронија, брусница, огрозд) за СПП, 

СПО, ЗЗ, ДОО и физичка лица 
 

Члан  1. 
  

Овом се Одлуком даје сагласно-
ст Министартву за привреду Босанско 
–подрињског кантона Горажде да исп-
лати новчана средства у износу од 
6.000,00 КМ за подстицај у пољоприв-
реди – подстицај за Суфинансирање 
подизања засада јагодичастог воћа (ја-
года, малина, купина, боровница, аро-
нија, брусница, огрозд) за СПП, СПО,  
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ЗЗ, ДОО и физичка лица.  
  

Члан 2. 
 

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

 1. Туруља Сејфо              2.000,00КМ 
 2. Исламагић Нуџеим 2.000,00КМ 
 3. Мујагић Сафија      1.000,00КМ 
 4. Хаџовић Ферид  1.000,00КМ 
 

Члан 3. 
  
 За реализацију ове Одлуке зад-
ужују се Министарство за привреду и 
Министарство за  финансије Босанско-
подрињског кантона Горажде, а сред-
став у износу од 6.000,00 КМ ће се об-
езбиједити из Буџета Министарства за 
привреду са економског кода 614 500 
(ПОД 002 - Субвенције јавним пре-
дузећима - пољопривредна произво-
дња) за Суфинансирање подизања за-
сада јагодичастог воћа (јагода, малина, 
купина, боровница, аронија, брусни-
ца, огрозд ) за СПП, СПО, ЗЗ, ДОО и 
физичка лица. 
 

Члан 4. 
 

Одлука ступа на снагу даном 
објављивања на службеној огласној та-
бли Босанско–подрињског кантона  Го-
ражде, а накнадно ће да се објави у 
„Службеним новинама Босанско–под-
рињског кантона  Горажде”. 
 
Број:03-11-1664/22                П Р Е М И Ј Е Р 
08.09.2022.године                 Аида Обућа,с.р. 
     Г о р а ж д е 
 

818 
 

На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско-подрињског кантона  
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Горажде (“Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде”, број: 
8/15) и Програма утрошка средстава 
Министарства за социјалну политику, 
здравство, расељена лица и избјеглице 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де, са економског кода 614100 (ЈАО 002) 
– Текући трансфери другим нивоима 
власти (Дом за стара и изнемогла ли-
ца) за 2022.годину, одобреног Одлуком 
Владе Босанско-подрињског кантона 
Горажде број:03-11-460/22 од 17.03.2022. 
године, Влада Босанско-подрињског 
кантона Горажде, на својој 145. редов-
ној сједници, одржаној дана 08.09.2022. 
године, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о одобравању исплате новчаних 

средстава  ЈУ „Дом за стара и 
изнемогла лица” Горажде 

 
Члан 1. 

 
Овом се Одлуком одобрава исп-

лата новчаних средства ЈУ „Дом за ст-
ара и изнемогла лица” Горажде у уку-
пном износу од 30.000,00 КМ на име 
осигурања неопходних средстава за 
покриће трошкова пружања услуга и 
нормалног функционисања јавне ус-
танове, измирења дијела обавеза по 
Споразуму о регулисању потражива-
ња упосленика ЈУ „Дом за стара и из-
немогла лица” Горажде, број:03-14-868-
3/15 од 26.06.2015. године, те регулиса-
ња обавеза по Споразуму између ЈУ 
„Дом за стара и изнемогла лица” Го-
ражде и Порезне управе Федерације 
БиХ о плаћању дужних јавних прихо-
да у ратама, на који је Влада Босанско-
подрињског кантона Горажде дала саг-
ласност Одлуком број: 03-11-119/20 од 
24.01.2020. године. 
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Члан 2. 
 

Одобрена новчана средства у 
износу од 30.000,00 КМ исплатити на 
терет Буџета Министарства за социјал-
ну политику, здравство, расељења ли-
ца и избјеглице Босанско-подрињског 
кантона Горажде, економски код 614 
100 (ЈАО 002) – Текући трансфери 
другим нивоима власти (Дом за стара 
и изнемогла лица) за 2021. годину, а у 
корист ЈУ „Дом за стара и изнемогла 
лица” Горажде на жирорачун број: 
1327310410345049 код НЛБ банке д.д. 
Тузла – филијала Горажде. 
 

Члан 3. 
 

Задужује се ЈУ Дом за стара и 
изнемогла лица Горажде да Министа-
рству за социјалну политику, здравст-
во, расељена лица и избјеглице и Вла-
ди Босанско-подрињског кантона Го-
ражде достави извјештај о намјенском 
утрошку средстава са пратећом доку-
ментацијом.  
 

Члан 4. 
 

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

Члан 5. 
 

Ова Одлука ступа на снагу дан-
ом објављива ња на службеној огласној 
табли Кантона, а накнадно ће да се об-
јави у “Службеним новинама Босанско 
-подрињског кантона Горажде”. 
 
Број:03-11-1662/22 П Р Е М И Ј Е Р 
08.09.2022.године                 Аида Обућа,с.р. 
     Г о р а ж д е 

16. септембар/рујан 2022. 
 
 
819 
 

На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде („Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде”, број: 8 
/15), а у складу са Програмом утрошка 
средстава Министарства за образова-
ње, младе, науку, културу и спорт са 
економског кода 614 100 (КАН 003) - 
Остали текући трансфери – Инфор-
мисање за 2022. годину, Влада Босан-
ско-подрињског кантона Горажде, на 
својој 145. редовној сједници, одржаној 
дана 08.09.2022.године, д о н о с и:  
 
 

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

подрињског кантона Горажде д.о.о. 
на име VIII (осме) од укупно  

XII (дванаест) редовних транши  
за 2022. годину 

 
Члан 1. 

                                                                                  
                 Одобравају се новчана сред-
ства у износу од 50.613,19 КМ Јавном 
предузећу РТВ Босанско-подрињског 
кантона Горажде д.о.о. на име уплате 
VIII (осме) од укупно XII (дванаест) ре-
довних транши за 2022. годину, нами-
јењене за исплату плата и доприноса.  
 

Члан 2. 
 
                  За реализацију ове Одлуке за-
дужује се Министарство за финансије, 
а средства дозначити из Буџета Мини-
старства за образовање, младе, науку, 
културу и спорт са економског кода 
614 100 (КАН 003) - Остали текући тра-
нсфери – Информисање. Новчана сре-
дства дозначити на жирорачун Јавног 
предузећа РТВ Босанско-подрињског 
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кантона Горажде д.о.о. број:1325002001 
666685, отворен код НЛБ Тузланске ба-
нке филијала Горажде, ИД број: 42450 
30110002.  
 

Члан 3. 
 
                 Корисник средстава дужан је 
да Министарство за образовање, мла-
де, науку, културу и спорт у року од 15 
(петнаест) дана од дана реализације 
средстава извијести и документује на-
ведени утрошак, те да захтјев за наред-
ну мјесечну траншу достави Министа-
рству за образовање, младе, науку, ку-
лтуру и спорт првог радног дана након 
истека мјесеца за који се захтјев подноси. 
 

Члан 4. 
 
                  Одлука ступа на снагу даном 
објављивања на службеној огласној та-
бли Кантона, а накнадно ће да се обја-
ви у „Службеним новинама Босанско-
подрињског кантона Горажде”.  
 
Број:03-11-1661/22                 П Р Е М И Ј Е Р 
08.09.2022.године                 Аида Обућа,с.р. 
     Г о р а ж д е 
 

820 
 

На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде („Службене новине Босанско 
–подрињског кантона Горажде”, број: 
08/15), Влада Босанско–подрињског ка-
нтона Горажде, на својој 145. редовној 
сједници, одржаној дана 08.09.2022. го-
дине, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о одобравању одласка на матуралну 

екскурзију упосленицима ЈУ 
Мјешовита средња школа „Енвер 

Поздеровић” Горажде у Републику 
Шпанију 
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Члан 1. 
 

Одобрава се одлазак на матура-
лну екскурзију упосленицима ЈУ Мје-
шовита средња школа „Енвер Позде-
ровић” Горажде са ученицима IV раз-
реда за школску 2022/2023. годину у 
Републику Шпанију, а како слиједи: 
 

- Имамовић Мула – директорица  
                                     школе; 

- Кајевић Сафет – вођа пута; 
- Љуковац Бајро и 
- Садиковић Јасмин. 
 

Матурална екскурзија за учени-
ке IV разреда за школску 2022/2023. 
годину ће се реализовати у периоду од 
16. до 25.09.2022. године.  
 

За реализацију ове Одлуке заду-
жује се Министарство за финансије Бо-
санско-подрињског кантона Горажде, 
а средства за реализацију исте су обез-
бијеђена у Буџету ЈУ Мјешовита сред-
ња школа „Енвер Поздеровић” Гораж-
де на економском коду 613100 – Путни 
трошкови. 
 

Члан 2. 
 

Одлука ступа на снагу даном 
објављивања на службеној огласној та-
бли Босанско–подрињског кантона  
Горажде, а накнадно ће да се објави у 
„Службеним новинама Босанско–по-
дрињског кантона Горажде”. 
 
Број:03-34-1660/22                П Р Е М И Ј Е Р 
08.09.2022.године                 Аида Обућа,с.р. 
     Г о р а ж д е  
 

821  
        

На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско–подрињског кантона 
Горажде („Службене новине Босанско  
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–подрињског кантона Горажде”, број: 
08/15), Влада Босанско–подрињског ка-
нтона Горажде, на својој 145. редовној 
сједници, одржаној дана 08.09.2022. го-
дине, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о одобравању одласка на матуралну 

екскурзију упосленицима ЈУ Средња 
техничка школа „Хасиб Хаџовић” 

Горажде у Републику Шпанију 
 

Члан 1. 
 

Одобрава се одлазак на матура-
лну екскурзију упосленицима ЈУ Сред-
ња техничка школа „Хасиб Хаџовић” 
Горажде са ученицима IV разреда за 
школску 2022/2023. годину у Републи-
ку Шпанију, а како слиједи: 
 

- Фочо Мерима – вођа пута; 
- Бичо Ерна; 
- Машала Реџеп и 
- Драгољ Вејсил – замјенски проф- 

                                 есор у пратњи. 
 

Матурална екскурзија за учени-
ке IV разреда за школску 2022/2023. го-
дину ће се реализовати у периоду од 
16. до 25.09.2022. године.  
 

За реализацију ове Одлуке зад-
ужује се Министарство за финансије 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де, а средства за реализацију исте су 
обезбијеђена у Буџету ЈУ Средња тех-
ничка школа „Хасиб Хаџовић” Гораж-
де на економском коду 613100 – Путни 
трошкови. 
 

Члан 2. 
 

Одлука ступа на снагу даном 
објављивања на службеној огласној та- 
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бли Босанско–подрињског кантона  Го-
ражде, а накнадно ће да се објави у 
„Службеним новинама Босанско-под-
рињског кантона Горажде”. 
 
Број:03-34-1659/22                П Р Е М И Ј Е Р 
08.09.2022.године                 Аида Обућа,с.р. 
     Г о р а ж д е 
 

822   
     

На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско–подрињског кантона 
Горажде („Службене новине Босанско 
–подрињског кантона Горажде”, број: 
08/15), Влада Босанско–подрињског ка-
нтона Горажде, на својој 145. редовној 
сједници, одржаној дана 08.09.2022. го-
дине, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о одобравању службеног  

путовања у Велику Британију 
 

Члан 1. 
 

Одобрава се службено путова-
ње у Велику Британију за двије упос-
ленице ЈУОШ „Фахрудин Фахро Баш-
челија” Горажде: Буква Џенана и Пја-
но Ениса и ученицима средњих школа 
са подручја Босанско-подрињског кан-
тона Горажде: ЈУМСШ „Енвер Позде-
ровић” Горажде (Ченгић Ахмед) и ЈУ 
СТШ „Хасиб Хаџовић” Горажде (Хај-
рић Емела).  
 

Службено путовање би се реа-
лизовало на основу позива од стране 
управе британског удружења „Goraž-
de Children Foundation” као награда за 
побједу на такмичењу у писању есеја. 
 

Службено путовање ће се оба-
вити у периоду од 16.09. до 21.09.2022. 
године. 
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Британско удружење „Goražde 
Children Foundation” сноси трошкове 
превоза, смјештаја и боравка, а упосле-
нице школе неће тражити накнаду за 
дневнице, тако да за реализацију ове 
Одлуке нису потребна додатна фина-
нсијска средства из Буџета Босанско-
подрињског кантона Горажде. 
 

Члан 2. 
 

Одлука ступа на снагу даном 
објављивања на службеној огласној та-
бли Босанско-подрињског кантона Го-
ражде, а накнадно ће да се објави у 
„Службеним новинама Босанско-под-
рињског кантона Горажде”. 
 
Број:03-45-1658/22                 П Р Е М И Ј Е Р 
08.09.2022.године                 Аида Обућа,с.р. 
     Г о р а ж д е  
  

823 
 

На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде („Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде” број: 8/ 
15), а у складу са Законом о извршењу 
Буџета Босанско-подрињског кантона 
Горажде за 2022. годину („Службене 
новине Босанско-подрињског кантона 
Горажде” број: 12/21), Влада Босанско-
подрињског кантона Горажде на својој 
145. редовној сједници, одржаној 08.09. 
2022. године, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о одобравању текућих  трансфера 

општинама/граду у саставу Босанско-
подрињског кантона Горажде 

 
Члан 1. 

 
Овом се Одлуком одобравају те-

кући трансфери општинама/граду у  
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саставу Босанско-подрињског кантона 
Горажде замјесец АВГУСТ 2022. годи-
не из буџета Министарства за финан-
сије са економског кода 614100-Текући 
трансфери другим нивоима власти-
Општине/Град  Босанско-подрињског 
кантона како слиједи:  
 

1. Град Горажде 20.000,00 КМ, на рач-
ун број: 1028400000002222 отворен 
код  Унион банке д.д. експозитура 
Горажде 
Врста  прихода: 732114,   
шифра: 033,  
буџетска организација: 0000000 

 
2. Општина Фоча у Федерацији БиХ 

20.000,00 КМ, на рачун број:101-140-
00005957-42 отворен код Привред-
не банке д.д. Сарајево, филијала 
Горажде. 
Врста  прихода: 732114,   
шифра: 134,  
буџетска организација: 0000000 

 
3. Општина Пале у Федерацији БиХ 

20.000,00 КМ на рачун број: 102-007-
0000018886 отворен код Унион 
банке Сарајево, филијала Горажде. 
Врста  прихода: 732114,   
шифра: 136,  
буџетска организација: 0000000 

 
Члан 2. 

 
За реализацију ове Одлуке заду-

жује се Министарство за финансије Бо-
санско-подрињског кантона Горажде.  
 

Члан 3. 
 

Корисници средстава из члана 
1. ове Одлуке дужни су прије одобра-
вања средстава за наредни мјесец под-
нијети извјештај о утрошку средстава 
одобрених овом Одлуком. 
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Члан 4. 
 

Одлука ступа на снагу даном 
објављивања на службеној огласној та-
бли Босанско-подрињског кантона Го-
ражде, а накнадно ће да се објави  у 
„Службеним новинама Босанско-под-
рињског кантона Горажде”.       
 
Број:03-11-1657/22                П Р Е М И Ј Е Р 
08.09.2022.године                 Аида Обућа,с.р. 
     Г о р а ж д е 
 

824 
 

 На основу члана 24. Закона о 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде („Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде” број: 
8/15), а у складу са чланом 4. Уговора 
за извођење радова на реконструкцији 
система гријања у згради Министарст-
ва за привреду Босанско-подрињског 
Кантона у Горажду број:09-19-465-33/ 
21 од 06.04.2022. године, Влада Босанс-
ко-подрињског кантона Горажде, на 
својој 145. редовној сједници, одржаној 
дана 08.09.2022. године, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности на плаћање 

Фактуре број: 000511 на име 
извођења радова на реконструкцији 

система гријања у згради 
Министарства за привреду  

Босанско-подрињског Кантона  
у Горажду 

 
Члан 1. 

 
 Овом се Одлуком даје сагласно-
ст за плаћање Фактуре број: 000511  од 
01.09.2022. године на име извођења ра-
дова на реконструкцији система грија-
ња у згради Министарства за привре-
ду Босанско-подрињског Кантона у  

16. септембар/рујан 2022. 
 
 
Горажду, у укупном износу од 37.959,59  
КМ. 
 

Члан 2. 
 

 Средства из члана 1. Ове Одлу-
ке исплатиће се из Буџета Министар-
ства за урбанизам, просторно уређење 
и заштиту околине Босанско-подрињ-
ског Кантона Горажде са економског 
кода 821600 - Реконструкција иинвест-
иционо одржавање (намјенска средст-
ва за заштиту околине) на жирорачун 
„Јањина“ д.о.о. Горажде број:102007000 
0010641, отворен код Унион банке. 
  

Члан 3. 
 
 За реализацију ове Одлуке заду-
жују се Министарство за урбанизам, 
просторно уређење и заштиту околи-
не и Министарство за финансије Боса-
нско-подрињаког Кантона Горажде. 
 

Члан 4. 
 

Ова Одлука ступа на снагу дан-
ом њене објаве на службеној огласној 
табли Босанско-подрињског Кантона 
Горажде, а накнадно ће да се објави у 
„Службеним новинама Босанско-под-
рињског Кантона Горажде”. 
 
Број:03-11-1655/22                П Р Е М И Ј Е Р 
08.09.2022.године                 Аида Обућа,с.р. 
     Г о р а ж д е 
 

825 
 

 На основу члана 24. Закона о 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде („Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде” број: 8/ 
15), а у складу са чланом 4. Уговора за 
извођење радова на реконструкцији 
крова на згради Министарства за фи- 



16. септембар/рујан 2022. 
 
 
нансије Босанско-подрињског Кантона  
у Горажду број: 09-19-538-60/21 од 21. 
06.2022. године, Влада Босанско-подри-
њског кантона Горажде на својој 145. 
редовној сједници одржаној дана 08.09. 
2022. године д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности на плаћање 
Окончане ситуације број: 27/2022.  

на име извођења радова на 
реконструкцији крова на  згради 

Министарства за финансије  
Босанско-подрињског Кантона  

у Горажду 
 

Члан 1. 
 

 Овом се Одлуком даје сагласно-
ст за плаћање Окончане ситуације  бр-
ој: 27/2022 од 31.08.2022. године на име 
извођења радова на реконструкцији 
крова на згради Министарства за фи-
нансије Босанско-подрињског Кантона  
у Горажду, у укупном износу од 
148.473,00  КМ. 
 

Члан 2. 
 

 Средства из члана 1. Ове Одлу-
ке исплатиће се из буџета Министар-
ства за урбанизам, просторно уређење 
и заштиту околине Босанско-подрињ-
ског Кантона Горажде са економског 
кода 821600-Реконструкција иинвести-
ционо одржавање  на жирорачун ГПД 
„ДРИНА“ д.д. Горажде број:1011400000 
004042, отворен код ПБС филијала Го-
ражде. 
  

Члан 3. 
 

 За реализацију ове Одлуке зад-
ужују се Министарство за урбанизам,  
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просторно уређење и заштиту околи-
не и Министарство за финансије Боса-
нско-подрињског Кантона Горажде. 
 

Члан 4. 
 

Ова Одлука ступа на снагу дан-
ом њене објаве на службеној огласној 
табли Босанско-подрињског Кантона 
Горажде, а накнадно ће да се објави у 
„Службеним новинама Босанско-под-
рињског Кантона Горажде”. 
 
Број:03-11-1654/22                П Р Е М И Ј Е Р 
08.09.2022.године                 Аида Обућа,с.р. 
     Г о р а ж д е  
 

826 
 

          На основу члана 23. Закона о Вла-
ди Босанско-подрињског кантона Гор-
ажде („Службене новине Босанско-по-
дрињског кантона Горажде”, број: 8/ 
15), а у вези са чланом 39. став 1. Зако-
на о извршењу Буџета Босанско-под-
рињског  кантона Горажде за 2022. го-
дину („Службене новине Босанско-по-
дрињског кантона Горажде”, број: 12/ 
21), Влада Босанско-подрињског кан-
тона Горажде, на 145. редовној сједни-
ци, одржаној дана 08.09.2022. године,  
д о н о с и:   
 
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности Министарству 

за унутрашње послове Босанско–
подрињског кантона Горажде за 
набавку услуге поправке пумпе  

за прање возила 
 

Члан 1. 
 

Овом се Одлуком даје сагласно-
ст Министарству за унутрашње посло-
ве Босанско-подрињског кантона Гор- 
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ажде да покрене поступак набавке ус-
луге поправке пумпе за прање  возила.  
 

Члан 2. 
 

Средства у укупном износу од 
1.500 КМ са ПДВ-ом потребна за наба-
вку услуге из члана 1. ове Одлуке  обе-
збијеђена су у Буџету Босанско-подри-
њског кантона Горажде за 2022.годину 
(„Службене новине Босанско-подрињ-
ског  кантона Горажде“ број: 12/21), 
раздјел 14, организациони код 141 – 
Министарство за унутрашње послове, 
на економском коду: 821600 – Рекон-
струкција и инвестиционо одржавање. 
 

Члан 3. 
 

За реализацију ове Одлуке заду-
жују се Министарство за унутрашње 
послове Босанско-подрињског кантона 
Горажде и Министарство за финансије 
Босанско-подрињског кантона  Гораж-
де, свако из своје надлежности. 
 

Члан 4. 
 

Ова Одлука ступа на снагу дан-
ом објављивања на службеној огласној 
табли Кантона, а накнадно ће да се об-
јави у „Службеним новинама Босанско 
-подрињског кантона Горажде”. 
 
Број:03-11-1653/22                П Р Е М И Ј Е Р 
08.09.2022.године                 Аида Обућа,с.р. 
     Г о р а ж д е 
 

827 
 

На  основу члана   23.  Закона  о  
Влади   Босанско-подрињског  кантона   
Горажде („Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде”, број: 
8/15), а у вези са чланом  39. став 1. За-
кона о извршењу Буџета Босанско-по- 

16. септембар/рујан 2022. 
 
 
дрињског  кантона Горажде за 2022. го-
дину („Службене новине Босанско-по-
дрињског кантона Горажде”, број: 12/ 
21), Влада Босанско-подрињског кан-
тона Горажде, на 145. редовној сједни-
ци, одржаној дана 08.09.2022. године,  
д о н о с и :   
 
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности Управи 

полиције Министарства за 
унутрашње послове Босанско–
подрињског кантона Горажде  
за набавку уређаја-трептача 

 
Члан 1. 

 
Овом се Одлуком даје сагласно-

ст Управи полиције Министарства за 
унутрашње послове Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде да покрене по-
ступак набавке уређаја за давање посе-
бних свјетлосних и звучних сигнала 
(трептача).  
 

Члан 2. 
 

Средства у укупном износу од 
2.100 КМ са ПДВ-ом потребна за наба-
вку уређаја из члана 1. ове Одлуке  
обезбијеђена су у Буџету Босанско-по-
дрињског кантона Горажде за 2022.го-
дину („Службене новине Босанско-по-
дрињског кантона Горажде“ број:12/21), 
раздјел 14, организациони код 142 - 
Уп-рава полиције, на економском ко-
ду: 821300 - Набавка опреме. 
 

Члан 3. 
 

За реализацију ове Одлуке заду-
жују се Управа полиције Министарст-
ва за унутрашње послове Босанско-по-
дрињског кантона Горажде и Минис- 



16. септембар/рујан 2022. 
 
 
тарство за финансије Босанско-подри-
њског кантона Горажде, свако из своје 
надлежности. 
 

Члан 4. 
 

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

Број:03-11-1652/22                 П Р Е М И Ј Е Р 
08.09.2022.године                 Аида Обућа,с.р. 
     Г о р а ж д е 
 

828 
 

На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско–подрињског кантона 
Горажде („Службене новине Босанско 
–подрињског кантона Горажде”, број: 
8/15), а у складу са Програмом утрош-
ка средстава Владе Босанско–подрињ-
ског кантона Горажде са економског 
кода 614 300 - БАН 004 - Текући транс-
фери непрофитним организацијама – 
Муфтијство, Влада Босанско–подрињ-
ског кантона Горажде, на 145. редовној 
сједници, одржаној  дана 08.09.2022.го-
дине, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о одобравању новчаних средстава 

Меџлису Исламске заједнице  
Чајниче за свечаност отварања џамије 

„Малдован Али – паше Чељо”  
у Међуријечју – МИЗ Чајниче 

 
Члан 1. 

 
 Овом се Одлуком одобравају но-
вчана средства у износу од 1.000,00 КМ 
Меџлису Исламске заједнице Чај-ниче 
за свечаност отварања џамије „Малдо-
ван Али – паше Чељо” у  Међуријечју 
– МИЗ Чајниче. 

Број 8 – страна 2121 
 
 

Члан 2. 
 
 За реализацију ове Одлуке зад-
ужује се Министарство за финансије 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де, а средства исплатити са економског 
кода Владе Босанско-подрињског  кан-
тона Горажде 614 300 - БАН 004 – Те-
кући трансфери непрофитним орга-
низацијама –  Муфтијство. 
 Средства уплатити на рачун бр-
ој: 5620068141159664, отворен код НЛБ 
развојна банка Чајниче. 
 

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

Број:03–11-1642/22                П Р Е М И Ј Е Р 
08.09.2022.године                 Аида Обућа,с.р. 
     Г о р а ж д е 
 

829           
 

На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско–подрињског кантона 
Горажде („Службене новине Босанско 
–подрињског кантона Горажде”, број: 
8/15), а у складу са Програмом утрош-
ка средстава Владе Босанско–подрињ-
ског кантона Горажде са економског 
кода 614 300 - БАН 004 - Текући транс-
фери непрофитним организацијама - 
Муфтијство, Влада Босанско–подрињ-
ског кантона Горажде на 145. редовној 
сједници, одржаној дана 08.09.2022.го-
дине, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о одобравању новчаних средстава КУД 
„ПОЛЕТ” Устиколина за трошкове око 

поновне регистрације Удружења 
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Члан 1. 
 

 Овом се Одлуком одобравају но-
вчана средства у износу од 600,00 КМ 
КУД „ПОЛЕТ” Устиколина за трош-
кове поновне регистрације Удружења.  
 

Члан 2. 
 

За реализацију ове Одлуке зад-
ужује се Министарство за финансије 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де, а средства за реализацију ове Одлу-
ке обезбијеђена су у Буџету Владе Бо-
санско-подрињског кантона Горажде 
за 2022. годину на економском коду 
614 300 – БАН 001– Текући трансфери 
непрофитним организацијама. 
 

 Средства уплатити на рачун 
број:1610300001400094, отворен код Ра-
ифаизен банке Горажде. 
 

Члан 3. 
 

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

Број:03–11-1643/22                П Р Е М И Ј Е Р 
08.09.2022.године                 Аида Обућа,с.р. 
      Г о р а ж д е 
 

830 
 

 На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде (,,Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде” број: 
8/15), Влада Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде, на својој 145. сједници, 
одржаној дана 08.09.2022.г., д о н о с и:  
 
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности на Програм  

и Финансијски план обиљежавања 18.  
септембра, Дана Босанско-подрињског 

кантона Горажде 

16. септембар/рујан 2022. 
 
 

Члан 1. 
 
 Овом се Одлуком даје сагласно-
ст на Програм обиљежавања 18. септе-
мбра, Дана Босанско-подрињског кан-
тона Горажде и Финансијски план ко-
ји је саставни дио овог Програма. Одо-
бравају се трошкови за реализацију 
Програма у износу од 16.806,11 КМ.  
 

Члан 2. 
 
 За реализацију ове Одлуке зад-
ужује се Одбор за обиљежавање 18. 
септембра - Дана Босанско-подрињск-
ог кантона Горажде, а средства у изно-
су од 11.406.11 КМ обезбиједити из Бу-
џета Владе Босанско-подрињског кан-
тона Горажде, економски код 613900 – 
БАН 005 – Уговорене услуге и друге 
посебне услуге-обиљежавање значајн-
их датума, износ од 4.400,00 КМ из Бу-
џета Министарства за борачка питања 
Босанско-подрињског кантона, еконо-
мски код 614300 – Текући трансфер не-
профитним организацијама (обиље-
жавање значајних датума), те износ од 
1.000,00 КМ из Буџета Министарства 
за образовање, младе, науку, културу 
и спорт Босанско-подрињског канто-
на, економски код 613900 – Уговорене 
услуге и друге посебне услуге. 
 

Члан 3. 
 
 Ова Одлука ступа на снагу дан-
ом објављивања на службеној табли 
Кантона, а накнадно ће да се објави у 
„Службеним новинама Босанско-под-
рињског кантона Горажде”.  
 
Број:03–11-1698/22                П Р Е М И Ј Е Р 
08.09.2022.године                 Аида Обућа,с.р. 
     Г о р а ж д е 
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На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде („Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде” број: 
8/15), а у вези са чланом 143. Послов-
ника Скупштине Босанско-подрињск-
ог кантона Горажде („Службене нови-
не Босанско-подрињског кантона Гор-
ажде”, број: 3/18), Влада Босанско-под-
рињског кантона Горажде, на 146. ре-
довној сједници, одржаној дана 15.09. 
2022. године, д о н о с и:  
  
 

О Д Л У К У 
о утврђивању амандмана на Одлуку 

о измјенама и допунама Буџета 
Босанско-подрињског кантона 

Горажде 
 

Члан 1. 
 
 Овом се Одлуком утврђују ама-
ндмани на Одлуку о измјенама и до-
пунама Буџета Босанско-подрињског 
кантона Горажде, у дијелу који се од-
носи на број запосленика, како слије-
ди:  
 

- Министарство за унутрашње пос-
лове са 47 на 50 запосленика 

- Министарство за урбанизам, прос-
торно уређење и заштиту околине 
са 9 на 11 запосленика 

- Служба за односе с јавношћу са 2 
на 3 запосленика 

- Кантонална завод за бесплатну пра-
вну помоћ са 3 на 4 запосленика 

- Уред премијера и Владе Босанско-
подрињског кантона Горажде са 6 
на 8 запосленика. 

 
Члан 2. 

 
Амандмани из члана 1. ове Од- 
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луке постају саставни дио Одлуке о из-
мјенама и допунама Буџета Босаснско-
подрињског кантона Горажде. 
 

Члан 3. 
 

Одлука ступа на снагу даном 
објављивања на службеној огласној та-
бли Босанско-подрињског кантона Го-
ражде, а биће накнадно објављена  у 
„Службеним новинама Босанско-под-
рињског кантона Горажде”.       
 
Број:03–11-1689/22                П Р Е М И Ј Е Р 
15.09.2022.године                 Аида Обућа,с.р. 
     Г о р а ж д е 
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На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде („Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде” број: 
8/15), а у вези са чланом 143. Послов-
ника Скупштине Босанско-подрињск-
ог кантона Горажде („Службене нови-
не Босанско-подрињског кантона Гор-
ажде”, број: 3/18), Влада Босанско-под-
рињског кантона Горажде, на 146. ре-
довној сједници, одржаној дана 15.09. 
2022. године, д о н о с и:  
 
 

О Д Л У К У 
о утврђивању амандмана на 
Закон о социјалној заштити, 

заштити цивилних жртава рата  
и заштити породица са дјецом 

 
Члан 1. 

 
 Овом Одлуком утврђује се ама-
ндман на члан 136. Закона о социјалн-
ој заштити, заштити цивилних жртава 
рата и заштити породица са дјецом, 
како слиједи:  
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 У члану 136. иза става 1. додати 
нови став 2. који гласи: „Даном почет-
ка примјене Закона о материјалној по-
дршци породицама са дјецом у Феде-
рацији Босне и Херцеговине („Службе-
не новине ФБиХ” број: 52/22) престаје 
примјена одредби из чланова 97-103. 
овог Закона”. 
 

Члан 2. 
 

Амандман из члана 1. ове Од-
луке постаје саставни дио Закона о со-
цијалној заштити, заштити цивилних 
жртава рата и заштити породица са 
дјецом. 
 

Члан 3. 
 

Одлука ступа на снагу даном 
објављивања на службеној огласној та-
бли Босанско-подрињског кантона Го-
ражде, а биће накнадно објављена  у 
„Службеним новинама Босанско-под-
рињског кантона Горажде”.  
 
Број:03–11-1693/22                П Р Е М И Ј Е Р 
15.09.2022.године                 Аида Обућа,с.р. 
     Г о р а ж д е 
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Министарство за правосуђе, уп-
раву и радне односе Босанско–подри-
њског кантона Горажде, рјешавајући 
по захтјеву КУЛТУРНОУМЈЕТНИЧ-
КОГ ДРУШТВА „ПОЛЕТ“, на основу 
члана 33. Закона о удружењима и фо-
ндацијама (“Службене новине Феде-
рације БиХ”, број: 45/02), д о н о с и: 
 
 

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

ства за правосуђе, управу и радне  
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односе Босанско–подрињског кан-
тона Горажде, под регистарским 
бројем Р-I-19/1997 у прву књигу Ре-
гистра уписано је КУЛТУРНОУМ-
ЈЕТНИЧКО ДРУШТВО „ПОЛЕТ“. 

 
2. Уписује се у Регистар удружења, 

који се води код Министарства за 
правосуђе, управу и радне односе 
Босанско-подрињског кантона Гор-
ажде, продужење мандата  лицу 
овлаштеном за заступање и пред-
стављање Удружења, односно Уз-
уновић Сеад и даље остаје Пред-
сједник Удружења. 

 
3. Уписује се у Регистар удружења 

који се води код Министарства за 
правосуђе, управу и радне односе 
Босанско-подрињског кантона Гор-
ажде, промјена Предсједника Ск-
упштине Удружења, тако што се 
Бајрактаревић Енвер – Предсједн-
ик Скупштине Удружења, разрје-
шава дужности, а ново лице име-
новано за Предсједника Скупшт-
ине Удружења је: Габела Нихад. 

 
4. Уписује се у Регистар Удружења 

који се води код Министарства за 
правосуђе, управу и радне односе 
Босанско-подрињског кантона Гор-
ажде, промјена чланова Предсје-
дништва  Удружења, тако што се 
досадашњи чланови Предсједниш-
тва Удружења, разрјешавају дужно-
сти, а именују се нови чланови Пр-
едсједништва Удружења на основу 
Одлука Скупштине Удружења од 
11.06.2022. године. 

 
5. Уписује се у Регистар удружења 

који се води код Министарства за 
правосуђе, управу и радне односе 
Босанско-подрињског кантона Гор- 
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ажде, промјена чланова Скупш-
тине Удружења, тако што се доса-
дашњи чланови Скупштине Удру-
жења разрјешавају дужности, а им-
енују се нови чланови Скупштине 
Удружења на основу Одлука Скуп-
штине од 11.06.2022. године.  

 
6. Уписује се у Регистар удружења, 

који се води код Министарства за 
правосуђе, управу и радне односе 
Босанско-подрињског кантона Гор-
ажде, промјена чланова Надзорн-
ог одбора Удружења, тако што се 
досадашњи чланови Надзорног од-
бора Удружења разрјешавају дуж-
ности, а именују се нови чланови 
Надзорног одбора Удружења на ос-
нову Одлука Скупштине Удруже-
ња од 11.06.2022. године. 

 
7.   Уписује се у Регистар удружења,  

који се води код Министарства за 
правосуђе, управу и радне односе 
Босанско-подрињског кантона Го-
ражде, промјена чланова 20, 23. и 
27. Статута Удружења, како слије-
ди: 

 

• Члан 20. Статута Удружења се 
мијења и гласи: КУД се форми-
ра на принципу Скупштине. 
Скупштину чини петнаест (15) 
чланова.  

• Члан 23. Статута Удружења ми-
јења се и гласи: Скупштина из 
својих редова бира: 
1. Предсједништво КУД-а, 
2. Предсједника КУД-а,  
3. Надзорни одбор и  
4. Предсједавајућег Скупштине. 
Радом Скупштине на редовн-
им, изборним и ванредним сје-
дницама руководи предсједава-
јући Скупштине. Мандат чла- 
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нова изабраних на Скупштини 
траје четири (4) године. Скуп-
штина је у правилу редовна, из-
борна и ванредна. Редовна се 
одржава сваке године, изборна 
сваке четири (4) године, а ван-
редна по потреби.   

• Члан 27. се мијења и гласи: Пре-
дсједништво КУД-а броји пет 
(5) чланова. Предсједник се би-
ра између чланова Предсједни-
штва. Мандат чланова Предсје-
дништва и предсједника траје 
четири (4) године. Исти члано-
ви могу бити поново бирани у 
Предсједништво КУД-а. Пред-
сједништво КУД-а за свој рад 
одговара Скупштини КУД-а. 

 
Ове измјене Статута чине састав-

ни дио Статута Културноумјетничког 
друштва „Полет“, који је овјерен од 
стране Министарства за правосуђе, уп-
раву и радне односе Босанско-подри-
њског кантона Горажде, под бројем: 
УП-1:05-05-19/10 од 12.04.2010. године. 
 
8.  Упис промјена  из тачки  2, 3, 4, 5, 6.  

и 7. диспозитива  овог  Рјешења изв-
ршен је дана  21.07.2022. године. 

 
О б р а з л о ж е њ е 

 
КУЛТУНОУМЈЕТНИЧКО ДРУ-

ШТВО”ПОЛЕТ” уписано је у Регистар 
удружења, који се води код Министа-
рства за правосуђе, управу и радне од-
носе Босанско-подрињског кантона Го-
ражде, дана 16.08.1997. године, под ре-
гистарским бројем Р-I-19/1997 у прву 
књигу Регистра. 

Захтјевом број:УП-1:05-04-101/22  
од 12.07.2022.године, обратило се КУЛ-
ТУРНОУМЈЕТНИЧКО ДРУШТВО “ПО-
ЛЕТ” за упис у Rегистар сљедећих про- 
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мјена: лица овлаштених за заступање и 
представљање Удружења, предсједни-
ка Скупштине Удружења, чланова Пр-
едсједништва, Скупштине и Надзорн-
ог одбора Удружења и Статута Удру-
жења. 

Уз захтјев су приложене сљеде-
ће одлуке које су донесене на сједници 
Скупштине Удружења, одржаној дана 
11.06.2022. године: Одлука о разрјеше-
њу лица за представљање и заступање 
Удружења, Одлука о именовању пред-
сједника Удружења, Одлука о постав-
љању лица за представљање и заступа-
ње Удружења, Одлука о разрјешењу 
старих чланова Предсједништва Удру-
жења, Одлука о именовању нових чла-
нова Предсједништва Удружења, Од-
лука о разрјешењу досадашњег пред-
сједавајућег Скупштине Удружења, 
Одлука о избору новог предсједавају-
ћег Скупштине Удружења, Одлука о 
разрјешењу старих чланова Скупшти-
не Удружења, Одлука о именовању 
нових чланова Скупштине Удружења, 
Одлука о разрјешењу старих чланова 
Надзорног одбора Удружења, Одлука 
о именовању нових чланова Надзор-
ног одбора Удружења, Одлука о дјели-
мичним измјенама и допунама Стату-
та Удружења и Записник са сједнице 
Скупштине Удружења. 
  У поступку разматрања захтјева 
и приложених доказа Министарство за 
правосуђе, управу и радне односе Бо-
санско-подрињског кантона Горажде 
је оцијенило да су испуњени услови за 
упис у Регистар промјена, стога је, на 
основу члана 33. Закона о удружењи-
ма и фондацијама (“Службене новине 
ФБиХ”, број: 45/02), одлучено као у 
диспозитиву овог Рјешења. 
 

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

Накнада за упис промјена Уд-
ружења у Регистар удружења у износу 
од 100,00 КМ уплаћена је на одговара-
јући рачун у складу са Рјешењем број: 
05-14-120/14 од 12.03.2014. године и до-
каз о уплати налази се у спису предмета.  
 

Ово је Рјешење коначно у уп-
равном поступку и против истог се  
не може изјавити жалба, али се може 
покренути управни спор тужбом код 
Кантоналног суда у Горажду у року 
од 30 дана од дана достављања Рјеше-
ња. Тужба се подноси у два истовјет-
на примјерка и уз исту се прилаже 
ово Рјешење у оригиналу или препи-
су. 
 
Број:УП-1:05-04-101/22  ПО ОВЛАШТЕЊУ 
21.07.2022. године           М И Н И С Т Р А 
     Г о р а ж д е              Алма Шабанија,с.р. 
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Министарство за правосуђе, уп-
раву и радне односе Босанско-подри-
њског кантона Горажде, рјешавајући по 
захтјеву  СПОРТСКОГ ДРУШТВА „ГО-
РАЖДЕ“, а на основу члана 29. Закона 
о удружењима и фондацијама („Служ-
бене новине Федерације Босне и Хер-
цеговине“, број: 45/02), д о н о с и: 
 
 

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

који се води код Министарства за  
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правосуђе, управу и радне односе 
Босанско-подрињског кантона Гор-
ажде, СПОРТСКО ДРУШТВО „ГО-
РАЖДЕ“. 

 

Скраћени назив друштва је:  
СД „Горажде“. 

 
2. Сједиште друштва је у Горажду, у 

улици Заима Имамовића бр. 42А. 
 

3. Упис је извршен под регистарским 
бројем Р-I-7/2022 у прву књигу Ре-
гистра, дана 25.07.2022. године. 

 
4. СПОРТСКО ДРУШТВО „ГОРАЖ-

ДЕ“ је добровољно, невладино, ва-
нстраначко удружење са сљедећим  
програмским циљевима, дјелатно-
стима и задацима: 

 

• Развој, промоција и унапређе-
ње спорта на нивоу Града Го-
ражда и повећање бављења 
спортом у свим сегментима ст-
ановништва Града Горажда; 

• Усклађивање и координација 
рада спортских клубова и уд-
ружења – клубова спортске ре-
креације, те спортских клубо-
ва лица са инвалидитетом на 
нивоу Града Горажда; 

• Међусобна спортска  сарадња 
удружених у Спортском дру-
штву; 

• Обезбјеђење друштвеног угле-
да и заштита удружених у Сп-
ортском друштву; 

• Промоција образовне и педа-
гошке функције спорта, фер-
плеја, разумијевања, толеран-
ције и одговорности кроз ба-
вљење спортом; 

• Популаризацију спорта у мед-
ијима, образовним институци-
јама и другим организацијама; 
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• Представљање и афирмација 
Града Горажда; 

• Пружање помоћи својим чла-
новима у области маркетинга, 
повезивања са привредом, ув-
ођења нових метода рада и по-
словања, прибављање послов-
них информација и сл.; 

• Подстицање рада својих члан-
ова додјељивањем награда и 
признања за изузетне спортс-
ке резултате и за допринос ра-
звоју и унапређењу спорта у 
Граду Горажду; 

• Сарадња са одговарајућим др-
жавним, друштвеним, научним 
и стручним организацијама и 
другим органима и организа-
цијама на реализацији задата-
ка од заједничког интереса; 

• Организовање спортских так-
мичења и манифестација; 

• Изнајмљивање опреме и спо-
ртских објеката; 

• Перманентно стручно образо-
вање и усавршавање спортск-
их стручњака и стручњака у 
спорту; 

• Пружање помоћи својим чла-
новима у унапређењу струч-
ног рада; 

• Ангажовање у Спортском са-
везу Босанско–подрињског ка-
нтона Горажде и сарадња са 
другим организацијама у об-
ласти спорта; 

• Издавање сопствених публи-
кација и подршка изналаже-
њу других публикација од зн-
ачаја за развој спорта у Граду 
Горажду и унапређење спортс-
ке науке и стручног рада у сп-
орту; 

• Дјелатности за спречавање не-
гативних појава у спорту (доп- 
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инг, насиље и недолично по-
нашање, лажирање спортских 
резултата); 

• Дјелатности на заштити здра-
вља спортиста; 

• Дјелатности на јачању спорт-
ског морала и спортског духа 
код својих чланова и утврђи-
вању правила понашања у њи-
ховим међусобним односима; 

• Пружање савјетодавних услу-
га Граду Горажду у области сп-
орта; 

• Спортско суђење; 
• Друге дјелатности и мјере које 

доприносе реализацији циље-
ва Спортског друштва и оства-
ривање положаја утврђеног За-
коном о спорту и Стратегијом 
развоја спорта Босанско–под-
рињског кантона Горажде и  
Статутом друштва. 

 
5. Лица овлаштена за заступање и пре-

дстављање СПОРТСКОГ ДРУШТ-
ВА „ГОРАЖДЕ“  су: 

 
Касим Каменица – предсједник  

Друштва 
Џенис Ћулов – потпредсједник 

Друштва 
 
6. СПОРТСКО ДРУШТВО „ГОРАЖ-

ДЕ“  дјелује на подручју  Босанско–
подрињског кантона Горажде и  да-
ном уписа код овог Министарства 
стиче својство правног лица, чији  
надзор над радом врши надлежни 
кантонални орган у чије подручје 
спада праћење стања у области на 
коју се односи дјелатност Друштва. 

 
7. Друштво је обавезно пријавити ов-

ом Министарству сваку измјену ак-
та на основу којих је регистровано,  
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у року од 30 дана након извршене 
измјене. 

 
О б р а з л о ж е њ е 

 
СПОРТСКО ДРУШТВО „ГОРА-

ЖДЕ“ поднијело је Министарству за 
правосуђе, управу и радне односе  Бо-
санско-подрињског кантона Горажде 
захтјев за упис у Регистар удружења, 
који се води код овог Министарства.   

Уз захтјев је приложена сљедећа 
документација: Одлука о оснивању 
Друштва, Статут Друштва (2x), Одлука 
о именовању лица овлаштеног за зас-
тупање и представљање Друштва, Сп-
исак чланова органа управљања, Запи-
сник са оснивачке сједнице Скупшти-
не Друштва и Рјешење градоначелни-
ка Града Горажда број: 02-04-2-432/22 
од 17.02.2022. године, о одобрењу уно-
са назива Града у назив Друштва.  

Увидом у приложену докумен-
тацију СПОРТСКОГ ДРУШТВА „ГО-
РАЖДЕ“ Министарство за правосуђе, 
управу и радне односе Босанско-под-
рињског кантона Горажде, оцијенило 
је да су испуњени услови за упис у Ре-
гистар удружења, стога је, сходно од-
говарајућим одредбама Закона о удру-
жењима и фондацијама („Службене 
новине Федерације Босне и Херцего-
вине“ број:45/02), одлучено као у дис-
позитиву овог Рјешења. 
  

Ово је Рјешење коначно у уп-
равном  поступку и против истог се 
може покренути управни спор туж-
бом код Кантоналног суда у Горажду 
у року од 30 дана од дана достављања 
Рјешења. Тужба се подноси у два ис-
товјетна примјерка и уз исту се при-
лаже ово Рјешење у оригиналу или 
препису. 
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Административна такса у изно-
су од 2,00 КМ и 50,00 КМ уплаћена је 
по Тарифном броју 1. и 83. Закона о 
административним таксама („Службе-
не новине Босанско–подрињског кант-
она Горажде“, број:12/13 и 12/15) и до-
каз о њеној уплати налази се у спису 
предмета. 
 

Накнада за упис у Регистар уд-
ружења у износу од 200,00 КМ уплаће-
на је на одговарајући рачун у складу 
са Рјешењем број:05-14-120/14 од 12.03. 
2014. године и доказ о  уплати налази 
се у спису предмета. 
 
Број:УП-1:05-04-108/22     М И Н И С Т А Р 
25.07.2022.године        Наташа Данојлић,с.р. 
    Г о р а ж д е 
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Министарство за правосуђе, уп-
раву и радне односе Босанско-подри-
њског кантона Горажде, рјешавајући 
по захтјеву СТРУКОВНОГ СИНДИКА-
ТА ДОКТОРА МЕДИЦИНЕ И СТО-
МАТОЛОГИЈЕ БОСАНСКО-ПОДРИ-
ЊСКОГ КАНТОНА ГОРАЖДЕ, на ос-
нову члана 33. Закона о удружењима и 
фондацијама („Службене новине Фе-
дерације БиХ”, број: 45/02), д о н о с и: 
 

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

ва за правосуђе, управу и радне од-
носе Босанско–подрињског канто-
на Горажде под регистарским бро-
јем Р-I-1/2017 у прву књигу Регис-
тра уписан је СТРУКОВНИ СИН-
ДИКАТ ДОКТОРА МЕДИЦИНЕ И 
СТОМАТОЛОГИЈЕ БОСАНСКО-
ПОДРИЊСКОГ КАНТОНА ГОРА-
ЖДЕ. 

 
2. Уписује се у Регистар удружења,  
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који се води код Министарства за 
правосуђе, управу и радне односе 
Босанско-подрињског кантона Гор-
ажде, продужење мандата лицима 
овлаштеним за заступање и пред-
стављање Удружења,  тако што др. 
Дамир Бадждаревић и даље оста-
је предсједник Струковног синди-
ката и др. Емира Чељо и даље ос-
таје замјеник предсједника Стру-
ковног синдиката.   

 
3. Уписује се у Регистар удружења, 

који се води код Министарства за 
правосуђе, управу и радне односе 
Босанско-подрињског кантона Гор-
ажде, промјена предсједника Ску-
пштине Сруковног синдиката, тако 
што се др. Весна Немец-Клисура, 
предсједник Скупштине Струков-
ног синдиката, разрјешава дужно-
сти, а ново лице именовано за пре-
дсједника Скупштине  Струковног 
синдиката  је др. Башким Бајрами. 

 
4. Уписује се у Регистар удружења, 

који се води код Министарства за 
правосуђе, управу и радне односе 
Босанско-подрињског кантона Гор-
ажде, промјена замјеника  предсјед-
ника Скупштине Струковног син-
диката, тако што се др. Алта Бихо-
рац-Перла, замјеник предсједника 
Скупштине Струковног синдиката 
разрјешава дужности, а ново лице 
именовано за замјеника предсјед-
ника Скупштине Струковног си-
ндиката  је др. Зинаида Сијерчић. 

 
5. Уписује се у Регистар удружења, 

који се води код Министарства за 
правосуђе, управу и радне односе 
Босанско-подрињског кантона Гор-
ажде, промјена члана Управног од-
бора Струковног синдиката тако  
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што се др. Дамир Ратковић на осн-
ову Одлуке Скупштине Струковн-
ог синдиката број: 48/22 од 25.07. 
2022. године разјешава дужности 
члана Управног одбора Струковног 
синдиката и истом Одлуком име-
нован је Управни одбор Струков-
ног Синдиката и то: др. Дамир Ба-
ждаревић, предсједник УО, др. Ем-
ира Чељо, замјеник предсједника 
УО, др. Рабина Хаџиахметовић, чл-
ан, прим др. Сабина Гушо, члан  и 
прим. др. Фуад Ровчанин, члан. 

 
6. Уписује се у Регистар удружења, 

који се води код Министарства за 
правосуђе, управу и радне односе 
Босанско-подрињског кантона Го-
ражде, промјена чланова Надзор-
ног одбора Струковног синдиката 
тако што се на основу Одлуке Ску-
пштине Струковног синдиката до-
садашњи чланови др. Ерна Хуба-
нић, др. Абдулрахман Бакер и др. 
Зерина Мекушић разрјешавају ду-
жности и истом Одлуком имено-
ван је нови Надзорни одбор Скуп-
штине струковног синдиката и то: 
др. Дамир Чељо, предсједник НО, 
др. Харис Поздер, замјеник пред-
сједника НО и др. Алдијана Дра-
ковац, члан НО.    

 
7. Уписује се у Регистар удружења, 

који се води код Министарства за 
правосуђе, управу и радне односе 
Босанско-подрињског кантона Го-
ражде, промјена делегата у Скуп-
штини Струковног синдиката тако 
што се др. Ајнур Хаџиахметовић, 
др. прим.др. Весна Немец-Клисура, 
др. Алдијана Халиловић-Куновац, 
др. Али Кудеимати и др. Харис Ма-
шнић разрјешавају дужности деле-
гата, а именују се нови делегати у 
Скупштину Струковног синдиката  
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и то: др.Харис Поздер, прим. др. Ба-
шким Бајрами, др. Вилдана Раш-
чић, др. Семир Перла и др. Лубаба 
Калие.  

 
8. Упис промјена  из тачки  2, 3, 4, 5. и 

6. диспозитива овог Рјешења извр-
шен је дана  18.08.2022. године. 

 
О б р а з л о ж е њ е 

 
СТРУКОВНИ СИНДИКАТ ДО-

КТОРА МЕДИЦИНЕ И СТОМАТО-
ЛОГИЈЕ БОСАНСКО-ПОДРИЊСКОГ 
КАНТОНА ГОРАЖДЕ уписан је у Ре-
гистар удружења, који се води код Ми-
нистарства за правосуђе, управу и рад-
не односе Босанско-подрињског кан-
тона  Горажде, дана 16.02.2017. године, 
под регистарским бројем Р-I-1/2017  у  
прву књигу Регистра. 

Захтјевом број:УП-1:05-04-127/22 
од 02.08.2022.године, обратио се СТРУ-
КОВНИ СИНДИКАТ ДОКТОРА МЕ-
ДИЦИНЕ И СТОМАТОЛОГИЈЕ БО-
САНСКО-ПОДРИЊСКОГ КАНТОНА 
ГОРАЖДЕ за упис у Регистар сљеде-
ћих промјена: лица овлаштених за за-
ступање и представљање Струковног 
синдиката, предсједника и замјеника 
предсједника  Скупштине Струковног 
синдиката, чланова Управног одбора 
Струковног синдиката, чланова Над-
зорног одбора Стуковног синдиката и 
делегата у Скупштини Струковног си-
ндиката.   

Уз захтјев су приложене сљеде-
ће одлуке које су донесене на сједници 
Скупштине Удружења, одржаној дана 
25.07.2022. године, и то: Одлука о име-
новању предсједника Струковног син-
диката број: 46/2022, Одлука о имено-
вању замјеника предсједника Струко-
вног синдиката број: 47/2022, Одлука о  
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разрјешењу и именовању предсједни-
ка Скупштине струковног синдиката 
број: 49/2022, Одлука о разрјешењу и 
именовању замјеника предсједника 
Скупштине Струковног синдиката бр-
ој:50/22, Одлука о разрјешењу и име-
новању Управног одбора Струковног 
синдиката број: 48/22, Одлука о раз-
рјешењу и именовању Надзорног од-
бора Струковног синдиката број: 53/ 
22, Одлука о разрјешењу и именовању 
Статутарне комисије Струковног син-
диката број:54/22 и Одлука о разрје-
шењу и именовању делегата у Скуп-
штини Струковног синдиката број: 51 
/22, Записник број: 39/22 од 25.07.2022. 
године са VIII редовне и изборне Сје-
днице Скупштине Струковног синди-
ката и списак присутних делегата на 
сједници Скупштине Струковног син-
диката.    
  У поступку разматрања захтјева 
и приложених доказа, Министарство 
за правосуђе, управу и радне односе 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де је оцијенило да су испуњени услови 
за упис у Регистар промјена, стога је, 
на основу члана 33. Закона о удруже-
њима и фондацијама („Службене но-
вине Ф БиХ”, број: 45/02), одлучено 
као у диспозитиву овог Рјешења.  
 

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

Накнада за упис промјена Удру-
жења у Регистар удружења у износу 
од 100,00 КМ уплаћена је на одговара- 
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јући рачун у складу са Рјешењем број: 
05-14-120/14 од 12.03.2014. године и до-
каз о уплати налази се у спису пред-
мета. 
 

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

 
Број:УП-1:05-04-127/22  ПО ОВЛАШТЕЊУ  
18.08.2022.године              М И Н И С Т Р А 
     Г о р а ж д е                  Емина Башић,с.р. 
 

836 
 

Министарство за правосуђе, уп-
раву и радне односе Босанско–подри-
њског кантона Горажде, на основу чл-
анова 42. и 43. Закона о удружењима и 
фондацијама („Службене новине Фе-
дерације БиХ”, број:45/02), д о н о с и: 
 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о престанку рада удружења 

 
1. Удружење повратника „Дрина” 

Дубиште регистровано дана 16.06. 
2000. године, под редним бројем  Р-
I-13/2000 у прву књигу Регистра, 
престаје са радом и брише се из 
Регистра удружења, који се води у 
Министарству за правосуђе, упра-
ву и радне односе Босанско–подри-
њског кантона Горажде.   

2. Рјешење ступа на снагу даном до-
ношења. 

 
О б р а з л о ж е њ е 

 
 Министарство за правосуђе, уп- 
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раву и радне односе Босанско-подри-
њског кантона Горажде, у складу са 
Информацијом о невладином сектору 
у Босанско–подрињском кантону Гор-
ажде за 2021. годину и Закључком Вла-
де Кантона број: 03-04-534/22 од 01.04. 
2022. године, ради на ажурирању базе 
и књиге Регистра удружења, која се во-
ди у овом Министарству.  
 Поступајући по напријед наве-
деном, те увидом у спис предмета уо-
чено је да Удружење повратника „Др-
ина” Дубиште од 2002. године није ов-
ом Министарству достављало никакав 
захтјев за упис промјена у Регистар уд-
ружења.  

Дана 19.05.2022. године, а имају-
ћи у виду обавезе и одговорности  Уд-
ружења  по основу одредби из чланова 
33, 40. и 43. Закона о удружењима и 
фондацијама, ово Министарство је по-
звало Удружење повратника „Дрина” 
Дубиште  да без одлагања, а најкасније 
у року од 15 дана од дана пријема акта 
доставе записник о раду и одлучивању 
са посљедње одржане сједнице Скуп-
штине Удружења и усвојене одлуке са 
посљедње сједнице Скупштине Удру-
жења, укључујући одлуке о усвојеним 
извјештајима о финансијском посло-
вању Удружења за претходни период. 

Дана 22.07.2022. године предме-
тно Удружење је запримило акт овог 
Министарства, што потврђује поврат-
ница која се налази у спису предмета, 
али Удружење повратника „Дрина” 
Дубиште до момента доношења овог 
Рјешења није поступило по напријед 
наведеном акту.  

Чланом 43. став 2. тачка 1. Зако-
на о удружењима и фондацијама („Сл-
ужбене новине Федерације БиХ”, број: 
45/02) прописано је да Удружење пре-
стаје дјеловати ако је протекло двос- 
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труко више времена од времена утвр-
ђеног статутом удружења за одржава-
ње скупштине, а Скупштина Удруже-
ња није одржана, а чланом 42. истог 
Закона да удружење престаје са радом 
када надлежно министарство донесе 
коначно рјешење о престанку рада уд-
ружења или када кантонални суд до-
несе правоснажну пресуду о забрани 
рада удружења.  

С обзиром на све изнесене чи-
њенице, а узимајући у обзир и да се 
Скупштина Удружења нија заказивала  
у роковима одређеним Статутом Уд-
ружења, стекли су се услови  за преста-
нак рада поменутог Удружења и бри-
сање истог из Регистра удружења, који 
се води у овом Министарству.  

На основу напријед наведеног, 
одлучено је као у диспозитиву Рјеше-
ња. 
 

Ово је Рјешење коначно у уп-
равном поступку и против истог се  
не може изјавити жалба, али се може 
покренути управни спор тужбом код 
Кантоналног суда у Горажду у року 
од 30 дана од дана достављања Рјеше-
ња. Тужба се подноси у два истовјет-
на примјерка и уз исту се прилаже 
ово Рјешење у оригиналу или препису. 
 
Број:УП-1:05-04-133/22  ПО ОВЛАШТЕЊУ 
23.08.2022.године              М И Н И С Т Р А 
     Г о р а ж д е                 Емина Башић,с.р. 
 

837 
 

Министарство за правосуђе, уп-
раву и радне односе Босанско–подри-
њског кантона Горажде, рјешавајући 
по захтјеву УДРУЖЕЊА  НОГОМЕТ-
НИ КЛУБ „ИЛОВАЧА“, на основу чл-
ана 33. Закона о удружењима и фонда-
цијама („Службене новине Федерације 
БиХ”, број:45/02), д о н о с и: 



16. септембар/рујан 2022. 
 
 

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

ва за правосуђе, управу и радне од-
носе Босанско–подрињског канто-
на Горажде под регистарским бро-
јем Р-I-18/1997 у прву књигу Реги-
стра уписано је УДРУЖЕЊЕ НО-
ГОМЕТНИ КЛУБ „ИЛОВАЧА”. 

 
2. Уписује се у Регистар удружења, 

који се води код Министарства за 
правосуђе, управу и радне односе 
Босанско-подрињског кантона Го-
ражде, промјена Статута Удруже-
ња Ногометни клуб „Иловача“, на 
начин да се у истом врши  једна из-
мјена и двије допуне Статута, како 
слиједи:  

 
• У Статуту Удружења Ногоме-

тни клуб „Иловача“ број:01-7/ 
12 од 02.06.2012.године, иза чл-
ана 17. додаје се нови члан 
17.а, који гласи:  

 
„Члан 17.а 

  
1. Клуб ће у потпуности и увијек 

поштовати Статут ФСБПК  Гора-
жде, НСФБиХ и НСБиХ, као и 
ЦАС-а донесене по жалби на ос-
нову Статута; 

2. Клуб ће учествовати у такмиче-
њима која организује ФСБПК Го-
ражде; 

3. Клуб ће плаћати чланарину и 
друге накнаде како то дефинише 
ФСБПК Горажде, НСФБиХ и НС 
БиХ; 

4. Клуб и његови чланови морају: 
 

a) да се придржавају принципа 
лојалности, интегритета, спо-
ртског духа у складу са духом 
фер-плеја; 
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б) да поштују принципе неутра- 

лности и недискриминације у 
политичким и вјерским пита-
њима у складу са чланом 5. 
Статута НС БиХ; 

ц)  да се придржавају важећих  
правила игре како их је обја-
вио ИФАБ као и правила игре 
за мали ногомет и ногомет на 
пијеску које је објавио Изврш-
ни одбор ФИФА-е; 

д) да се обавежу Статутом да ће се  
придржавати прописа и дирек-
тива ФСБПК Горажде, НСФБиХ, 
БиХ, УЕФА-е и ФИФА-е, као и 
одлука донесених у складу са 
њима; 

е) да признају надлежност ЦАС-а  
како је наведено у релевантним 
одредбама Статута ФИФА-е и 
Статута УЕФА-е; 

ф) све спорове који су резултат  
или произилазе из примјене 
Статута ФСБПК Горажде, Ста-
тута НСФБиХ и Статута НС 
БиХ, прописа, директива или 
одлука донесених на основу 
Статута или у вези са било ка-
квим уговором у посљедњој 
истанци износе пред искључи-
ву надлежност независног и 
непристрасног арбитражног 
трибунала, конкретно ЦАС-а у 
Лозани – Швицарска, како је 
то наведено у релевантним од-
редбама ФИФА- иног и УЕФА-
иног Статута, док прописима 
Босне и Херцеговине не буде 
установљен одговарајући арби-
тражни трибунал на територи-
ји Босне и Херцеговине, који 
испуњава минималне захтјеве 
ФИФА-е, УЕФА-е. ЦАС ће да-
вати коначна рјешења таквих 
спорова без учешћа редовног  
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суда, осим ако то није експли-
цитно забрањено важећим за-
конодавством у Босни и Херце-
говини; 

г) да списак изабраних органа дос- 
    тавља у Савез у року од 30 дана; 

5. Клуб се обавезује да ће уско сара-
ђивати са Савезом у циљу развоја 
и унапређења ногомета на свим 
нивоима као и на организацији 
такмичења на подручју ФСБПК-а 
Горажде; 

6. Клуб има право и обавезу да вр-
ши регистрацију и евиденцију 
играча стручних кадрова објеката 
и терена на подручју ФСБПК Го-
ражде у складу са прописима и 
правилима ФСБПК Горажде, НС 
ФБиХ и НСБиХ; 

7. Клуб се обавезује да ће избјећи 
формирање разних интересних 
група које прејудицирају једин-
ство ногомета у ФСБПК Горажде; 

8. Клуб се обавезује да ће поштова-
ти и унапређивати интерес и цје-
ловитост Савеза; 

9. Клуб ће омогућити да се извршно 
тјело њихове асоцијације бира пу-
тем слободних избора; 

10. Клуб ће осигурати да мандат пре-
дсједника траје максимално чети-
ри године; 

11. Клуб се обавезује да ће доносити 
одлуке по питањима везаним за 
своје чланство и то независно од 
било ког вањског дијела; 

12. Клуб се обавезује да неће контак-
те одржавати са савезима учлање-
ним у ФИФА и УЕФА без знања и 
одобрења Савеза и НСБиХ; 

13. Клуб се обавезује да ће одржати 
изборну Скупштину у истој годи-
ни кад и ФСБПК Горажде; 

14. Клуб ће обавијестити Савез о 
времену и мјесту одржавања Ску- 
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пштине Клуба.“ 

 
• У члану 29. Статута додају се 

нови ставови (3), (4) и (5), који 
гласе: 

 
„(3) Скупштина (редовна или ванре- 

дна) засједа правоваљано и има 
кворум ако је присутно 2/3 од 
утврђеног броја делегата на избо-
рној Скупштини и одлучује 2/3 
од укупног броја делегата. 

(4) У случају да није постигнут кво-
рум, Скупштина засједа по истом 
дневном реду наредног дана на 
истом мјесту и у исто вријеме. Ов-
ом другом засједању мора прису-
ствовати натполовична већина 
(50%+1) од укупног броја делегата 
да би се доносиле правоваљане 
одлуке. 

(5) Аке се поново не постигне кво-
рум, Управни одбор клуба сазива 
нову Скупштину по истом днев-
ном реду у року од 15 дана. Тој 
сједници није потребан кворум.“ 

 
• Члан 57. Статута се мијења и 

гласи: 
 

„Члан 57. 
 
(1) Клуб, његови чланови, играчи и 

службена лица ће сваки спор до-
маћег карактера који произилази 
или је везан за ФСБПК  Горажде, 
Статут, прописе, директиве и 
одлуке донесене у вези с њим, 
као и спорове везане за било који 
уговор, поднијети на искључиву 
надлежност ЦАС-а у Лозани у 
Швицарској. 

(2) Клуб признаје ЦАС као призна-
ти арбитражни трибунал НСБиХ 
све док спортска организација не  
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успостави у складу са законода-
вством БиХ одговарајући арби-
тражни трибунал за територију 
Босне и Херцеговине која захти-
јева минималне услове ФИФА-е 
и УЕФА-е. 

 
Ова измјена и допуне Статута 

чине саставни дио Статута Удружења 
Ногометни клуб „Иловача“, број: 01-
7/12 од 02.06.2012. године. 
 
3. Упис промјена  из тачке 2. диспози-

тива овог Рјешења извршен је дана 
25.08.2022. године.  

 
О б р а з л о ж е њ е 

 
Удружење Ногометни клуб 

„Иловача“ уписано је у Регистар удру-
жења, који се води код Министарства 
за правосуђе, управу и радне односе  
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де, дана  14.08.1997. године, под регис-
тарским бројем Р-I-18/97 у прву књигу 
Регистра. 

Захтјевом број:УП-1:05-04-132/22  
од 23.08.2022.године, обратило се Удру-
жење Ногометни клуб „Иловача” за 
упис у регистар промјене Статута. 

Уз захтјев је приложена Одлука 
број: 01-08/22 од 20.08.2022. године, о 
измјенама и допунама Статута НК Ило-
вача и Записник број:01-07/22 од 20.08. 
2022.године, са ванредне сједнице сје-
днице Скупштине удружења НК Ило-
вача. 
  У поступку разматрања  захтје-
ва и приложених доказа, Министарст-
во за правосуђе, управу и  радне од-
носе Босанско-подрињског кантона Го-
ражде је оцијенило да су испуњени ус-
лови за упис у Регистар промјена, сто-
га је, на основу члана 33. Закона о уд- 
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ружењима и фондацијама („Службене 
новине ФБиХ”, број: 45/02), одлучено 
као у диспозитиву овог Рјешења. 
 

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

Накнада за упис промјена удру-
жења у Регистар удружења у износу 
од 100,00 КМ уплаћена је на одгова-
рајући рачун у складу са Рјешењем 
број: 05-14-120/14 од 12.03.2014. године 
и доказ о уплати налази се у спису пре-
дмета. 
  

Ово је Рјешење коначно у упра-
вном поступку и против истог се  не 
може изјавити жалба, али се може 
покренути управни спор тужбом код 
Кантоналног суда у Горажду у року 
од 30 дана од дана достављања Рјеше-
ња. Тужба се подноси у два истовјет-
на примјерка и уз исту се прилаже 
ово Рјешење у оригиналу или препи-
су.  
 
Број:УП-1:05-04-132/22     М И Н И С Т А Р 
25.08.2022.године        Наташа Данојлић,с.р. 
    Г о р а ж д е 
 

838 
 

Министарство за правосуђе, уп-
раву и радне односе Босанско–подри-
њског кантона Горажде, рјешавајући 
по захтјеву УДРУЖЕЊА “СВЈЕТЛО-
СТ ДРИНЕ” ГОРАЖДЕ, на основу чла-
на 33. Закона о удружењима и фонда-
цијама (“Службене новине Федерације 
БиХ”, број: 45/02), д о н о с и: 
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Р Ј Е Ш Е Њ Е 
 
1. У Регистар удружења Министарст-

ва за правосуђе, управу и радне од-
носе Босанско–подрињског канто-
на Горажде под регистарским бро-
јем Р-I-9/2006 у прву књигу Регис-
тра уписано је УДРУЖЕЊЕ “СВЈЕ-
ТЛОСТ ДРИНЕ” ГОРАЖДЕ. 

 
2. Уписује се у Регистар удружења, 

који се води код Министарства за 
правосуђе, управу и радне односе 
Босанско-подрињског кантона Го-
ражде, промјена лица овлаштеног  
за заступање и представљање Уд-
ружења, тако што Црљенковић 
Мирсаду – предсједнику Управ-
ног одбора Удружења, престаје 
овлаштење за заступање и пред-
стављање Удружења, а ново лице 
овлаштено за заступање и пред-
стављање Удружења је Челик 
Мустафа – предсједник Управног 
одбора Удружења. Дркенда Есма 
и даље остаје замјеник предсјед-
ника Управног одбора Удружења. 

 
3. Упис промјена из тачке 2.  диспози-

тива овог Рјешења извршен је дана  
01.09.2022. године. 

 
О б р а з л о ж е њ е 

 
УДРУЖЕЊЕ “СВЈЕТЛОСТ ДРИ-

НЕ” ГОРАЖДЕ уписано је у Регистар 
удружења, који се води код Министар-
ства за правосуђе, управу и радне од-
носе Босанско–подрињског кантона   
Го-ражде, дана 06.12.2006. године, под 
регистарским бројем Р-I-9/2006 у  
прву књигу Регистра. 

Захтјевом број:УП-1:05-04-113/22 
од 27.07.2022. године, обратило  се УД- 
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РУЖЕЊЕ “СВЈЕТЛОСТ ДРИНЕ” ГО-
РАЖДЕ за упис у Регистар промјене 
лица овлаштеног за заступање и пре-
дстављање Удружења. 

Уз захтјев је приложена Одлука 
број: 38-1 а/22 од 02.06.2022. године, о 
разрјешењу лица овлаштеног за засту-
пање и представљање Удружења, Од-
лука број: 38-1 б/22 од 02.06.2022. годи-
не, о избору и именовању лица овлаш-
теног за заступање и представљање 
Удружења и Записник са сједнице Ск-
упштине Удружења број: 39-1/22 од 
02.06.2022. године. 
  У поступку разматрања захтјева 
и приложених доказа, Министарство 
за правосуђе, управу и радне односе 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де је оцијенило да су испуњени услови 
за упис у Регистар промјена, стога је, 
на основу члана 33. Закона о удруже-
њима и фондацијама (“Службене но-
вине Ф БиХ”, број: 45/02), одлучено 
као у диспозитиву овог Рјешења. 
 

Странка је ослобођена од пла-
ћања административне таксе на захт-
јев за упис промјена у Регистар и на 
ово Рјешење, на основу члана 12. став 
1. тачка 8). Закона о административ-
ним таксама („Службене новине Боса-
нско–подрињског кантона Горажде“, 
број: 12/13 и 12/15). 

Накнада за упис промјена Удру-
жења у Регистар удружења у износу 
од 20,00 КМ уплаћена је на одговара-
јући рачун у складу са Рјешењем број: 
05-14-120/14 од 12.03.2014. године и до-
каз о уплати налази се у спису предме-
та. 
 

Ово је Рјешење коначно у уп-
равном поступку и против истог се  
не може изјавити жалба, али се може  
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покренути управни спор тужбом код 
Кантоналног суда у Горажду у року 
од 30 дана од дана достављања Рјеше-
ња. Тужба се подноси у два истовјет-
на примјерка и уз исту се прилаже 
ово Рјешење у оригиналу или препи-
су. 
 
Број:УП-1:05-04-125/22   М И Н И С Т А Р 
01.09.2022.године      Наташа Данојлић,с.р. 
     Г о р а ж д е 
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Министарство за правосуђе, уп-
раву и радне односе Босанско–подри-
њског кантона Горажде, рјешавајући 
по захтјеву УДРУЖЕЊА ФУДБАЛ-
СКИХ ТРЕНЕРА,  на основу члана 33. 
Закона о удружењима и фондацијама 
(„Службене новине Федерације БиХ”, 
број: 45/02), д о н о с и: 
 
 

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

ва за правосуђе, управу и радне од-
носе Босанско–подрињског канто-
на Горажде, под регистарским бро-
јем Р-I-7/2012 у прву књигу Регис-
тра уписано је УДРУЖЕЊЕ ФУД-
БАЛСКИХ ТРЕНЕРА. 

 
2. Уписује се у Регистар удружења, 

који се води код Министарства за 
правосуђе, управу и радне односе 
Босанско-подрињског кантона Го-
ражде, промјена лица овлаштеног  
за заступање и представљање Уд-
ружења, тако што Муниру Рада-
чи – предсједнику Удружења, 
престаје овлаштење за заступање 
и представљање Удружења, а но-
во лице овлаштено за заступање 
и представљање Удружења је  Ад- 
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мир Рашчић – предсједник Удру-
жења.  

 
3. Уписује се у Регистар удружења, 

који се води код Министарства за 
правосуђе, управу и радне односе 
Босанско-подрињског кантона Го-
ражде, промјена предсједника Ск-
упштине Удружења, тако што се 
Едхем Каменица – предсједник Ск-
упштине Удружења, разрјешава ду-
жности, а ново лице именовано за 
предсједника Скупштине Удруже-
ња је Сенко Боровац. 

 
4. Уписује се у Регистар удружења, 

који се води код Министарства за 
правосуђе, управу и радне односе 
Босанско-подрињског кантона Го-
ражде, промјена делегата у Скуп-
штини Удружења, тако што се 
Мунир Радача разрјешава дужно-
сти делегата у Скупштини Удруже-
ња, а нови делегат именован у Ску-
пштину Удружења је Адмир Раш-
чић. 

 
5. Упис промјена из тачки 2, 3. и 4.   

диспозитива овог Рјешења извршен 
је дана  02.09.2022. године. 

 
О б р а з л о ж е њ е 

 
УДРУЖЕЊЕ ФУДБАЛСКИХ 

ТРЕНЕРА  уписано је у Регистар удру-
жења, који се води код Министарства 
за правосуђе, управу и радне односе  
Босанско-подрињског кантона  Гораж-
де, дана 22.08.2012.године, под региста-
рским бројем Р-I-7/2012 у прву књи-гу 
Регистра. 

Захтјевом број:УП-1:05-04-129/22 
од 03.08.2022.године, обратило се УД- 
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РУЖЕЊЕ ФУДБАЛСКИХ ТРЕНЕРА   
за упис у Регистар сљедећих промјена: 
лица овлаштеног за заступање и пре-
дстављање Удружења, предсједника 
Скупштине Удружења и делегата у 
Скупштини Удружења. 

Уз захтјев је приложена Одлука 
број: 22-07-0-1/22 од 22.07.2022. године 
о разрјешењу и именовању предсјед-
ника Удружења, Одлука број: 22-07-0-
1/22 од 22.07.2022. године, о разрјеше-
њу и именовању предсједника Скуп-
штине Удружења, Одлука број: 22-07-
ОР-1/22 од 22.07.2022. године, о разрје-
шењу делегата Скупштине Удружења, 
Одлука број:22-07-ОИ-1/22 од 22.07.2022. 
године, о именовању новог делегата 
Скупштине Удружења и  Записник са 
сједнице Скупштине Удружења број: 
22-07-ЗС-1/22  од 22.07.2022. године. 
  У поступку разматрања захтјева 
и приложених доказа, Министарство 
за правосуђе, управу и радне односе 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де је оцијенило да су испуњени услови 
за упис у Регистар промјена, стога је, 
на основу члана 33. Закона о удруже-
њима и фондацијама („Службене но-
вине ФБиХ”, број: 45/02), одлучено као 
у диспозитиву овог Рјешења. 
 

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

Накнада за упис промјена Удру-
жења у Регистар удружења у износу 
од 100,00 КМ уплаћена је на одговара-
јући рачун у складу са Рјешењем, број:  
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05-14-120/14 од 12.03.2014. године и до-
каз о уплати налази се у спису предмета. 
 

Ово је Рјешење коначно у уп-
равном поступку и против истог се  
не може изјавити жалба, али се може 
покренути управни спор тужбом код 
Кантоналног суда у Горажду у року 
од 30 дана од дана достављања Рјеше-
ња. Тужба се подноси у два истовјет-
на примјерка и уз исту се прилаже 
ово Рјешење у оригиналу или препи-
су. 
 
Број:УП-1:05-04-129/22 М И Н И С Т А Р 
02.09.2022.године  Наташа Данојлић,с.р. 
     Г о р а ж д е 
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На основу члана 56. Закона о 
организацији органа управе у Федера-
цији Босне и Херцеговине („Службене 
новине Федерације Босне и Херцего-
вине“ број: 35/05) и чланова 10. и 18. 
став 10. Закона о мирном  рјешавању 
радних спорова („Службене новине 
Федерације БиХ“, број: 49/21), минис-
тар за правосуђе, управу и радне од-
носе Босанско-подрињског кантона Го-
ражде, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о преузимању Листе миритеља  

и арбитара са које се именују 
миритељи и арбитри у мировна  
и арбитражна вијећа формирана  

за територију Федерације  
Босне и Херцеговине 

 
Члан 1. 

(Предмет Одлуке) 
 
 У поступку формирања миров-
ног и арбитражног вијећа за подручје  
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Босанско-подрињског кантона Гораж-
де примјењује се тренутно важећа Ли-
ста миритеља и арбитара са које се им-
енују миритељи и арбитри у мировна 
и арбитражна вијећа формирана за те-
риторију Федерације Босне и Херцего-
вине. 
 

Члан 2. 
(Право на накнаду) 

 
Миритељи односно арбитри из 

члана 1. ове Одлуке имају право на на-
кнаду за свој рад  у мировним односно 
арбитражним вијећима на подручју 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де коју рјешењем утврђује министар за 
правосуђе, управу и радне односе Бо-
санско-пшодрињског кантона Горажде 
и иста ће се исплаћивати из Буџета 
Министарства за правосуђе, управу и 
радне односе Босанско-подрињског 
кантона Горажде. 
 

Члан 3. 
(Право на накнаду) 

 
Ова Одлука ступа на снагу дан-

ом доношења, а накнадно ће да се об-
јави у „Службеним новинама Босанско 
-подрињског кантона Горажде“. 
 
Број:05-04-632-2 /22        ПО ОВЛАШТЕЊУ  
24.08.2022.године              М И Н И С Т Р А 
     Г о р а ж д е                  Башић Емина,с.р. 
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На основу члана 13. став 2. Уре-
дбе о организовању и начину вршења 
архивских послова у органима управе 
и службама за управу Босанско-под-
рињског кантона Горажде („Службене 
новине Босанско-подрињског кантона 
Горажде“, број:3/04), министар за пра-
восуђе, управу и радне одоносе Боса- 
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нско - подрињског кантона  Горажде,    
д о н о с и: 
 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о именовању Комисије за попис 
безвриједне регистратурне грађе 

 
I 

 
 Овим се Рјешењем именује Ко-
мисија за попис безвриједне регистра-
турне грађе у сљедећем саставу: 
 
1. САМИРА ФЕХРАТОВИЋ,  

                     предсједник Комисије, 
2. ЕМИНА БАШИЋ,                     члан 
3. АЛМА ШАБАНИЈА,                члан 
 

II 
 

Задатак Комисије из члана 1. 
овог Рјешења је да у року од 60 дана од 
дана доношења рјешења изврши по-
пис безвриједне регистратурне грађе у 
складу са Уредбом о организовању и 
начину вршења архивских послова у 
органима управе и службама за упра-
ву Босанско-подрињског кантона Го-
ражде („Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде“, број: 
3/04) и Листом категорија регистрату-
рне грађе са роковима чувања. 
 

III 
 
 Рјешење ступа на снагу даном 
доношења, а накнадно ће да се објави 
у „Службеним новинама Босанско-по-
дрињског кантона Горажде“. 
 
Број:05-44-640-1/22         М И Н И С Т А Р 
29.08.2022.године      Наташа Данојлић,с.р. 
     Г о р а ж д е  
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На основу члана 16. Закона о средњем образовању и одгоју („Службене 
новине Босанско–подрињског кантона Горажде“, број: 10/11, 5/16 и 9/20), Мини-
старство за образовање, младе, науку, културу и спорт Босанско-подрињског кан-
тона Горажде, д о н о с и:  
 
 

ПЕДАГОШКЕ СТАНДАРДЕ И НОРМАТИВЕ  
О  ИЗМЈЕНИ ПЕДАГОШКИХ СТАНДАРДА И НОРМАТИВА  

ЗА СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ОДГОЈ 
 

Члан 1. 
 
         У Педагошким стандардима и нормативима за средње образовање и одгој 
(“Службене новине Босанско–подрињског кантона Горажде” број: 11/17, 12/18, 
4/20, 7/21, 8/21 и 07/22) у члану 17. став (3) се мијења и гласи: 
 
(3)  Задаци педагога, педагога -  психолога и психолога у школи у оквиру радне  
      седмице утврђени су како слиједи:  
 
Радни задаци: (ПЕДАГОГ) Број сати 
Концепцијско-програмски задаци 3 
Програмирање, остваривање и анализа 
одгојног рада и унапређење наставе 

2 

Унапређење наставе 
Праћење и подршка иновацијама у настави 

3 

Идентификација и процјена фактора 
неадекватних облика понашања 

2 

Вођење педагошке документације  2 
Стручни рад са наставницима и  стручним 
органима школе 

3 

Рад у стручним тимовима школе 2 
Рад са ученицима и ученичким организацијама 5 
Сарадња са родитељима 2 
Сарадња са институцијама 1 
Професионална оријентација-каријерно 
савјетовање ученика 

2 

Рад за упис ученика у школу 
Испитивање зрелости  дјеце за упис у школу 

3 

Истраживање у пракси  школског педагога-
психолога, педагога 

2 

Педагошко-психолошка пракса студената 
наставних факултета и менторски рад са 
приправницима 

1 

Припрема за рад и стручно усавршавање 7 
УКУПНО 40 
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Радни задаци: (ПСИХОЛОГ) Број сати 
Концепцијско-програмски задаци 3 
Програмирање, остваривање и анализа 
психолошког рада  

2 

Идентификација и процјена фактора 
неадекватних облика понашања 

3 

Вођење психолошке документације у оквиру 
педагошког картона 

2 

Стручни рад са наставницима и стручним 
органима школе 

3 

Психолошко-савјетодавни рад са ученицима 5 
Психолошко-савјетодавни рад са родитељима 3 
Рад у стручним тимовима школе 2 
Сарадња са институцијама 2 
Професионална оријентација-каријерно 
савјетовање ученика 

3 

Рад у комисији за упис ученика у школу 2 
Истраживање у пракси  школског психолога 2 
Менторски рад са приправницима 1 
Припрема за рад и стручно усавршавање 7 
УКУПНО 40 
 

Члан 2. 
 
         Педагошки стандарди и нормативи о измјени Педагошких стандарда и 
норматива за средње образовање и одгој ступају на снагу даном доношења, а на-
кнадно ће да се објаве у “Службеним новинама Босанско–подрињског кантона 
Горажде”. 
 
Број:10-34-2646/22                                                                                                      М И Н И С Т А Р 
07.09.2022. године                                                                                                   Биљана Беговић,с.р. 
     Г о р а ж д е  
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На основу члана 8. став (3) али-
неје 6. Закона о принципима локалне 
самоуправе у Федерацији Босне и Хер-
цеговине („Службене новине ФБиХ“, 
број: 49/06 и 51/09), члана 24. Статута 
Општине Пале (“Службене новине Бо-
санско-подрињског кантона Горажде”, 
број: 19/07, 11/08 и 6/13) и члана 78. 
Пословника Општинског вијећа Опш-
тине Пале (“Службене новине Босан-

ско-подрињског кантона Горажде”, бр-
ој:5/22), Општинско вијеће Пале, на св-
ојој XXIV редовној сједници, одржаној 
дана 26.08.2022. године, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
О ВИСИНИ НАЈАМНИНЕ ЗА 

СТАМБЕНЕ ЈЕДИНИЦЕ НАМИЈЕЊЕ 
ЗА СОЦИЈАЛНО-НЕПРОФИТНО 

СТАНОВАЊЕ 
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Члан 1. 
 

Овом се Одлуком утврђује виси-
на мјесечне најамнине за стамбене је-
динице намијење за социјално-непро-
фитно становање кроз имплементаци-
ју пројеката ЦЕБ II „Затварање колек-
тивних центара и алтернативног смје-
штаја путем осигурања јавних стамбе-
них рјешења“ и БиХ3 „Регионални 
програм стамбеног збрињавања кроз 
осигурање стамбених јединица по мо-
делу непрофитног социјалног станова-
ња“.  
 

Члан 2. 
 

Висина мјесечне најамнине из 
члана 1. ове Одлуке износи 1,00 КМ/м2. 
 

Члан 3. 
 

Ова Одлука ступа на снагу дан-
ом доношења, а накнадно ће бити об-
јављена у „Службеним новинама Боса-
нско-подрињског кантона  Горажде“. 
 
Број:02-04-158/22        ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ 
26.08.2022.године       Сенад Мутапчић,с.р. 
     П р а ч а 
  

844 
 

На основу члана 5. став 2. Прав-
илника о утврђивању и начину вође-
ња регистра буџетских корисника у 
Федерацији БиХ („Службене новине 
ФБиХ” брoj: 30/14) и члана 2. Одлуке о 
успостави регистра буџетских корис-
ника Општине Фоча („Службене нов-
ине Босанско-подрињског кантона Го-
ражде“ брoj:4/15), помоћник начелни-
ка у Служби за привреду, финансије, 
општу управу, друштвене дјелатности 
и БИЗ, д о н о с и: 
 

                         16. септембар/рујан 2022. 
 
 

Р Е Г И С Т А Р 
буџетских корисника  

Општине Фоча за 2023.годину 
 

Члан 1. 
 

Регистар буџетских корисника 
Општине Фоча за 2023. годину чине 
сљедећи буџетски корисници: 
 
РБК број 01 
Назив Општина Фоча 
Адреса корисника Омладинска б.б. Фоча 
ИД број 4245026510004 
 

Члан 2. 
 

Подаци из Регистра који се не 
објављују јавни су и доступни у Слу-
жби за привреду, финансије, општу 
управу, друштвене дјелатности и БИЗ. 
 

Члан 3. 
 

Статус буџетског корисника ко-
ји се утврди након објаве овог Регис-
тра, објавиће се сљедеће године. 
 

Члан 4. 
 

Регистар буџтских корисника 
Општине Фоча за 2023.годину објави-
ти у „Службеним новинама Босанско-
подрињског кантона Горажде“. 
 
Број:04-10-11-606/22       ПОМОЋНИК 
30.05.2022.године       Н А Ч Е Л Н И К А 
Устиколина           Нихад Хаџиахметовић,с.р. 

............................................ 
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БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА 
ФЕДЕРАЦИЈА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ 
БОСАНСКО-ПОДРИЊСКИ КАНТОН ГОРАЖДЕ 
ОПШТИНСКИ СУД У ГОРАЖДУ 
Број: 45 0 П 044131 22 П 
Горажде, 08.09.2022.године 
 
 

О Г Л А С 
 

ОПШТИНСКИ СУД У ГОРАЖДУ, судија Лејла Ферхатовић, рјешевајући у 
парничном поступку тужитеља Нанела Костића из Горажда, којег заступа 
пуномоћник Есад Муминовић, адвокат из Горажда, против тужених: 1. млд. Анела 
Ћорића из Горажда, којег заступа законска заступница – мајка Емина Зенуновић 
рођена Ћорић, 2. Емина Зенуновић рођена Ћорић из Горажда и 3. Хариса 
Зенуновића из Хаџића, ради утврђивања очинства, поставио је тужитељ Емини 
Зенуновић рођеној Чорић привременог заступника – адвоката Омера Боровца, на 
основу чл. 296. ст. 2. тачка 4) и члана 298. Закона о парничном поступку Ф БиХ, јер 
је боравиште тужене непознато, нема пуномоћника, а редован поступак око 
постављања законског затупника би дуго трајао, па би за странке могле настати 
штене посљедице. 

 
Постављени привремени заступник заступат ће тужену Емину Зенуновић 

рођену Ћорић у поступку и има сва права и дужности законског заступника. Та 
права и дужности привремени заступник обавља све док се тужена Емина 
Зенуновић рођена Ћорић или њен пуномоћник не појаве пред судом, односно све 
док орган старатељства не обавијести суд да је поставио стараоца. 
 
 
                                                                                                                                      С У Д И Ј А 
                                                                                                                  Лејла Ферхатовић,с.р. 
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