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ZENICA, ĉetvrtak, 30.11.2017.god.

USTAVNI SUD FBIH
kantona) na 75. sjednici odrţanoj dana
godine.

445.
Ustavni sud Federacije Bosne i Hercegovine, odluĉujući o zahtjevu opštinskog naĉelnika Opštine Usora za
zaštitu prava na lokalnu samoupravu u vezi sa Odlukom o
zonama sanitarne zaštite i zaštitnim mjerama za izvorište
„Jelah“, Opština Tešanj, na osnovu ĉlana IV.C.3.10. (3)
Ustava Federacije Bosne i Hercegovine u vezi sa
Amandmanom XCVI na Ustav Federacije Bosne i
Hercegovine, na sjednici bez javne rasprave, odrţanoj
dana 12.09.2017. godine, donio je:

27.10.2016.

Traţi da Ustavni sud Federacije donese presudu kojom
se utvrĊuje da je osporenom Odlukom, povrijeĊeno pravo
na lokalnu samoupravu Opštine Usora.
Prema ĉlanu IV.C.3.10. (3) u vezi sa Amandmanom
XCVI na Ustav Federacije Bosne i Hercegovine,
podnosilac zahtjeva ovlašten je za pokretanje postupka za
zaštitu prava na lokalnu samoupravu pred Ustavnim
sudom Federacije.

2. Stranke u postupku
PRESUDU
1. UtvrĊuje se da je Odlukom o zonama sanitarne zaštite i
zaštitnim mjerama za izvorište „Jelah“, Opština Tešanj
(„Sluţbene novine Zeniĉko-dobojskog kantona“, broj:
13/16) povrijeĊeno pravo na lokalnu samoupravu
Opštine Usora.
2. Presudu objaviti u „Sluţbenim novinama Federacije
BiH“ i „Sluţbenim novinama Zeniĉko-dobojskog
kantona“.
O b r a z l o ţ e nj e

1. Podnosilac zahtjeva i predmet zahtjeva
Naĉelnik Opštine Usora (u daljem tekstu: podnosilac
zahtjeva), je zahtjevom od 11.01.2017. i njegovim
preciziranjem 31.01.2017. godine, zatraţio od Ustavnog
suda Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu:
Ustavni sud Federacije) zaštitu prava na lokalnu
samoupravu, u vezi Odluke o zonama sanitarne zaštite i
zaštitnim mjerama za izvorište „Jelah „ Opština Tešanj (u
daljem tekstu: osporena Odluka), koju je donijela Vlada
Zeniĉko-dobojskog kantona (u daljem tekstu: Vlada Ze-do

U skladu sa ĉlanom 39. Zakona o postupku pred
Ustavnim sudom Federacije Bosne i Hercegovine
(„Sluţbene novine Federacije BiH“, br. 6/95 i 37/03),
stranke u postupku u ovom ustavnosudskom predmetu su:
naĉelnik Opštine Usora, kao podnosilac zahtjeva i Vlada
Ze-do kantona, kao donosilac osporene Odluke.

3. Navodi podnosioca zahtjeva
Podnosilac zahtjeva navodi da je osporena Odluka
donesena na osnovu Prijedloga upućenog Vladi Ze-do
kantona od strane Ministarstva za poljoprivredu,
šumarstvo i vodoprivredu Zeniĉko-dobojskog kantona na
75. sjednici Vlade ovog kantona odrţanoj 27.10.2016.
godine. Istiĉe da su protiv osporene Odluke glasali
ministri iz reda hrvatskog naroda, a da su ministri iz reda
srpskog naroda bili suzdrţani. Dalje navodi da naĉelnik
Opštine Usora u prethodnom mandatu, iako je bio upoznat
sa prednacrtom osporene Odluke, nije proveo zakonsku
proceduru i dao je mišljenje koje ne obavezuje Opštinu
Usora u smislu odredaba ĉlana 363. Zakona o stvarnim
pravima („Sluţbene novine Federacije BiH“, br. 66/13 i
100/13), i da nije provedena javna rasprava na podruĉju
Opštine Usora. Dalje navodi da Opštinsko vijeće Usora
nije dalo saglasnost na osporenu Odluku i da je na drugoj
sjednici odrţanoj 16.12.2016. godine ovo Vijeće donijelo
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Rješenje broj: 01-05-298/16 od 19.12.2016. godine, o
preuzimanju bunareva na lokaciji „Lugovi“ i davanja istih
na korištenje Javnom komunalnom preduzeću „Usora“
d.o.o.
Napominje da je Opština Usora formalnopravno
konstituisana na osnovu ĉlana 10. Zakona o konstituisanju
novih Opština u Federaciji Bosne i Hercegovine i izmjeni
podruĉja opština podijeljenih meĊuentitetskom i
meĊukantonalnom linijom („Sluţbene novine Federacije
BiH“, broj: 6/98), te da su razlozi za podnošenje zahtjeva
sadrţani u odredbama Evropske inicijative o pitkoj vodi iz
1998. godine i amandmanu na istu iz 2015. godine, ĉlanu
1. Protokola 1. uz Konvenciju o ljudskim pravima i
slobodama koju je BiH ratifikovala 1999. godine, zatim, u
ĉlanu 2. i 3. stav 1.k) Ustava Federacije Bosne i
Hercegovine i ĉlanu 10. Ustava Zeniĉko-dobojskog
kantona, ĉlanu 10. Zakona o konstituisanju novih opština
u Federaciji Bosne i Hercegovine i izmjeni podruĉja
opština podijeljenih meĊuentitetskom i meĊukantonalnom
linijom iz 1998. godine, ĉlanu 17. Zakona o vodama
(„Sluţbene novine Federacije BiH“, broj: 70/06), ĉlanu
12. stav 2. Zakona o vodama Zeniĉko-dobojskog kantona
(„Sluţbene novine Zeniĉko-dobojskog kantona“, broj:
17/07), Zakona o komunalnim djelatnostima („Sluţbene
novine Zeniĉko-dobojskog kantona“, broj: 17/08), ĉlana
17. Zakona o stvarnim pravima („Sluţbene novine
Federacije BiH“, br. 66/13 i 100/13), kojim propisima se
kao osnovno ljudsko pravo garantuje pravo na imovinu.
Navodi da se osporenom Odlukom utvrĊuje vlasništvo
nad vodnim objektima i njima pripadajućom opremom
(ĉlan 13. Odluke), zone sanitarne zaštite za izvorište
„Jelah“ sa kojeg se vrši snabdijevanje vodom za piće
potrošaĉa sa podruĉja Opštine Tešanj, da se, prema ĉlanu
3. Odluke, za njeno provoĊenje zaduţuju Opština Tešanj i
Usora, s tim da izvorištem upravlja privredno društvo JP
„Rad“ d.d. Tešanj koji je ujedno i Operater (ĉlan 3.
Odluke). Osim toga, citira da je izvorište locirano 2 km
sjeverno od Jelaha, da ga ĉine 5 bunara meĊusobno
udaljenih 200 m do 300 m (ĉlan 5. Odluke), da su Bunari
B-1, B-2, i B-3 locirani na teritoriji Opštine Tešanj, a
bunari B-4 i B-5 na teritoriji Opštine Usora, a da je
pobijana Odluka uraĊena na osnovu struĉnog Elaborata
koji je izradio „Hydrotechnics“ d.o.o Sarajevo iz
novembra 2006. sa Aneksima iz 2010. i 2016. godine.
Pobijanom se Odlukom takoĊer, utvrĊuju IV zone
sanitarne zaštite (ĉlan 9. Odluke) i to: I. zaštitna zona-zona
sa najstroţim zabranama i ograniĉenjima-zona izvorišta;
II. zaštitna zona-zona strogih zabrana i ograniĉenja; III.
zaštitna zona-zona blagog reţima zaštite; i, IV. zaštitna
zona-zona sa preventivnim zabranama i ograniĉenjima,
kao i da se podruĉja svih ĉetiriju zona nalaze na podruĉju
opština Tešanj i Usora, a da Ministarstvo za poljoprivredu,
šumarstvo i vodoprivredu Zeniĉko-dobojskog kantona vrši

ĉetvrtak, 30.11.2017.

upravni, a organi Kantonalne inspekcije vrše inspekcijski
nadzor nad provoĊenjem ove Odluke, te da je ovlaštenim
licima Opštine Usora u I. zaštitnoj zoni zabranjen bilo
kakav pristup navedenim objektima (ĉlan 10. Odluke),
iako se bunari B-4 i B-5 nalaze u administrativnim
granicama Opštine Usora dok su tri bunara B-84, B-5 i B6 upisani u javim registrima kao drţavna svojina u
vlasništvu i posjedu Opštine Usora. Osim toga, ovom
Odlukom je uspostavljena obaveza Sluţbe za upravu
Opštine Tešanj i Usora, nadleţne za prostorno ureĊenje i
graĊenje, da u postupku izdavanja urbanistiĉkih
saglasnosti, odobrenja za graĊenje i upotrebne dozvole,
iste izdaju uz prethodnu pribavljanje vodnih akata
obadviju opština, kao i da iste usklade sa odredbama
osporene Odluke u roku šest mjeseci od dana njenog
donošenja (ĉlan 35. Odluke), na koji naĉin se Opštini
Usora nameće obaveza davanja potrebnih saglasnosti i
dozvola za izgradnju novih bunareva na potezu postojećeg
bunara B-3 i B-5 unutar njenih administrativnih granica
(ĉlan 35. stav 3. Odluke), iako je nesporno da Vlada Ze-do
kantona nije vlasnik vodovoda, a Opština Usora nije dala
saglasnost Vladi Ze-do kantona da raspolaţe imovinom
opštine Usora, uz napomenu da bunar B-6, koji se i inaĉe
nalazi u administrativnim granicama Opštine Usora,
prema osporenoj Odluci, i nije u obuhvatu zaštitnih zona.
Pozivajući se na odredbe Okvirne evropske direktive o
vodama, odnosno o pitkoj vodi iz 1998. sa amandmanom
iz 2015. godine i na odredbe Pravilnika o naĉinu
utvrĊivanja uslova za odreĊivanje sanitarne zaštite i
sanitarnih mjera za izvorišta vode za javno snabdijevanje
stanovništva („Sluţbene novine Federacije BiH“, broj:
88/12), prema kojem nije propisana mogućnost prijenosa
svojine sa jednog subjekta na drugog, kao što je to
Odlukom utvrĊeno, te na Zakon o javnim nabavkama BiH
i Zakon o koncesijama, podnosilac zahtjeva smatra da je
protivno zakonu dodjela ovih vodoopskrbnih objekata na
osnovu osporene Odluke sa teritorija Opština Tešanj i
Usora JP „Rad“ d.d. Tešanj, (koje je ujedno i Operater
koji upravlja cijelim vodozahvatom) koje na taj naĉin
moţe sticati profit iako svoja prava nije ugovorno
reguliralo sa Opštinom Usora, odnosno, da je Odluka
donesena suprotno ĉlanu 2. Zakona o principima lokalne
samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Sluţbene
novine Federacije BiH“, br. 49/06 i 51/09), kojim je
propisano da lokalna samouprava podrazumijeva pravo i
osposobljenost jedinica lokalne samouprave da, u
granicama zakona, reguliraju i upravljaju odreĊenim
javnim poslovima na osnovu vlastite odgovornosti i u
interesu lokalnog stanovništva. Osim toga, a navodeći
katastarske oznake i nazive zemljišta na kojima se nalaze
bunari B-6, B-4 i B-5, kao i da se isti nalaze unutar
administrativnih granica Opštine Usora, podnosilac
zahtjeva osporava i sam naziv osporene Odluke iz razloga
što se izvorište naziva „Jelah“ Opština Tešanj, iako
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ĉinjenice govore da se radi i topografskom nazivu
izvorišta „Lugovi“ Opština Usora i koje je formalnopravno, i sa oznaĉenim parcelama novog premjera,
vlasništvo Opštine Usora.
Smatra da je Vlada Ze-do kantona, na navedeni naĉin,
nezakonito raspolagala imovinom Opštine Usora, bez
njene saglasnoasti, da JP „Rad“ d.d. Tešanj nije bio
investitor vodovoda na lokaciji „Lugovi“ koji je graĊen
1981. godine, nego da je to bila Fabrika pumpi i preĉistaĉa
„Pobjeda“ Tešanj, koja je bila u društvenom vlasništvu i u
kojoj su radili i stanovnici Opštine Usora i polaţu pravo
na tu imovinu, te da Vlada Ze-do kantona nema udio u
vlasništvu JP „Rad“ d.d. Tešanj niti je vlasnik
vodoopskrbnih bunara na lokaciji „Lugovi“ u skladu sa
ĉlanom 12. stav 1. Zakona o vodama Zeniĉko- dobojskog
kantona do 01.01.2008. kada je Zakon stupio na snagu,
niti je kasnije preuzela vlasništvo nad vodozahvatnim
bunarima, na koji je naĉin, Vlada Ze-do kantona, i u
ranijem periodu vršila diskriminaciju stanovnika Opštine
Usora što se dokazuje i Presudom Ustavnog suda
Federacije Bosne i Hercegovine, broj: U-82/14 od
23.07.2015. godine.
Imajući u vidu navedeno, kao i pozivajući se na ĉlan
13. osporene Odluke kojim je propisano da vodni i drugi
objekti iz ĉlana 12. Odluke i njima pripadajuća oprema su
u vlasništvu Operatera koji gazduje cjelovitim sistemom
javnog vodosnabdijevanja, kao i da su u njegovoj
nadleţnosti i objekti za kondicioniranje voda kao i
kompletna distributivna mreţa, podnosilac zahtjeva
navodi da mu je povrijeĊeno pravo na imovinu.
S tim u vezi, poziva se na ĉlan 14. stav 3. federalnog
Zakona o vodama u vezi sa ĉlanom 12. stav 3. Zakona o
vodama Zeniĉko-dobojskog kantona, prema kojim
propisima su objekti za snabdijevanje vodom u vlasništvu
opština na ĉijoj teritoriji se nalaze, a što je osporenom
Odlukom uskraćeno Opštini Usora jer se sa tri bunara koji
su na teritoriju ove opštine snabdijevaju iskljuĉivo graĊani
Opštine Tešanj ĉime se vrijeĊaju prava Opštine Usora na
lokalnu samoupravu kao i njen teritorijalni integritet i
suverenitet ustanovljeni Zakonom o konstituisanju novih
opština u Federaciji Bosne i Hercegovine. Pored toga,
voda je kao prirodni resurs nesumnjivo u vlasništvu
lokalne zajednice, a
osim toga, zbog propisanih
ograniĉenja vlasnici parcela u obuhvatu zaštitnih zona trpe
štetu zbog ĉega se postavlja pitanje njene nadoknade po
principima obligacionog prava, uz napomenu da je u
Opštini Usora registrovano i JKP „Usora“ d.o.o. Sivša,
koje se izmeĊu ostalog, bavi i djelatnošću snabdijevanja
vodom stanovništva opštine pitkom vodom.
Podsjeća na Presudu Ustavnog suda Federacije, broj:
U-82/14 od 23.07.2015. godine („Sluţbene novine
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Federacije BiH“, broj: 8/15), kojom je utvrĊeno da je
Odlukom o zonama sanitarne zaštite i zaštitnim mjerama
vodozaštite „Jelah-Polje“ Opština Tešanj („Sluţbene
novine Zeniĉko-dobojskog kantona“, broj: 13/10)
povrijeĊeno pravo na lokalnu samoupravu Opštine Usora.
Istiĉe da je Ustavni sud Federacije utvrdio da imovinom
koja se nalazi na teritoriji Opštine Usora upravlja J.P.
„Rad“ d.d. Tešanj, pravno lice sa podruĉja druge opštine
(Opštine Tešanj) i da se na teritoriji Opštine Usora vrši
inspekcijski nadzor u sprovoĊenju mjera sanitarne zaštite
druge Opštine Tešanj. Navodi da su osporenom Odlukom
Opštini Tešanj data prava, a Opštini Usora su date
obaveze, što nije u skladu sa Evropskom poveljom o
lokalnoj samoupravi.
Nadalje podnosilac zahtjeva navodi da u Elaboratu o
redefinisanju zaštitnih zona i prilagoĊavanju osporene
Odluke odredbama Pravilnika o naĉinu utvrĊivanja uslova
za odreĊivanje zaštite i zaštitnih mjera izvorišta vode za
javno snabdijevanje stanovništva, koji je uraĊen u
februaru 2016. godine, i koji je prethodio donošenju
osporene Odluke, nije navedeno da se osporena Odluka
usklaĊuje sa pomenutom presudom Ustavnog suda
Federacije, te da i sam elaborat nije usklaĊen sa
osporenom Odlukom. Na osnovu struĉnog mišljenja
Instituta za primijenjenu geologiju i vodoinţenjering
d.o.o. Bijeljina, broj: 64-11/16 od 30.11.2016. godine,
podnosilac zahtjeva istiĉe da bunarevi „Lugovi“ ne
predstavljaju jednu tehniĉko-tehnološku cjelinu. Obzirom
da je voda kao prirodni resurs u vlasništvu lokalne
zajednice, smatra da je snabdijevanje stanovništva pitkom
vodom u nadleţnosti opštine. Poziva se na ĉlan 68. stav 1.
federalnog Zakona o vodama, kojim je propisano da zone
sanitarne zaštite i zaštitne mjere utvrĊuje opštinski organ
uprave nadleţan za vode na ĉijem podruĉju se nalazi
izvorište. Kako se tri izvorišta nalaze na teritoriji Opštine
Usora, iz navedenih razloga prema mišljenju podnosioca
zahtjeva Vlada Ze-do kantona nije nadleţna za donošenje
osporene Odluke. Podnosilac zahtjeva navodi da u skladu
sa kantonalnim Zakonom o komunalnim djelatnostima,
snabdijevanje stanovništva pitkom vodom spada u
djelatnost komunalne potrošnje, i da ovu djelatnost opština
moţe povjeriti preduzeću na svojoj teritoriji.
Iz svih navedenih razloga, podnosilac zahtjeva smatra
da su osporenom Odlukom povrijeĊena prava na lokalnu
samoupravu Opštine Usora, koja su zagarantovana
Evropskom poveljom o lokalnoj samoupravi, Zakonom o
principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i
Hercegovine kao i prava na imovinu zagarantovana
Ustavom Bosne i Hercegovine, Ustavom Federacije Bosne
i Hercegovine, Protokolom broj 1. uz Konvenciju o zaštiti
ljudskih prava i sloboda („Sluţbene glasnik BiH“, broj:
6/99), federalnim Zakonom o vodama, Zakonom o
vodama Zeniĉko-dobojskog kantona, Zakonom o
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komunalnim djelatnostima Zeniĉko-dobojskog kantona,
Zakonom o stvarnim pravima i Zakonom o konstituiranju
novih opština u Federaciji Bosne i Hercegovine i izmjeni
opština podijeljenih meĊuentitetskom linijom, te predlaţe
Ustavnom sudu Federacije da donese presudu kojom će
utvrditi da je osporenom Odlukom povrijeĊeno pravo na
lokalnu samoupravu Opštine Usora.

4. Navodi odgovora na zahtjev
U skladu sa ĉlanom 16. Zakona o postupku pred
Ustavnim sudom Federacije Bosne i Hercegovine, Ustavni
sud Federacije je dana 02.02.2017. godine, pozvao Vladu
Ze-do kantona, da se kao druga stranka u postupku, izjasni
o sadrţaju zahtjeva podnosioca.
U odgovoru na zahtjev koji je u ime Vlade Ze-do
kantona podneskom broj: 05-25-17991-2/16 od 20.02.
2017. godine, dostavilo Ministarstvo za poljoprivredu,
šumarstvo i vodoprivredu ovog kantona, navodi se da je
osporena Odluka donesena u skladu sa ĉlanom 11. stav 1.
taĉka 3. Pravilnika o naĉinu utvrĊivanja uslova za
odreĊivanje zona sanitarne zaštite i zaštitnih mjera za
izvorišta vode za javno vodosnabdijevanje stanovništva (u
daljem tekstu: Pravilnik). Istiĉe se da je u postupku
donošenja osporene Odluke provedena javna rasprava,
tako što je opštinski organ Opštine Tešanj na osnovu
nacrta Elaborata zaštite izvorišta organizovao javnu
raspravu na Prednacrt Odluke o zonama sanitarne zaštite i
zaštitnim mjerama za izvorište „Jelah“, koji je istaknut na
oglasnoj ploĉi Opštine Tešanj, JP „Rad“ d.d. Tešanj, web
stranu Opštine Tešanj, a Opštini Usora poslao je pisani
dopis za uĉešće u javnoj raspravi uz koji je priloţio
Elaborat i završni Revizioni izvještaj Elaborata, u kojoj je,
na taj naĉin, uĉestvovala i Opština Usora, koja je svojim
aktom broj: 02-25-12/16 od 29.08.2016. godine, dostavila
tri primjedbe na prednacrt osporene Odluke, od kojih su
dvije usvojene, što je vidljivo iz zapisnika sa javne
rasprave broj: 04-25-4-1776-3/16 od 26.08.2016. godine,
koji je dostavljen u prilogu ovog odgovora. U odgovoru se
osporavaju navodi zahtjeva i preciziranog zahtjeva u
cijelosti iz razloga što ovo ministarstvo smatra da ne stoje
navodi podnosioca da raniji naĉelnik Opštine Usora nije
proveo potrebnu proceduru, te da dato mišljenje tog
naĉelnika ne obavezuje Opštinu Usora, jer je naĉelnik
potpisao mišljenje po pitanju primjedbi na Prednacrt
osporene Odluke u funkciji rukovodioca organa uprave u
smislu ĉlana 62. stav 1. Zakona o organizaciji organa
uprave Federacije Bosne i Hercegovine („Sluţbene
novine Federacije BiH“, broj: 35/05). Osim toga, smatra
da osporenom Odlukom nije ugroţen integritet i
suverenitet jedinice lokalne samouprave, niti njena
teritorijalna cjelovitost ali ni njeno pravo na lokalnu
samoupravu, jer se osporenom Odlukom samo utvrĊuju
zone sanitarne zaštite i mjere zaštite u njima, sa osnovnim
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ciljem da se zaštiti voda za piće. Pored toga, navodi se, da
je osporena Odluka donesena u skladu sa obavezom
utvrĊenom ĉlanom 68. taĉka 3. federalnog Zakona o
vodama, kojim je propisano da odluku o zaštiti izvorišta
ĉije se zone sanitarne zaštite prostiru na podruĉje više
gradova ili opština u sastavu istog kantona donosi organ
odreĊen propisom kantona, a ĉlanom 40. stav 3. Zakona o
vodama Zeniĉko-dobojskog kantona je propisano da
odluku o zaštiti izvorišta ĉije se zone sanitarne zaštite
prostiru na podruĉju više opština u sastavu kantona donosi
Vlada Kantona. U odgovoru se naglašava da vlasništvo
nad zemljištem koje se nalazi u obuhvatu zaštitnih zona
nije osporeno, nego su samo utvrĊene mjere zaštite, kako
je to propisano Pravilnikom, bez obzira na vlasništvo.
TakoĊer se naglašava da se osporenom Odlukom ne
utvrĊuje vlasništvo nad vodnim objektima, već se samo
konstatuje ĉinjeniĉno stanje da se sa izvorišta „Jelah“
vodom za piće snabdijevaju potrošaĉi sa podruĉja Opštine
Tešanj, jer otkako je izgraĊen vodovod i otkada je
konstituisana Opština Usora, nikada niko sa podruĉja
Opštine Usora nije podnio zahtjev za prikljuĉak na ovaj
vodovod. Prema navodima odgovora na zahtjev, u
konkretnom sluĉaju se radi o cjelovitom sistemu javnog
vodosnabdijevanja izgraĊenom mnogo prije konstituisanja
novih opština, i teritorijalno razgraniĉenje ne moţe i ne
smije uticati na funkcionisanje takvog cjelovitog sistema.
Istiĉe se da se osporenom Odlukom uopšte ne odluĉuje o
pravu na vodu, jer se to pravo stiĉe vodnim aktima, u
skladu sa Zakonom o vodama. Iz navedenih razloga, u
odgovoru se zakljuĉuje da su navodi podnosioca zahtjeva
koji se odnose na diskriminaciju stanovništva opštine
Usora u odnosu na snabdijevanje vodom neosnovani.
Istiĉe se da su neosnovani i navodi podnosioca zahtjeva
koji se odnose na tvrdnju da je voda kao prirodni resurs u
vlasništvu lokalne zajednice, jer je odredbama ĉlana 3.
federalnog Zakona o vodama propisano da je voda opšte
dobro pod posebnom zaštitom Bosne i Hercegovine,
Federacije, kantona, grada i opštine. Dalje, u odgovoru
navode da je ovo ministarstvo prije donošenja osporene
Odluke pribavilo mišljenje Ministarstva za pravosuĊe i
upravu, Ministarstva finansija i Sekretarijata za
zakonodavstvo Zeniĉko-dobojskog kantona.
U prilogu se Ustavnom sudu Federacije dostavljaju
Poziv za javnu raspravu od 17.08.2016. godine, akt
Opštine Usora od 29.08.2016. godine, sa primjedbama na
Prednacrt Odluke, Zapisnik sa javne rasprave od
26.08.2016. godine, akt Ministarstva za poljoprivredu,
šumarstvo i vodoprivredu od 09.09.2016. godine, sa
Mišljenjem, te Mišljenje Sekretarijata za zakonodavstvo
Ze-do kantona od 09.09.2016. godine, kao dokazi o
navodima iz odgovora na navode podnosioca.
U odgovoru se predlaţe da Ustavni sud Federacije
zahtjev podnosioca odbije kao neosnovan.
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5. Osporena Odluka (Relevantne odredbe)
ODLUKA O ZONAMA SANITARNE ZAŠTITE I
ZAŠTITNIM MJERAMA ZA IZVORIŠTE
„JELAH“, OPŠTINA TEŠANJ
(„Sluţbene novine Zeniĉko-dobojskog kantona“, broj:
13/16)
DIO PRVI-OPŠTE ODREDBE
Ĉlan 1.
(Predmet)
U cilju osiguranja izvorišta vode od namjernog ili
sluĉajnog oneĉišćenja i od drugih uticaja koji mogu
nepovoljno djelovati na zdravstvenu ispravnost vode ili na
njezinu izdašnost, ovom Odlukom utvrĊuju se: zone
sanitarne zaštite za izvorište „Jelah“ sa kojeg se vrši
snabdijevanje vodom za piće potrošaĉa sa podruĉja
Opštine Tešanj, nadleţni organ i pravno lice zaduţeno za
sprovoĊenje ove odluke, naziv i lokacija izvorišta,
topografske karte odgovarajuće razmjere sa ucrtanim
granicama zaštitnih zona, detaljan opis granica zona
sanitarne zaštite, sanitarne i druge uslove provoĊenja
ljudskih aktivnosti u pojedinim zonama zaštite uz detaljan
opis mjera zaštite, zabrane ili ograniĉenja, odredbe o
vršenju nadzora nad provoĊenjem reţima zaštite i
zaštitnih mjera, odredbe o naĉinu monitoringa kvaliteta i
kvantiteta vode na izvorištu, izvor i naĉin finansiranja
provoĊenja zaštitnih mjera za planski period najmanje
deset (10) godina, rokovi za primjenu pojedinih mjera,
kaznene odredbe i druga pitanja od znaĉaja za sprovoĊenje
sanitarne zaštite, te izdašnost izvorišta vode za piće.
Ĉlan 3.
(Naziv nadleţnog organa i pravnog lica zaduţenog za
sprovoĊenje odluke)
Za sprovoĊenje ove Odluke zaduţuju se Opština
Tešanj i Opština Usora, a izvorištem upravlja privredno
društvo J.P „Rad“ d.d. Tešanj (u daljem tekstu: Operater).
Ĉlan 4.
(Naziv i lokacija izvorišta)
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osnovu provedenih istraţnih radova i analiza izvršenih
prema „Projektu zaštite izvorišta „Jelah polje“, Opština
Tešanj, ĉiji je obraĊivaĉ DD „Projekt“ Sarajevo iz
novembra 2006. godine sa „Aneksom“ projektu zaštite
izvorišta „Jelah polje“, uraĊenom od strane Instituta za
geologiju GraĊevinskog fakulteta iz Sarajeva, oktobar
2010. godine, odnosno prema Elaboratu redefinisanja
zaštitnih zona i prilagoĊavanja Odluke o zaštiti izvorišta
„Jelah“ u Opštini Tešanj odredbama vaţećeg Pravilnika,
uraĊenom od strane „ES HYDROTECHNICS“ d.o.o.
Sarajevo, februar 2016. godine, kojim se usklaĊuje
Odluka o zaštiti prema odredbama Pravilnika za
odreĊivanje zaštitnih zona, kao i sprovoĊenjem mjera
utvrĊenih ovom odlukom.
Ĉlan 7.
(Razlozi utvrĊivanja zona sanitarne zaštite)
UtvrĊivanje zona sanitarne zaštite i zaštitnih mjera
utvrĊenih ovom Odlukom vrši se u cilju zaštite vode
izvorišta od svih vidova zagaĊenja i štetnih uticaja koji
mogu nepovoljno djelovati na higijensku ispravnost vode
za piće i na izdašnost izvorišta.
Ĉlan 8.
(UreĊenje prostora i primjena propisanih mjera zaštite)
(1) Urbanistiĉko ureĊenje prostora, graĊenje, privredne,
poljoprivredne i druge djelatnosti mogu se vršiti samo
na naĉin i u mjeri koji su utvrĊeni ovom Odlukom.
(2) Privredna društva, rukovodioci kantonalnih, gradskog i
opštinskih organa uprave, druga pravna lica i graĊani
duţni su se pridrţavati odredbi ove Odluke i
primjenjivati propisane mjere zaštite.
DIO DRUGI-ZONE SANITARNE ZAŠTITE I
ZAŠTITNE MJERE
Ĉlan 9.
(Zone sanitarne zaštite)
(1) U skladu sa Pravilnikom izvorište „Jelah“ predstavlja
izvorište podzemnih voda u akviferu intergranularne
poroznosti.

(1) Izvorište „Jelah“ je locirano 2 km sjeverno od Jelaha, a
ĉine ga 5 bunara meĊusobno udaljenih 200 do 300 m.
Bunari B-1, B-2 i B-3 locirani su na teritoriji Opštine
Tešanj, a bunari B-4 i B-5 na teritoriji Opštine Usora.

(2) Za izvorište „Jelah“, utvrĊuju se sljedeće zone
sanitarne zaštite:

(2) Izvorište iz stava (1) ovog ĉlana je izvorište
podzemnih voda u izdanima interregularne poroznosti.

II. zaštitna zona-zona strogih zabrana i ograniĉenja;

Ĉlan 6.
(Struĉni elaborat)
Zaštita izvorišta vrši se uspostavljanjem i odrţavanjem
zona sanitarne zaštite i zaštitnih mjera, koji su utvrĊeni na

I. zaštitna zona-zona sa nastroţijim zabranama i
ograniĉenjima-zona izvorišta;
III. zaštitna zona-zona blagog reţima zaštite;
IV. zaštitna zona-zona sa preventivnim zabranama i
ograniĉenjima.
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(3) Osim uspostavljanja zaštitnih zona kao jedna od mjera
zaštite i kontrole propisanih mjera neophodno je
uspostaviti sistem monitoringa i dojave prilikom
pojave ekscesnih situacija.
POGLAVLJE I.

(4) Oznaka (S) Priloga 1. Pravilnika, znaĉi dozvoljeno je
uz standardne mjere zaštite, a odnosi se na sljedeće:
(...).
Ĉlan 21.
(Uslovi za postojeće objekte i sanitarne otpadne vode u II
zaštitnoj zoni)
(1) (...).

I. ZAŠTITNA ZONA-Zona sa najstroţim zabranama i
ograniĉenjima-zona izvorišta
Ĉlan 11.
(Vlasništvo nad zemljištem I zaštitne zone)
(1) Podruĉje I zaštitne zone nalazi se na podruĉju Opštine
Tešanj i Opštine Usora.
(2) Operater će u skladu sa vaţećom zakonskom
regulativom ureĊivati odnose na podruĉju I zaštitne
zone.
Ĉlan 13.
(Vlasništvo nad objektima u I zaštitnoj zoni)
(1) Vodni i drugi objekti iz ĉlana 12. ove Odluke i njima
pripadajuća oprema u vlasništvu je Operatera koji
gazduje cjelovitim sistemom javnog vodosnabdijevanja. Uz ove objekte u nadleţnosti Operatera su i
objekti za kondicioniranje voda i kompletna
distributivna mreţa.
(2) Operater iz stava (1) ovog ĉlana nadleţan je za
sprovoĊenje svih zaštitnih mjera propisanih ovom
Odlukom na podruĉju I zaštitne zone.
POGLAVLJE II.
II. ZAŠTITNA ZONA –Zona sa strogim zabranama i
ograniĉenjima
Ĉlan 19.
(Podruĉje i granice II zaštitne zone)
(1) Podruĉje II zaštitne zone obuhvata prostor od vanjske
granice i zaštitne zone do linije odreĊene na bazi 10dnevnog teĉenja podzemnih voda od vodozahvata i
nalazi se na podruĉju Tešanj i Usora. (...).
Ĉlan 20.
(Zabranjene aktivnosti u II zaštitnoj zoni)
(1) (...).
(2) Oznaka (Z) Priloga 1. Pravilnika znaĉi zabranjuje se, a
odnosi se na sljedeće:
(...).
(3) Oznaka (SD) Priloga 1. Pravilnika znaĉi dozvoljeno je
uz standardne i dodatne mjere zaštite, a odnosi se na
sljedeće:
(...).
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POGLAVLJE III.
III. ZAŠTITNA ZONA-Zona sa umjerenim zabranama i
ograniĉenjima
Ĉlan 22.
(Podruĉje i granice III zaštitne zone)
(1) Podruĉje III zaštitna zona izvorišta „Jelah“ (zona sa
umjerenim zabranama i ograniĉenjima) proteţe se od
vanjske granice II zaštitne zone do granice u slivu od
koje je podzemnoj vodi potrebno najmanje pedeset
(50) dana teĉenja do vodozahvata, a nalazi se na
podruĉju opština Tešanj i Usora.(...).
Ĉlan 23.
(Zabrane i ograniĉenja u III zoni zaštite)
(1) (...).
IV. ZAŠTITNA ZONA-Zona sa preventivnim
zabranama i ograniĉenjem
Ĉlan 25.
(Podruĉje i granice IV zone zaštite)
(1) Podruĉje IV zaštitne zone (zone sa preventivnim
zabranama i ograniĉenjima) odreĊeneo je u skladu sa
ĉlanom 6. stav (10) Pravilnika, a obuhvata prostor od
vanjske granice treće zaštitne zone do hidrološke
vododjelnice,
odnosno
zone
rasprostiranja
vodonosnika u kojem je formirano izvorište „Jelah“ i
nalazi se na podruĉju Opštine Tešanj i Opštine Usora.
(2) Vanjska granica IV zaštitne zone na jugu je rijeka
Usora. Na zapadu odnosno na sjevero-zapadu, granica
se prostire od naselja Djedovac i Kaloševići, te ide
obodom aluvijalne ravnice sjeverno od naselja Ćemani
i juţno od naselja Blaţevića brdo, zapadno od Penkuše
i zapadnim obodom naselja Tokići na lokaciji Svalinov
mlin dolazi do rijeke Usore.
Situacioni prikaz I i II zaštitne zone dat je u Prilogu 2.
ove Odluke u mjerilu 1:2500 iz Elaborata.
(...).
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Ĉlan 28.
(Vlasništvo nad zemljištem u IV zaštitnoj zoni)

Ĉlan 35.
(Obaveza usklaĊivanja planskih dokumenata)

(1) Podruĉje IV zaštitne zone je u Opštini Tešanj i Opštini
Usora.

(1) Sluţbe uprave Opštine Tešanj i Usora nadleţne za
prostorno ureĊenje i graĊenje u postupku izdavanja
urbanistiĉke saglasnosti, odobrenja za graĊenje i
upotrebne dozvole po propisima iz oblasti prostornog
ureĊenja, te pojedinaĉne upravne akte, izdavat će uz
prethodno pribavljanje vodnih akata.

(2) Operater će u skladu sa vaţećom zakonskom
regulativom ureĊivati odnose na podruĉju IV zaštitne
zone.
POGLAVLJE V-NADZOR NAD PROVOĐENJEM
ODLUKE
Ĉlan 29.
(Upravni nadzor)
Ministarstvo za poljoprivrdu, šumarstvo i vodoprivredu
Zeniĉko-dobojskog kantona vrši upravni nadzor nad
provoĊenjem ove Odluke.
Ĉlan 30.
(Inspekcijski nadzor)
Inspekcijski nadzor nad provoĊenjem ove Odluke
odnosno nad sprovoĊenjem reţima i mjera zaštite
propisanih ovom Odlukom vrše organi Kantonalne
inspekcije i to
(...).
DIO TREĆI-PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Ĉlan 33.
(Izvori i naĉin i finansiranja provoĊenja zaštitnih mjera za
planski period od najmanje deset (10) godina).
Izvore i naĉin finansiranja ove Odluke riješit će
Opština Tešanj i Operater posebnim ugovorom.
Ĉlan 34.
(Obaveza ureĊivanja podruĉja I i II zaštitne zone)
(1) Na podruĉju I i II zaštitne zone izvršiće se ureĊenje
prostora i provoĊenje zaštitnih mjera u skladu sa ovom
Odlukom i Projektom zaštite u roku od dvije godine od
dana njenog donošenja.
(2) Operater je duţan izvršiti radnje iz ĉlanova 14. i 15.
ove Odluke u roku od 90 dana od dana njenog
donošenja.
(3) Kanalizacioni sistem iz ĉlana 24. i 27. ove Odluke
moraju se izvesti u roku od dvije i pol godine od dana
njenog donošenja.

(2) Donosioci planskih dokumenata (prostorni planovi
Opštine Tešanj i Opštine Usora) duţni su iste uskladiti
sa odredbama ove Odluke, u roku od 6 mjeseci od
dana donošenja ove Odluke.
(3) U cilju obezbjeĊenja dodatnih koliĉina pitke vode,
Opština Usora će dati potrebne saglasnosti i dozvole za
izgradnju novih bunara na potezu izmeĊu postojećeg
bunara B-3 i B-5.

6. Relevantno pravo
Ustav Bosne i Hercegovine
(Ustav Bosne i Hercegovine, Sarajevo, OHR-Office of
the Representative)
Ĉlan I.
Bosna i Hercegovina
2. Demokratski principi
Bosna i Hercegovina je demokratska drţava koja
funkcioniše u skladu sa zakonom i na osnovu slobodnih i
demokratskih izbora.
Ĉlan II.
Ljudska prava i osnovne slobode
1. Ljudska prava
Bosna i Hercegovina i oba entiteta će osigurati najviši
nivo meĊunarodno priznatih prava i osnovnih sloboda. U
tu svrhu postoji Komisija za ljudska prava za Bosnu i
Hercegovinu, kao što je predviĊeno u Aneksu 6. Opšteg
okvirnog sporazum
2. MeĊunarodni standardi
Prava i slobode predviĊeni u Evropskoj konvenciji za
zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda i u njenim
protokolima se direktno primjenjuju u Bosni i
Hercegovini. Ovi akti imaju prioritet nad ovim zakonima.
3. Katalog prava
Sva lica na teritoriji Bosne i Hercegovine uţivaju
prava i slobode iz stava 2. ovog ĉlana, što ukljuĉuje:
(...)
k) Pravo na imovinu.
(...).
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Ustav Federacije Bosne i Hercegovine
(„Sluţbene novine Federacije BiH“, broj: 1/94)
Uvjereni da demokratske institucije zasnovane na
poštovanju ljudskih prava i sloboda stvaraju sklad izmeĊu
sebe i svojih zajednica, (...).
(...).
Amandman XVIII
(„Sluţbene novine Federacije BiH“, broj: 13/97)
Ĉlan VII.3 Ustava Federacije Bosne i Hercegovine
mijenja se i glasi:
„MeĊunarodni ugovori i drugi sporazumi koji su na snazi
u Bosni i Hercegovini i Federaciji, te opšta pravila
meĊunarodnog prava ĉine zakonodavstvo Federacije. U
sluĉaju nesaglasnosti meĊunarodnog ugovora, odnosno
sporazuma i zakonodavstva, preovladava meĊunarodni
ugovor, odnosno sporazum.“

U ĉlanu IV.C.10. iza stava (2) dodaje se ĉlan (3) koji
glasi:
(3) Zaštitu prava na lokalnu samoupravu osigurava
Ustavni sud. Takav postupak pred Ustavnim sudom
mogu pokrenuti opštine i gradovi, kao i udruţenja
opština i gradova Federacije Bosne i Hercegovine.
Ustavni sud odluĉuje o sporovima izmeĊu jedinica
lokalne samouprave i kantona ili Federacije na zahtjev
opštinskog ili gradskog vijeća, naĉelnika opštine ili
gradonaĉelnika grada, ili udruţenja opština i gradova
Federacije Bosne i Hercegovine.
V. KANTONALNE VLASTI
utvrĊenih

u

a) preduzeti sve potrebne mjere zaštite ljudskih prava i
sloboda utvrĊenih u ĉlanovima II.A.1. do 7. i
predviĊenih instrumentima u Aneksu, i djelovat će u
skladu sa ovim ustavom;
(...).
VI. Opštinske vlasti
Ĉlan 2.
(1) U opštini se ostvaruje lokalna samouprava.

Evropska konvencija o zaštiti ljudskih prava i
osnovnih sloboda
(„Sluţbeni glasnik Bosne i Hercegovine“, broj: 6/99)
(Prvi protokol)
Ĉlan 1.
Zaštita imovine
Svako fiziĉko ili pravno lice ima pravo na neometano
uţivanje svoje imovine. Niko ne moţe biti lišen svoje
imovine, osim u javnom interesu i pod uslovima
predviĊenim zakonom i opštim principima meĊunarodnog
prava.
Prethodne odredbe, meĊutim, ni na koji naĉin ne utiĉu
na pravo drţave da primjenjuje takve zakone koje smatra
potrebnim da bi nadzirala korištenje imovine u skladu sa
opštim interesima ili da bi osigurala naplatu poreza ili
drugih doprinosa ili kazni.
Evropska povelja o lokalnoj samoupravi
(„Sluţbeni list Republike BiH“, broj: 31/94)

Amandman XCVI
(„Sluţbene novine Federacije BiH“, broj: 9/04)

Ĉlan 1.
U izvršavanju svojih nadleţnosti
ĉlanovima III.2.i 4. svaki kanton će:
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Ĉlan 3.
1. Pod lokalnom samoupravom podrazumijeva se pravo i
mogućnost lokalnih jedinica da, u okvirima odreĊenim
zakonom, ureĊuju i upravljaju, uz vlastitu odgovornost
i u interesu lokalnog stanovništva, bitnim dijelom
javnih poslova.
2. Ovo će se pravo provoditi preko vijeća ili skupština
sastavljenih od ĉlanova izabranih na slobodnim i
neposrednim izborima, tajnim glasanjem na osnovu
opšteg i jednakog biraĉkog prava. Ova tijela mogu
imati izvršna tijela koja su im odgovorna. Ova odredba
se ne moţe ni na koji naĉin smatrati ograniĉavajućom
u odnosu na primjenu zborova graĊana, referenduma
ili drugog oblika neposrednog sudjelovanja graĊana
tamo gdje je to zakonom dopušteno.
Ĉlan 4.
Djelokrug lokalne samouprave
1. Osnovna prava i duţnosti lokalnih vlasti bit će
utvrĊeni ustavom ili statutom, time se, meĊutim, ne
sprjeĉava prenošenje na lokalne vlasti prava i
odgovornosti za specifiĉne zadatke, u skladu sa
zakonom.
2. Lokalne vlasti će, u granicama zakona, imati puno
diskreciono pravo da provode svoje inicijative u vezi
sa svim stvarima koje nisu iskljuĉene iz njihove
nadleţnosti, niti stavljene u nadleţnost neke druge
vlasti.
3. (...).

ĉetvrtak, 30.11.2017.
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Prava povjerena lokalnim vlastima će po pravilu biti
puna i iskljuĉiva. Ona ne smiju biti uskraćena ili
ograniĉena od strane neke druge centralne ili
regionalne vlasti, osim u sluĉajevima predviĊenim
zakonom.

5. (...).
6. Lokalne vlasti će biti konsultovane, u najvećoj
mogućoj mjeri, pravovremeno i na odgovarajući naĉin,
u procesu planiranja i donošenja odluka o svim
stvarima koje ih se direktno tiĉu.
Zakon o konstituisanju novih opština u Federaciji
Bosne i Hercegovine i izmjeni podruĉja opština
podijeljenih meĊuentitetskom i meĊukantonalnom
linijom
(„Sluţbene novine Federacije BiH“, broj: 6/98)
I.OPŠTA ODREDBA
Ĉlan 1.
Ovim zakonom konstituišu se nove opštine: DobojIstok, Doboj-Jug, Dobretići, Domaljevac-Šamac, Foĉa,
Pale, Sapna, Teoĉak, Usora i Ravno i definiše podruĉje
opština na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine (u
daljem tekstu: Federacija) koje su meĊuentitetskom i
meĊukantonalnom linijom podijeljene.
Ĉlan 10.
Podruĉje Opštine Usora ĉine naseljena mjesta:
Alibegovci, Bejići, Omanjska, Sivša, Srednja Omanjska i
Ularice i podruĉje dijela naseljenog mjesta Makljenovac
koji je ušao u sastav Federacije.
Podruĉja naseljenih mjesta: Bejići, Omanjska, Sivša i
Srednja Omanjska bila su u sastavu Opštine Tešanj.
Podruĉja naseljenih mjesta: Alibegovići, Ularice i dio
naseljenog mjesta Makljenovac do potpisivanja Mirovnog
sporazuma o Bosni i Hercegovini bila su u sastavu
Opštine Doboj.
Opštinu Usora ĉine i dijelovi naseljenih mjesta:
Miljanovići i Novi Miljanovići (Filipovići i Kovaĉići),
Ţabljak i Tešanjka sa površinom, opisom granica i
topografskom kartom koji ĉine sastavni dio ovog zakona,
a koji su bili u sastavu Opštine Tešanj.
Privremeno sjedište Opštine Usora je u naseljenom
mjestu Sivša.
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Konaĉnu odluku o sjedištu Opštine Usora donijet će
Opštinsko vijeće Opštine Usora, nakon provedenih
lokalnih izbora.
(...).
Zakon o principima lokalne samouprave u Federaciji
Bosne i Hercegovine
(„Sluţbene novine Federacije BiH“ , br. 49/06 i 51/09).
Ĉlan 1.
Ovim zakonom ureĊuju se: definicija lokalne
samouprave, samoupravni djelokrug, organi jedinica
lokalne samouprave, meĊusobni odnosi vijeća i naĉelnika
jedinica lokalne samouprave, mjesna samouprava,
finansiranje i imovina, javnost rada, neposredno
uĉestvovanje graĊana u odluĉivanju, upravni nadzor,
saradnja jedinica lokalne samouprave i viših organa vlasti,
odnos i saradnja federalnih i kantonalnih vlasti i jedinica
lokalne samouprave, nadzor nad primjenom ovog zakona,
kao i druga pitanja.
II. Definicija lokalne samouprave
Ĉlan 2.
Lokalna samouprava podrazumijeva pravo i
osposobljenost jedinica lokalne samouprave da, u
granicama zakona, regulišu i upravljaju odreĊenim javnim
poslovima na osnovu vlastite odgovornosti i u interesu
lokalnog stanovništva.
Ĉlan 3.
Lokalna samouprava se organizuje i ostvaruje u
opštinama i gradovima, kao jedinicama lokalne
samouprave (u daljem tekstu: jedinice lokalne
samouprave), a izvršavaju je organi jedinice lokalne
samouprave i graĊani, u skladu sa ustavom i zakonom i
statutom jedinice lokalne samouprave.
III. Samoupravni djelokrug jedinice lokalne samouprave
Ĉlan 8.
Jedinica lokalne samouprave ima vlastite nadleţnosti
ustanovljene ustavom i zakonom i ima pravo baviti se
svim pitanjima od lokalnog znaĉaja koja nisu iskljuĉena iz
njene nadleţnosti, niti dodijeljena u nadleţnost neke druge
vlasti na osnovu ustava i zakona.
Ona će biti samostalna u odluĉivanju o pitanjima iz
vlastitih nadleţnosti, koje ne mogu biti ograniĉene ili
uskraćene od federalnih ili kantonalnih vlasti, osim u
sluĉajevima i u okvirima utvrĊenim ustavom i zakonom.
U vlastite nadleţnosti jedinice lokalne samouprave
posebno spadaju:
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(...)
- upravljanje, finansiranje i unapreĊenje djelatnosti i
objekata lokalne komunalne infrastrukture,
- vodosnabdijevanje, odvoĊenje i prerada otpadnih voda,
(...).
VII. Finansiranje i imovina jedinice lokalne samouprave
Ĉlan 33.
Jedinice lokalne samouprave imaju pravo na pokretnu i
nepokretnu imovinu i na odgovarajuće izvore finansiranja
kojima slobodno raspolaţu u okviru svojih ovlasti, kao i
na sredstva za obavljanje delegiranih ili prenesenih
poslova iz okvira prava i duţnosti viših tijela vlasti.
Ĉlan 34.
Jedinice lokalne samouprave imaju pravo na
odgovarajuće finansijske izvore kojima lokalni organi
mogu slobodno raspolagati u okviru svoje nadleţnosti u
skladu sa zakonom.
(...).
Finansijska sredstva jedinica lokalne samouprave bit
će srazmjerna njihovim nadleţnostima koje su im
dodijeljene zakonom. Svaki prijenos novih funkcija bit će
propraćen finansijskim sredstvima potrebnim za njihovo
efikasno izvršavanje.
(...).
Ĉlan 35.
Imovinom u vlasništvu opštine mora se upravljati u
skladu sa zakonom i drugim propisima, te u interesu
lokalnog stanovništva i s paţnjom dobrog domaćina.
Postupak utvrĊivanja i prijenosa vlasništva i rješavanja
meĊusobnih potraţivanja u vezi sa prijenosom vlasništva,
kao i druga imovinska potraţivanja ureĊuju se zakonom.
Vijeće odluĉuje o pribavljanju, korištenju, upravljanju
i raspolaganju imovinom jedinice lokalne samouprave.
XI. Saradnja jedinica lokalne samouprave
Ĉlan 50.
Jedinice lokalne samouprave imaju pravo da u vršenju
svojih duţnosti meĊusobno saraĊuju radi obavljanja
poslova od zajedniĉkog interesa.
O oblicima i naĉinu saradnje iz prethodnog stava jedinice
lokalne samouprave zakljuĉuju sporazum.

ĉetvrtak, 30.11.2017.

zajedniĉki i na partnerskim osnovama, izuzev u oblasti
administrativnog nadzora koji veţe federalne i kantonalne
vlasti u pogledu rada jedinica lokalne samouprave.
Ĉlan 53.
Federalne, odnosno kantonalne vlasti duţne su
razmotriti inicijative, prijedloge i sugestije jedinica
lokalne samouprave i o svom stavu i preduzetim
aktivnostima obavijestiti jedinice lokalne samouprave u
roku od 30 dana od dana prijema inicijative, prijedloga ili
sugestije.
Ĉlan 56.
Federalne, odnosno kantonalne vlasti duţne su u
najvećoj mogućoj mjeri konsultovati jedinice lokalne
samouprave u postupku donošenja propisa koji ih se
direktno tiĉu.
Konsultovanje u smislu iz prethodnog stava ovog
ĉlana, federalne, odnosno kantonalne vlasti vrše putem
saveza opština i gradova.
Zakon o vodama
(„Sluţbene novine Federacije BiH“, broj: 70/06)
Ĉlan 1.
Predmet Zakona
(1) Ovim Zakonom ureĊuje se naĉin upravljanja vodama
unutar teritorije Federacije Bosne i Hercegovine (u
daljem tekstu: Federacija).
(2) Upravljanje vodama obuhvata: zaštitu voda, korištenje
voda, zaštitu od štetnog djelovanja voda i ureĊenje
vodotoka i drugih voda.
(3) Ovim Zakonom ureĊuju se: vodno dobro i javno vodno
dobro, vodni objekti, pravna lica i druge institucije
nadleţne za pojedina pitanja upravljanja vodama i
druga problematika vezana za vode u Federaciji.
Ĉlan 2.
Svrha Zakona
(1) Svrha ovog Zakona je osiguranje upravljanja vodama s
ciljem:
1. smanjenja zagaĊenja voda, postizanja dobrog stanja
voda i spreĉavanja degradacije voda;
2. postizanje odrţivog korištenja voda;
3. osiguranje praviĉnog pristupa vodama;

XII. Odnos i saradnja federalnih i kantonalnih vlasti i
jedinica lokalne samouprave

4. poticanje društvenog i privrednog razvoja;
5. zaštita ekosistema;

Ĉlan 52.
U vršenju vlasti i ostvarivanju prava i duţnosti graĊana
kantonalne i vlasti jedinica lokalne samouprave djeluju

6. smanjenje rizika od poplava i drugih negativnih
uticaja voda;

ĉetvrtak, 30.11.2017.
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7. osiguranje uĉešća javnosti u donošenju odluka koje
se odnose na vode;
8. spreĉavanje i rješavanje sukoba vezanih za zaštitu i
korištenje voda;
9. ispunjavanje obaveza iz meĊunarodnih ugovora koji
su obavezujući za Bosnu i Hercegovinu.
Ĉlan 3.
Opšti principi
(1) Vode su opšte dobro i kao takve su pod posebnom
zaštitom Bosne i Hercegovine, Federacije, kantona,
grada i opštine:
(2) Upravljanje vodama zasniva se na principima:
1. Nekomercijalnosti, prema kojem voda u osnovi nije
komercijalni proizvod, već naslijeĊe koje se mora
ĉuvati, i u skladu sa time postupati;
2. Cjelovitosti, koje uzima u obzir prirodne procese i
dinamiku voda, te meĊusobnu povezanost i
meĊuzavisnost vodnih i uz vodu vezanih ekosistema;
3. Dugoroĉne zaštite kvaliteta i racionalne upotrebe
raspoloţivih koliĉina vode;
4. Osiguranje zaštite od štetnog djelovanja voda koje
proizilazi iz potreba za zaštitu stanovništva i njihove
imovine, uzimajući u obzir djelovanje prirodnih
procesa;
5. Ekonomskog vrednovanja voda koje ukljuĉuje
troškove opterećenja, zaštite i ureĊenja voda i zaštite
od štetnog djelovanja vode;
6. Uĉešća javnosti kod donošenja planova upravljanja
vodama;
7. Uzimanja u obzir najboljih raspoloţivih tehnologija i
novih nauĉnih dostignuća o prirodnim zakonitostima
i najboljih okolišnih praksi.
Ĉlan 21.
(Upravljanje vodama)
Upravljanje vodama je u nadleţnosti Bosne i
Hercegovine, Federacije, kantona, grada i opština, na
naĉin utvrĊen ovim i federalnim zakonom.
Ĉlan 22.
Ciljevi upravljanja vodama
Ciljevi upravljanja vodama su: postizanje dobrog
stanja, odnosno dobrog ekološkog potencijala površinskih
i podzemnih voda, odnosno vodnih i za vodu vezanih
ekosistema, umanjenje šteta prouzrokovanih raznim
štetnim djelovanjem voda, osiguranje potrebnih koliĉina
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vode odgovarajućeg kvaliteta za razne namjene i
podsticanje odrţivog korištenja voda, uzimajući u obzir
dugoroĉnu zaštitu raspoloţivih izvorišta i njihovog
kvaliteta.
Ĉlan 38.
Konsultovanje javnosti
(1) O poĉetku pripreme plana upravljanja vodama
agencija za vodno podruĉje iz ĉlana 152. ovog Zakona
pisanim putem obavještava Savjetodavno vijeće za
vode iz ĉlana 164. ovog Zakona, kanton, grad i
opštinu, a putem sredstava javnog informisanja pravna
i fiziĉka lica koja imaju sjedište odnosno prebivalište
na teritoriji vodnog podruĉja za koje se priprema plan
najmanje tri godine prije poĉetka perioda na koji se
plan odnosi.
(2) Pisano obavještenje iz stava 1. ovog ĉlana sadrţi poziv
na saradnju, okvirni sadrţaj plana i rokove za pripremu
i usvajanje plana.
(...).
Ĉlan 40.
Donošenje planova za upravljanje vodama
(1) Plan upravljanja vodama vodnog podruĉja donosi
Vlada Federacije na prijedlog federalnog ministra, u
skladu sa propisom iz ĉlana 25. stav 4. ovog Zakona.
Odluka o usvojenom planu objavljuje se u „Sluţbenim
novinama Federacije BiH“.
Ĉlan 44.
Korištenje voda
Korištenje voda, prema ovom Zakonu, obuhvata:
1. zahvatanje, crpljenje i upotrebu površinskih i
podzemnih voda za razliĉite namjene (snabdijevanje
vodom za piće, sanitarne i tehnološke potrebe,
navodnjavanje i dr.);
(...).
Ĉlan 45.
(1) Svakome je dozvoljeno korištenje voda pod uslovima
odreĊenim ovim Zakonom.
(2) Voda se mora koristiti racionalno i ekonomiĉno. Svaki
korisnik vode duţan je koristiti vodu na naĉin i u
obimu kojim se voda ĉuva od rasipanja i štetnih
promjena njenog svojstva (kvaliteta) i omogućuje
zakonsko pravo korištenja voda drugim licima.
Ĉlan 66.
Podruĉje zaštite izvorišta vode za piće
(1) Podruĉje na kojem se nalazi izvorište vode koje se po
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koliĉini i kvalitetu moţe koristiti ili se koristi za javno
vodosnabdijevanje mora biti zaštićeno od zagaĊenja i
drugih nepovoljnih uticaja na zdravstvenu ispravnost
vode ili izdašnost izvorišta.
(2) Na podruĉju iz stava 1. ovog ĉlana provodi se zaštita
izvorišta utvrĊivanjem zona sanitarne zaštite ĉija se
veliĉina, granice, sanitarni reţim, mjere zaštite i drugi
uslovi odreĊuju prema propisu iz stava 3. ovog ĉlana.
(...).
Ĉlan 68.
(1) Zone sanitarne zaštite i zaštitne mjere utvrĊuje organ
uprave nadleţan za vode na ĉijem podruĉju se nalazi
izvorište;
(2) Odluku o zaštiti izvorišta ĉije se zone sanitarne zaštite
prostiru na podruĉju jednog grada ili opštine donosi
nadleţno gradsko ili opštinsko vijeće.

ĉetvrtak, 30.11.2017.

ovim Zakonom stavljeni u nadleţnost kantona, provodi
kantonalni organ uprave nadleţan za vode putem
kantonalne vodne inspekcije.
(2) Grad odnosno opština mogu formirati gradsku,
odnosno opštinsku vodnu inspekciju za vršenje
inspekcijskog nadzora koji su ovim Zakonom stavljeni
u nadleţnost kantona što se utvrĊuje propisom
kantona.
(3) U obavljanju poslova iz stava 1. ovog ĉlana,
kantonalna vodna inspekcija postupa u skladu sa
odredbama ĉl. od 186. do 198. ovog Zakona.
Ĉlan 222.
Kantonalni propisi
(1) Kantoni su duţni odredbe kantonalnog zakona o
vodama uskladiti sa odredbama ovog Zakona u roku
od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog
Zakona.

(3) Odluku o zaštiti izvorišta ĉije se zone sanitarne zaštite
prostiru na podruĉju više gradova ili opština u sastavu
istog kantona donosi organ odreĊen propisom kantona.
(...).

(2) Zakonima kantona regulišu se pitanja organizacije i
naĉina obavljanja poslova koji su ovim Zakonom
stavljeni u nadleţnost kantona.

XI. ORGANIZACIJA UPRAVLJANJA VODAMA

Pravilnik
o naĉinu utvrĊivanja uslova za odreĊivanje zona
sanitarne zaštite i zaštitnih mjera za izvorišta vode za
javno vodosnabdijevanje stanovništva
(„Sluţbene novine Federacije BiH“, broj: 88/12)

3. Upravljanje vodama na kantonalnom nivou
Ĉlan 167.
(1) Kanton je nadleţan za obavljanje poslova i zadataka
koji su ovim Zakonom dati u njegovu nadleţnost, a
naĉin organizacije obavljanja tih poslova ureĊuje se
propisom kantona.
(2) Kanton svojim propisom moţe poslove iz svoje
nadleţnosti prenijeti na grad i/ili opštinu na svom
podruĉju.
2. Ogranizacija vršenja inspekcijskog nadzora
Ĉlan 182.
Zajedniĉka odredba
Inspekcijski nadzor nad provoĊenjem ovog Zakona i
propisa donesenih na osnovu ovog Zakona provodi se u
skladu sa odredbama ovog Zakona i Zakona o organizaciji
organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine
(„Sluţbene novine Federacije BiH“, broj: 35/05) koje se
odnose na inspekcijski nadzor.
b) Kantonalna vodna inspekcija
Ĉlan 198.
(1) Inspekcijski nadzor nad provoĊenjem ovog Zakona i
propisa donesenih na osnovu ovog Zakona, a koji su

Opšte odredbe
Ĉlan 1.
(Predmet pravilnika)
(1) Ovim Pravilnikom propisuju se :
a) uslovi o naĉinu odreĊivanja zona sanitarne zaštite
izvorišta vode koja se po koliĉini i kvalitetu mogu
koristiti ili se koriste za javno vodosnabdijevanje
stanovništva, odnosno za ljudsku upotrebu;
b) mjere zaštite u zonama sanitarne zaštite;
c) postupak za donošenje odluke o zaštiti izvorišta.
Ĉlan 2.
Pored izvorišta iz ĉlana 1. alineja a) ovog pravilnika,
odredbe ovog Pravilnika primjenjuju se i na izvorišta
mineralnih,
termalnih
i
termomineralnih
voda
namijenjenih ljudskoj upotrebi.
(...).
III. Uspostavljanje zona sanitarne zaštite i mjera zaštite

ĉetvrtak, 30.11.2017.
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Ĉlan 10.
(Mjere zaštite u zaštitnim zonama)
(1) Mjere zaštite u zaštitnim zonama izvorišta provode se
putem zabrana, ograniĉenja i drugih oblika kontrole
ljudskih aktivnosti radi smanjenja rizika od zagaĊenja
izvorišta ili drugih uticaja koji mogu nepovoljno
djelovati na izvorišta, njihovu izdašnost, kvalitet i
zdravstvenu ispravnost vode. U tu svrhu, eleboratom
zaštite izvorištva utvrĊuju se akitivnosti koje se u
pojedinim zaštitnim zonama:
a) zabranjuju u potpunosti;
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PRILOG 1.
Popis aktivnosti i nivo ograniĉenja njihove primjene po
pojedinim zaštitnim zonama
A.Urbanizacija i graĊevinski radovi
(...).
B. Komunalne aktivnosti
(...).
C.Industrijske aktivnosti
(...).

b) dopuštaju uz provoĊenje standardnih mjera zaštite;

D.Transport i saobraćaj
(...).

c) dopuštaju uz provoĊenje standardnih i dodatnih
mjera zaštite;

E.Stoĉarstvo, poljoprivreda i šumarstvo
(...).

(...).
Ĉlan 13.
(Odluka o zaštiti izvorišta)
(1) Na osnovu usvojenog eleborata zaštite izvorišta
nadleţni organ iz ĉlana 68. st. 2. do 5. Zakona o
vodama donosi odluku o zaštiti izvorišta.
(2) Shodno odredbi ĉlana 66. stav 4. Zakona o vodama,
odluka o zaštiti izvorišta treba da sadrţi:
a) naziv nadleţnog organa i pravnog lica zaduţenog
za provoĊenje odluke o zaštiti izvorišta;
b) taĉan naziv i lokaciju izvorišta;
c) topografske karte i kopije katastarskih planova
odgovarajuće razmjere sa ucrtanim granicama
zaštitnih zona;
d) detaljan opis granica zona sanitarne zaštite;
e) sanitarne i druge uslove provoĊenja ljudskih
aktivnosti u pojedinim zonama zaštite uz detaljan
opis mjera zaštite, zabrana ili ograniĉenja;
f) odredbe o vršenju nadzora nad provoĊenjem
reţima zaštite i zaštitnih mjera;
g) odredbe o monitoringu kvaliteta i kvantiteta vode
na izvorištu;
h) izvore i naĉin finansiranja provoĊenja zaštitnih
mjera za planski period od najmanje deset (10)
godina;
i) rokove za primjenu pojedinih mjera;
j) kaznene odredbe.
(...).

F.Turizam i rekreacija
(...).
Ustav Zeniĉko-dobojskog kantona
(„Sluţbene novine Federacije BiH“, broj: 7/96)
(„Sluţbene novine Zeniĉko-dobojskog kantona“, br.: 1/96,
10/00, 8/04, 10/04)
Ĉlan 10.
U ostvarivanju svojih nadleţnosti Kanton:
a) preduzima sve potrebne mjere zaštite ljudskih
prava i sloboda utvrĊenih u ĉlanovima II. A. 1. do
7. i predviĊenih u instrumentima u Aneksu Ustava
Federacije i djeluje u skladu sa Ustavom Federacije
i ovim Ustavom;
Zakon o vodama Zeniĉko-dobojskog kantona
(„Sluţbene novine Zeniĉko-dobojskog kantona“, broj:
17/07).
I. OSNOVNE ODREDBE
Ĉlan 1.
(Predmet Zakona)
(1) Ovim se Zakonom ureĊuje naĉin upravljanja vodama
na teritoriji Zeniĉko-dobojskog kantona (u daljem
tekstu: Kanton).
(2) Upravljanje vodama obuhvata zaštitu voda, korištenje
voda, zaštitu od štetnog djelovanja voda i unapreĊenje
vodotoka i drugih voda.
(3) Ovim se Zakonom ureĊuje vodno dobro i javno vodno
dobro, vodni objekti, pravne osobe i druge institucije
nadleţne za pojedina pitanja upravljanja vodama i
druga problematika vezana za vode Kantona, kao i
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pitanja ovlaštenja koja treba urediti u skladu sa
Zakonom o vodama („Sluţbene novine Federacije
BiH“, broj: 70/06) (u daljem tekstu: Federalni zakon).
Ĉlan 2.
(Svrha zakona)
Svrha ovog zakona je osiguranje upravljanja vodama sa
ciljem:
1. smanjena zagaĊivanja voda, postizanje dobrog stanja
voda i sprjeĉavanja degradacije voda,
2. postizanje odrţivog korištenja voda,
3. osiguranje praviĉnog pristupa vodama,
4. poticanje društvenog i privrednog razvoja,
5. zaštita ekosistema,
6. smanjenje rizika od poplava i drugih negativnih uticaja
vode,
7. osiguranje uĉešća javnosti u donošenju odluka koje se
odnose na vode i
8. sprjeĉavanje i rješavanje sukoba u pogledu zaštite i
korištenja voda.
II.OSNOVNA NAĈELA I DEFINICIJE
Ĉlan 3.
(1) Vode su opšte dobro i kao takve su pod posebnom
zaštitom kantona i opštine.
Ĉlan 10.
Vlasništvo nad objektima
(1) Zaštitni vodni objekti iz ĉlana 9. stava (1) taĉka 1.
ovog zakona, na vodotocima koji pripadaju
površinskim vodama II kategorije i ureĊena korita u
urbanim podruĉjima na površinskim vodama I
kategorije u vlasništvu su opštine.
(2) Opština moţe pravo upravljanja i korištenja prenijeti u
nadleţnost drugih tijela vlasti, pravnih lica ili drugih
institucija u opsegu i na naĉin propisan ovim zakonom
ili aktima opštine.
(3) Opština je duţna osigurati materijalne i organizacijske
uslove za odrţavanje objekata iz stava (1) ovog ĉlana u
funkcionalnom stanju i da se oni koriste u skladu sa
njihovom prirodom i namjenom, kao i ĉuvanje od
uništenja, oštećenja odnosno nenamjenskog korištenja.

ĉetvrtak, 30.11.2017.

IV. UPRAVLJANJE VODAMA
Ĉlan 15.
(Upravljanje vodama)
Upravljanje vodama na podruĉju Kantona u
nadleţnosti je Kantona i opština, na naĉin utvrĊen ovim i
federalnim zakonom.
VI.ZAŠTITA VODA
1. Zabrane i ograniĉenja
Ĉlan 27.
(Opšta zaštita voda)
(...).
Ĉlan 40.
(Odluka o zaštiti izvorišta)
(1) Zone sanitarne zaštite i zaštitne mjere utvrĊuje
opštinska sluţba uprave ovlaštena za vode (u daljem
tekstu: Opštinska sluţba) na ĉijem se podruĉju nalazi
izvorište.
(2) Odluku o zaštiti izvorišta ĉije se zone sanitarne zaštite
prostiru na podruĉju jedne opštine donosi opštinsko
vijeće.
(3) Odluku o zaštiti izvorišta ĉije se zone sanitarne zaštite
prostiru na podruĉju više opština u sastavu Kantona
donosi Vlada Kantona.
(...).
IX. VODNI AKTI
Ĉlan 65.
(Vrste vodnih akata)
(1) Radi osiguranja upravljanja vodama i osiguranja
praviĉnog pristupa vodi svim pravnim i fiziĉkim licima
ovim se zakonom propisuje naĉin ostvarivanja prava
na vodu izdavanjem vodnih akata.
(2) Vodni akti u smislu ovog zakona su:
1. prethodna saglasnot,
2. vodna saglasnost i
3. vodna dozvola.
(...).
Ĉlan 96.
(Podjela nadleţnosti izdavanja vodnih akata)
(1) Ministarstvo je nadleţno za izdavanje vodnih akata iz
ĉlana 65. ovog zakona:
(...).
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(2) Opštinska sluţba izdaje vodne akte iz ĉl.65.ovog
zakona za:
(...).
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(2) Opštinska sluţba vrši upravni nadzor nad provoĊenjem
ovog zakona i propisa donesenih na osnovu ovog
zakona koji su ovim zakonom stavljeni u nadleţnost
opštine, ako ovim zakonom nije drugaĉije odreĊeno.

Zahtjevom od 11.01.2017.godine, naĉelnik Opštine
Usora zatraţio je od Ustavnog suda Federacije zaštitu
prava na lokalnu samoupravu jer smatra da se osporenom
Odlukom, povrjeĊuje pravo na lokalnu samoupravu
opštine Usora koja su zajamĉena Evropskom poveljom o
lokalnoj samoupravi, Zakonom o principima lokalne
samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine, kao i prava
na imovinu zagarantovana Ustavom Bosne i Hercegovine
i Federacije Bosne i Hercegovine, Protokolom broj 1. uz
Konvenciju o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda, te
federalnim, odnosno kantonalnim zakonima o vodama,
Zakonom o stvarnim pravima, te Zakonom o
konstituisanju novih opština u Federaciji Bosne i
Hercegovine i izmjeni podruĉja opština podijeljenih
meĊuentitetskom i meĊukantonalnom linijom, iz razloga,
jer je Vlada tog Kantona, osporenu Odluku donijela
jednostrano, bez provedene javne rasprave, odnosno,
procedure pribavljanja mišljenja Opštine Usora na
propisani naĉin, odnosno protivno odredbama federalnog
Zakona o vodama i Zakona o vodama Zeniĉko-dobojskog
kantona, te drugim relevantnim propisima kojima se
ureĊuju prava i duţnosti opštine kao jedinice lokalne
samouprave, ĉime je povrijeĊeno pravo te Opštine na
lokalnu samoupravu, odnosno, pravo na imovinu u skladu
sa Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine.

2. Organizacija vršenja inspekcijskog nadzora
(...)
(Kantonalna i opštinska vodna inspekcija)

Traţi da Ustavni sud Federacije donese presudu kojom
se utvrĊuje da je osporenom Odlukom povrijeĊeno pravo
Opštine Usora na lokalnu samoupravu.

Ĉlan 129.

Vlada Ze-do kantona koja je donosilac osporene
Odluke i strana u postupku, smatra da se ovom Odlukom
ne vrijeĊa pravo Opštine Usora na lokalnu samoupravu te
predlaţe da se zahtjev odbije kao neosnovan.

XIII. FINANSIRANJE I UPRALJANJE VODAMA
Ĉlan 123.
(Izvori sredstava)
Sredstva za obavljanje poslova i zadataka odreĊenih
ovim zakonom osiguravaju se iz:
(...).
3.Budţeta kantona i opštine;
(...).
XIV. NADZOR NAD PROVOĐENJEM OVOG
ZAKONA
1. Upravni nadzor
Ĉlan 126.
(1) (...).

(1) (...).
(2) Inspekcijski nadzor nad provoĊenjem ovog zakona i
propisa donesenih na osnovu ovog zakona koji su
stavljeni u nadleţnost opština provodi opštinska
vodna inspekcija, u skladu sa ĉlanom 131. stav (2)
ovog zakona.
Zakon o komunalnim djelatnostima
(„Sluţbene novine Zeniĉko-dobojskog kantona“, broj:
17/08)
Ĉlan 3.
(Komunalna potrošnja)
(1) Komunalne
djelatnosti individualne potrošnje u
smislu ovog zakona su:
a) Snabdijevanje pitkom vodom;
(...).

Ustavni sud Federacije je analizom navoda iz zahtjeva,
odgovora na zahtjev i ĉinjenica koje proizilaze iz
cjelokupne dokumentacije u ovom ustavnosudskom
predmetu, utvrdio da je osporena Odluka donesena na 75.
sjednici Vlade Ze-do kantona odrţanoj dana 27.10.2016.
godine, na osnovu ĉlana 68. stav 3. federalnog Zakona o
vodama, ĉlana 40. stav (3) Zakona o vodama Zeniĉkodobojskog kantona u skladu sa ĉlanom 13. stav (2)
Pravilnika o naĉinu utvrĊivanja uslova za odreĊivanje
sanitarne zaštite i zaštitnih mjera za izvorište vode za
javno snabdijevanje stanovništva, te da je predmet te
Odluke, osiguranje izvorišta vode od namjernog ili
sluĉajnog oneĉišćenja i od drugih uticaja koji mogu
nepovoljno djelovati na zdravstvenu ispravnost vode ili na
njezinu zagaĊenost, odnosno, da se ovom Odlukom
utvrĊuju zone sanitarne zaštite za izvorište „Jelah“ sa
kojeg se vrši snabdijevanje vodom za piće potrošaĉa sa
podruĉja Opštine Tešanj, nadleţni organ i pravno lice
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zaduţeno za sprovoĊenje ove odluke, naziv i lokacija
izvorišta, topografske karte odgovarajuće razmjere sa
ucrtanim granicama zaštitnih zona, detaljan opis granica
zona sanitarne zaštite, sanitarne i druge uslovi provoĊenja
ljudskih aktivnosti u pojedinim zonama zaštite uz detaljan
opis mjera zaštite, zabrane ili ograniĉenja, vršenje nadzora
nad provoĊenjem reţima zaštite i zaštitnih mjera, naĉin
monitoringa kvaliteta i kvantiteta vode na izvorištu, izvor i
naĉin finansiranja provoĊenja zaštitnih mjera, kao i rokovi
njihove primjene, kaznene odredbe te druga pitanja od
znaĉaja za sprovoĊenje sanitarne zaštite, kao i izdašnost
izvorišta vode za piće (ĉlan 1. Odluke).
Nadalje, prema osporenoj Odluci, za njeno
sprovoĊenje zaduţene su opštine Tešanj i Usora, dok
izvorištem upravlja privredno društvo „Rad“ d.d. Tešanj
koji je ujedno i Operater (ĉlan 3. Odluke), te da je
izvorište „Jelah“ locirano 2 km sjeverno od Jelaha, a ĉine
ga 5 bunara meĊusobno udaljenih 200 do 300 m, od kojih
su Bunari B-1, B-2 i B-3 locirani na podruĉju Opštine
Tešanj, a bunari B-4 i B-5 su locirani na podruĉju Opštine
Usora, kao i da se radi o izvorištima podzemnih voda (stav
2. ĉlana 4. Odluke). Osporenom odlukom su takoĊer,
utvrĊene i zone sanitarne zaštite od I-IV zone sanitarne
zaštite i zaštitne mjere koje se vrše uspostavljanjem i
odrţavanjem zona sanitarne zaštite i zaštitnih mjera koje
su utvrĊene na osnovu provedenih istraţnih radova i
analiza izvršenih prema „Projektu zaštite izvorišta „Jelah
polje“, Opština Tešanj, ĉiji je obraĊivaĉ DD „Projekt“
Sarajevo iz novembra 2006. godine, sa Aneksom projektu
izvorišta „Jelah polje” uraĊenom od strane Instituta za
geologiju GraĊevinskog fakulteta iz Sarajeva iz 2010.
godine, (ĉlan 6. Odluke), na naĉin da se za I zaštitnu zonuzonu izvorišta „Jelah“ sa najstroţim mjerama i
ograniĉenjima, propisuju vlasništvo nad zemljištem i
vlasništvo nad objektima, uz ovlaštenja Operatera da će u
skladu sa vaţećom zakonskom regulativom ureĊivati
odnose na podruĉju I zaštitne zone (ĉlan 9.-13. Odluke) jer
su vodni i drugi objekti i njima pripadajuća oprema u
skladu sa ovom Odlukom, u vlasništvu Operatera koji
gazduje cjelovitim sistemom javnog vodosnabdijevanja,
ukljuĉujući i ovlaštenja i pravo
Operatera za
kondicioniranje voda i kompletne distributivne mreţe, kao
i za sprovoĊenje svih mjera propisanih ovom Odlukom na
podruĉju Prve zaštitne zone (ĉlan 7.-13. Odluke). Na isti
naĉin ureĊena su pitanja i u drugoj, trećoj i ĉetvrtoj
zaštitnoj zoni koja obuhvata prostor na podruĉju i Opštine
Tešanj i Opštine Usora.
Osim navedenog, ovom Odlukom se propisuje da
izvore i naĉin finansiranja provoĊenja zaštitnih mjera iz
ove Odluke za planski period od najmanje deset (10)
godina, riješe Opština Tešanj i Operater posebnim
ugovorom (ĉlan 33. Odluke), te obaveza sluţbi za upravu

ĉetvrtak, 30.11.2017.

Opštine Tešanj i Opštine Usora nadleţne za prostorno
ureĊenje i graĊenje u postupku izdavanja urbanistiĉke
saglasnosti, da odobrenja za graĊenje i upotrebne dozvole
po propisima iz oblasti prostornog ureĊenja, te
pojedinaĉne upravne akte, izdaju uz prethodno
pribavljanje vodnih akata, te da su ove opštine duţne
planske dokumente uskladiti sa odredbama ove Odluke u
roku od šest (6) mjeseci od dana donošenja ove Odluke.
Prema Odluci, Opština Usora će, u cilju obezbjeĊenja
novih bunara na potezu izmeĊu postojećeg bunara B-3 i
B-5, dati potrebne saglasnosti i dozvole (ĉlan 35. Odluke).
TakoĊer, iz spisa predmeta proizilazi da je donošenju
osporene Odluke na podlozi Elaborata redefinisanja
zaštitnih zona i prilagoĊavanja Odluke o zaštiti izvorišta
„Jelah“ u Opštini Tešanj u skladu sa Pravilnikom o naĉinu
utvrĊivanja uslova za odreĊivanje zona sanitarne zaštite i
zaštitnih mjera za izvorišta za javno vodosnabdijevanje
stanovništva, prethodila javna rasprava o Prednacrtu
Odluke o zonama sanitarne zaštite i zaštitnim mjerama za
izvorište „Jelah“, Opština Tešanj koja je odrţana
26.08.2016. godine, a kojoj su prisustvovali JP „Rad“
d.d.Tešanj, predstavnik graĊana Jelah Polja, te
predstavnici Sluţbe za finansije, privredu, komunalne i
inspekcijske poslove, u Opštini Tešanj, kao i da je
Opština Usora, putem naĉelnika Opštine, aktom od
29.08.2016. godine, dala tri primjedbe koje su, prema
Zapisniku sa javne rasprave, prihvaćene i ugraĊene u
Elaborat zona sanitarne zaštite i u predmetnu Odluku.
Prema federalnom Zakonu o vodama kojim se
ureĊuje naĉin upravljanja vodama unutar Federacije Bosne
i Hercegovine, upravljanje vodama obuhvata zaštite voda,
korištenje voda, zaštitu od štetnog djelovanja voda i
ureĊenje vodotoka drugih voda, dok svrha osiguranja
upravljanja vodama izmeĊu ostalog obuhvata i smanjenje
zagaĊenja voda, postizanje dobrog stanja voda i
spreĉavanje degradacije voda, postizanje odrţivog
korištenja voda, poticanje društvenog i privrednog
razvoja, zaštitu ekosistema, osiguranje uĉešća javnosti u
donošenju odluka koje se odnose na vode, te spreĉavanje i
rješavanje sukoba vezanih za zaštitu i korištenje voda, kao
i ispunjavanje obaveza iz meĊunarodnih ugovora koji su
obavezujući za Bosnu i Hercegovinu. S tim u vezi, prema
ovom Zakonu, ciljevi upravljanja vodama su izmeĊu
ostalih, i postizanje dobrog stanja, odnosno dobrog
ekološkog potencijala površinskih i podzemnih voda,
odnosno vodnih i za vodu vezanih ekosistema, osiguranje
potrebnih koliĉina vode odgovarajućeg kvaliteta za razne
namjene i poticanje odrţivog korištenja voda te, obaveza
konsultovanja javnosti u skladu sa ovim Zakonom. Osim
toga, prema ovom Zakonu, vode su opšte dobro i kao
takve su pod zaštitom Bosne i Hercegovine, Federacije,
kantona, grada i opštine, a upravljanje vodama zasniva se
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na principima nekomercijalnosti, cjelovitosti, dugoroĉne
zaštite kvaliteta i racionalne upotrebe raspoloţivih
koliĉina vode, osiguranja zaštite od štetnog djelovanja,
uĉešća javnosti kod donošenja planova upravljanja
vodama, i dr.
Na istim principima, Zakonom o vodama Zeniĉkodobojskog kantona, ureĊen je naĉin upravljanja vodama
kao opštim dobrom na teritoriji tog kantona, upravljanje
vodama obuhvata zaštitu voda i njihovo korištenje, zaštitu
od štetnog djelovanja voda te unapreĊenje vodotoka i
drugih voda. Upravljanje vodama na podruĉju Kantona je
u nadleţnosti Kantona i opština na naĉin utvrĊen ovim i
Federalnim zakonom na podruĉju Kantona (ĉlan 15.
Zakona), dok odluku o zaštiti izvorišta, odnosno zone
sanitarne zaštite
utvrĊuje opštinska sluţba uprave
nadleţna za vode na ĉijem se podruĉju nalazi izvorište a
istu donosi opštinsko vijeće (ĉlan 40. stav 1. i 2. Zakona),
odnosno, Vlada Kantona ako se zone sanitarne zaštite
prostiru na podruĉju više opština (ĉlan 40. stav 3. Zakona),
u skladu sa Federalnim zakonom. Izvori sredstava za
obavljanje poslova i zadataka odreĊenih ovim Zakonom
osigurava se, izmeĊu ostalog, iz budţeta kantona i
opštine.
Na osnovu navedenog, Ustavni sud Federacije cijeni
da je u Federaciji Bosne i Hercegovine na snazi zakonski
okvir kojim se ureĊuje naĉin upravljanja vodama unutar
Federacije kao i svrha njihovim upravljanjem kao opštim
dobrom, koje su kao takve pod posebnom zaštitom Bosne
i Hercegovine, Federacije, kantona i opština, a koje se
zasniva izmeĊu ostalih, i na ciljevima nekomercijalnosti,
već naslijeĊe koje se mora ĉuvati, štititi i u skladu s time i
postupati. U ostvarivanju ciljeva i svrhe takvog zakonskog
okvira u obavljanju poslova upravljanja vodama i njihovoj
zaštiti, jedinice lokalne samouprave imaju posebno
mjesto, prava obaveze i odgovornosti u skladu sa
zakonom i meĊunarodnim obavezama Bosne i
Hercegovine.
Dakle, u upravljanju vodama u Federaciji Bosne i
Hercegovine, prema postojećem zakonskom okviru,
nesumnjive su i prava i obaveze kako Federacije tako i
kantona i opština, a koje se izvršavaju u skladu sa
ustavnim, zakonskim i statutarnim nadleţnostima tih
vlasti. U tom okviru, u upravljanju i zaštiti voda, jedinice
lokalne samouprave imaju pravo da u vršenju svojih
nadleţnosti meĊusobno saraĊuju radi obavljanja poslova
od zajedniĉkog interesa, dok u vršenju vlasti i ostvarivanja
prava i duţnosti graĊana kantonalne vlasti i jedinice
lokalne samouprave djeluju zajedniĉki i na partnerskim
osnovama, vodeći raĉuna o tome da su federalne, odnosno
kantonalne vlasti duţne u najvećoj mogućoj mjeri
konsultovati jedinice lokalne samouprave u postupku
donošenja propisa koji ih se direktno tiĉu, kako to
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propisuje Zakon o principima lokalne samouprave u
Federaciji Bosne i Hercegovine (ĉlan 5. do 57. Zakona).
U konkretnom sluĉaju, Vlada Ze-do kantona je u
skladu sa federalnim zakonom, donijela osporenu Odluku
iz razloga jer se zone sanitarne zaštite izvorišta „Jelah“
prostiru na podruĉju dviju opština. MeĊutim, isto tako je
ĉinjenica da su osporenom Odlukom utvrĊene zone
sanitarne zaštite za izvorište „Jelah“ sa podruĉja sa kojeg
se vrši snabdijevanje vodom za piće potrošaĉa sa podruĉja
Opštine Tešanj, a da je ovo izvorište bunarima koji ga
ĉine, locirano i na podruĉju Opštine Tešanj i na podruĉju
Opštine Usora, te da su to pitanja koja spadaju u
samoupravni djelokrug jedinica lokalne samouprave,
dakle i Opštine Tešanj i Opštine Usora, što dalje znaĉi da
Vlada Ze-do kantona osporenu Odluku nije mogla donijeti
bez konsultovanja javnosti u skladu sa Zakonom, i bez
konsultovanja opština kao jedinica lokalne samouprave u
postupku donošenja propisa koji ih se direktno tiĉu, što
znaĉi, da predmetna Odluka nije mogla biti donesena bez
saglasnosti ovih jedinica lokalne samouprave o pitanjima
iz njihove nadleţnosti, niti su ova pitanja mogla biti
dodijeljena u nadleţnost neke druge vlasti.
Naime, prema stanovištu Ustavnog suda Federacije,
kantonalne vlasti su osporenom Odlukom Opštini Usora
izmeĊu ostalog, u vezi sa lokacijom i zaštitom izvorišta
„Jelah“ osim svojevrsnog prijenosa poslova i nadleţnosti,
dodijelile i odgovornosti u vezi sa ureĊenjem prostora i
primjene propisanih mjera zaštite u zonama sanitarne
zaštite kao što su: obaveza da zajedno sa Opštinom Tešanj
provodi ovu Odluku; da reguliše vlasništvo nad
zemljištem i objektima u zaštitnim zonama; da provodi
zabrane i ograniĉenja što ulazi u naĉin upravljanja
zemljištem; odreĊuje se privredno društvo koje je ujedno
i Operater i koje upravlja izvorištem; odreĊuje se
obaveza u vezi sa naĉinom finansiranja provoĊenja
zaštitnih mjera za planski period od najmanje deset
godina; odreĊuje se obaveza usklaĊivanja planskih
dokumenata i sl., što su sve pitanja koja su utvrĊena
Ustavom, zakonom i Statutom, a koja obuhvataju
upravljanje, finansiranje i unapreĊenje djelatnosti i
objekata lokalne infrastrukture i koja spadaju u djelokrug
lokalne samouprave, u njihova osnovna prava i duţnosti i
direktno se tiĉu lokalnih vlasti koja ne smiju biti
uskraćena ili ograniĉena od strane neke druge centralne ili
regionalne vlasti, osim u sluĉajevima predviĊenim
zakonom, i pod uslovom da su lokalne vlasti, u najvećoj
mogućoj mjeri, pravovremeno i na odgovarajući naĉin, u
procesu planiranja i donošenja odluka, bile konsultovane,
odnosno, da prijenos poslova i nadleţnosti dodijeljenih
zakonom, kao i odgovornost jedinica lokalne samouprave
za njihovo vršenje, prate i istovremeni prijenos sredstava
potrebnih za njihovo obavljanje.
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U vezi sa navedenim, Ustavni sud Federacije je
takoĊer utvrdio, da je Opština Usora na odreĊeni naĉin (i
to samo putem mišljenja naĉelnika Opštine) bila
konsultovana o Nacrtu osporene Odluke, meĊutim, da
daljni proces donošenja osporene Odluke kojom se
ureĊuju pitanja upravljanja vodama i njihove zaštite kao
opšteg dobra i dobra od strateškog interesa, zahtijeva
potpuniji, Zakonom propisani pristup i procedure koje će
osigurati u prvom redu, punu saradnju Opštine Tešanj i
Opštine Usora kao jedinica lokalne samouprave u
regulisanju na odgovarajući naĉin, meĊusobnih prava i
obaveza o pitanjima zona sanitarne zaštite i zaštitnim
mjerama za izvorište „Jelah“ u Opštini Tešanj a koje se
prostire na podruĉju obje opštine, odnosno, da su
kantonalne vlasti kao donosioci osporene Odluke, u
vršenju vlasti u vezi sa predmetnim zonama sanitarne
zaštite i zaštitnim mjerama za navedeno izvorište, i sa
Opštinom Usora bile duţne da djeluju zajedniĉki i na
partnerskim osnovama, u skladu sa relevantnim propisima
Evropske povelje o lokalnoj samoupravi i Zakona o
principima lokalne samouprave, tim prije jer se Opštini
Usora ovom Odlukom, prema stanovištu Ustavnog suda,
osim derogiranja nadleţnosti koje pripadaju ovoj jedinici
lokalne samouprave, nameću, osim odreĊenih ovlaštenja, i
veoma znaĉajne odgovornosti za vršenje odreĊenih
poslova i zadataka, zbog ĉega takav postupak kantonalnih
vlasti nije u skladu sa relevantnim propisima Evropske
povelje o lokalnoj samoupravi i Zakona o principima
lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine.
U vezi sa navodima podnosioca prema kojima je
osporenom Odlukom povrijeĊeno pravo Opštine Usora na
imovinu, Ustavni sud Federacije istiĉe da iz citiranog
ustavnog i zakonskog okvira koji se odnosi na upravljanje
i zaštitu voda u Federaciji Bosne i Hercegovine,
nesumnjivo proizilazi da je voda javno dobro svih
graĊana, da voda ne pripada posebno i nije imovina ni
Federacije Bosne i Hercegovine, ni kantona ni opština, ni
privatna imovina bilo koga, nego da se citiranim
zakonima i drugim propisima odreĊuje naĉin upravljanja
tim dobrom, njegovom zaštitom i iskorištavanjem, jer
voda kao javno dobro, i dobro od opšteg interesa, ne
podlijeţe iskljuĉivosti, ona je neiscrpna i ne moţe se
podijeliti nikakvim administrativnim crtama i podjelama u
Federaciji, odnosno Bosni i Hercegovini. U tom smislu,
iako to implicitno nije sadrţano u Ustavu Bosne i
Hercegovine i u Ustavu Federacije Bosne i Hercegovine,
Ustavni sud Federacije je stanovišta da instrumenti
meĊunarodnog prava koji su sastavni dio pravnog poretka
u Bosni i Hercegovini, obavezuju Bosnu i Hercegovinu
kao i Federaciju Bosne i Hercegovine, da osigura pravo
svakog na pitku vodu, da resursima vode upravljaju
nadleţna tijela vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine
preko jedinica lokalne samouprave, u konkretnom sluĉaju
i Opštine Tešanj i Opštine Usora, na naĉin i u skladu sa
njihovim nadleţnostima, s tim da izvori vode nisu roba na
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trţištu već su namijenjeni odrţivom vodosnabdijevanju
graĊana bez ikakve razlike i diskriminacije po bilo kojem
osnovu.
TakoĊer, u skladu sa citiranim zakonskim okvirom, u
Federaciji Bosne i Hercegovine se osigurava i zaštita vode
kao javnog dobra koju ostvaruju, svako iz svoje
nadleţnosti i zajedno, Federacija Bosne i Hercegovine,
kantoni i opštine i drugi subjekti koji upravljaju ovim
javnim dobrom i imaju obavezu da vode odrţavaju,
osiguraju njihovu neotuĊivost, ali i nemogućnost sticanja
bilo kakvog prava na vodi kao javnom dobru, zbog ĉega je
zakonodavstvom u Bosni i Hercegovini, osim nadzora
nad provoĊenjem zakona, propisana i prekršajna odnosno
kriviĉno-pravna zaštita, u skladu sa Ustavom Bosne i
Hercegovine i Federacije Bosne i Hercegovine i
instrumentima meĊunarodnog prava koji su sastavni dio
pravnog poretka u Bosni i Hercegovini.
Stoga, stanovište je Ustavnog suda Federacije da se u
konkretnom sluĉaju ne radi o povredi prava Opštine Usora
na imovinu, nego o povredi prava na lokalnu samoupravu
u vezi sa zonama sanitarne zaštite i zaštitnim mjerama za
izvorište „Jelah“ ĉije se izvorište prostire na podruĉju
obje opštine, i da postupanje kantonalnih vlasti u vezi sa
postupkom i donošenjem osporene Odluke i ureĊenje zona
sanitarne zaštite i zaštitnih mjera za navedeno izvorište na
navedeni naĉin, nije u skladu sa relevantnim odredbama
Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, Evropskom
poveljom o lokalnoj samoupravi i Zakonom o principima
lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine, pa
je nadleţni organ Zeniĉko-dobojskog kantona, nakon
objavljivanja ove Presude u „Sluţbenim novinama
Federacije BiH“ duţan donijeti novu Odluku u skladu sa
Ustavom i zakonom, kao i sa instrumentima
meĊunarodnog prava koji su sastavni dio pravnog poretka
u Bosni i Hercegovini, poštujući pri tome jednaka ustavna
i zakonska prava i duţnosti opština Tešanj i Usora kao
jedinica lokalne samouprave.
Ovu presudu Ustavni sud Federacije je donio
jednoglasno u sastavu: Vesna Budimir, Predsjednica Suda,
Aleksandra Martinović, Mirjana Ĉuĉković, dr. sci. Šahbaz
Dţihanović, prof.dr. Edin Muminović, dr.sc. Kata Senjak i
Mladen Srdić, sudije Suda.

Broj: U-11/17
Sarajevo, 12.09.2017. godine
Predsjednica
Ustavnog suda Federacije
Bosne i Hercegovine
Vesna Budimir, s.r.
..............................................................................................
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9. Странке у поступку

445.
Уставни суд Федерације Босне и Херцеговине,
одлучујући о захтјеву општинског начелника
Општине Усора за заштиту права на локалну
самоуправу у вези са Одлуком о зонама санитарне
заштите и заштитним мјерама за извориште „Јелах“,
Општина Тешањ, на основу члана IV.Ц.3.10. (3)
Устава Федерације Босне и Херцеговине у вези са
Амандманом XCVI на Устав Федерације Босне и
Херцеговине, на сједници без јавне расправе,
одржаној дана 12.09.2017. године, донио је:
ПРЕСУДУ
1. Утврђује се да је Одлуком о зонама санитарне
заштите и заштитним мјерама за извориште
„Јелах“, Општина Тешањ („Службене новине
Зеничко-добојског кантона“, број: 13/16) повријеђено право на локалну самоуправу Општине
Усора.
2. Пресуду објавити у „Службеним новинама Федерације БиХ“ и „Службеним новинама Зеничкодобојског кантона“.
Образложење

8. Подносилац захтјева и предмет захтјева
Начелник Општине Усора (у даљем тексту:
подносилац захтјева), је захтјевом од 11.01.2017. и
његовим прецизирањем 31.01.2017. године, затражио
од Уставног суда Федерације Босне и Херцеговине (у
даљем тексту: Уставни суд Федерације) заштиту права
на локалну самоуправу, у вези Одлуке о зонама
санитарне заштите и заштитним мјерама за извориште
„Јелах „ Општина Тешањ (у даљем тексту: оспорена
Одлука), коју је донијела Влада Зеничко-добојског
кантона (у даљем тексту: Влада Зе-до кантона) на 75.
сједници одржаној дана 27.10.2016. године.
Тражи да Уставни суд Федерације донесе пресуду
којом се утврђује да је оспореном Одлуком,
повријеђено право на локалну самоуправу Општине
Усора.
Према члану IV.Ц.3.10. (3) у вези са Амандманом
XCVI на Устав Федерације Босне и Херцеговине,
подносилац захтјева овлашћен је за покретање
поступка за заштиту права на локалну самоуправу
пред Уставним судом Федерације.

У складу са чланом 39. Закона о поступку пред
Уставним судом Федерације Босне и Херцеговине
(„Службене новине Федерације БиХ“, бр. 6/95 и
37/03), странке у поступку у овом уставносудском
предмету су: начелник Општине Усора, као
подносилац захтјева и Влада Зе-до кантона, као
доносилац оспорене Одлуке.

10. Наводи подносиоца захтјева
Подносилац захтјева наводи да је оспорена Одлука
донесена на основу Приједлога упућеног Влади Зе-до
кантона од стране Министарства за пољопривреду,
шумарство и водопривреду Зеничко-добојског
кантона на 75. сједници Владе овог кантона одржаној
27.10.2016. године. Истиче да су против оспорене
Одлуке гласали министри из реда хрватског народа, а
да су министри из реда српског народа били
суздржани. Даље наводи да начелник Општине Усора
у претходном мандату, иако је био упознат са
преднацртом оспорене Одлуке, није провео законску
процедуру и дао је мишљење које не обавезује
Општину Усора у смислу одредаба члана 363. Закона
о стварним правима („Службене новине Федерације
БиХ“, бр. 66/13 и 100/13), и да није проведена јавна
расправа на подручју Општине Усора. Даље наводи да
Општинско вијеће Усора није дало сагласност на
оспорену Одлуку и да је на другој сједници одржаној
16.12.2016. године ово Вијеће донијело Рјешење број:
01-05-298/16 од 19.12.2016. године, о преузимању
бунарева на локацији „Лугови“ и давања истих на
коришћење Јавном комуналном предузећу „Усора“
д.о.о.
Напомиње да је Општина Усора формалноправно
конституисана на основу члана 10. Закона о
конституисању нових Општина у Федерацији Босне и
Херцеговине
и
измјени
подручја
општина
подијељених међуентитетском и међукантоналном
линијом („Службене новине Федерације БиХ“, број:
6/98), те да су разлози за подношење захтјева
садржани у одредбама Европске иницијативе о питкој
води из 1998. године и амандману на исту из 2015.
године, члану 1. Протокола 1. уз Конвенцију о
људским правима и слободама коју је БиХ
ратификовала 1999. године, затим, у члану 2. и 3. став
1.к) Устава Федерације Босне и Херцеговине и члану
10. Устава Зеничко-добојског кантона, члану 10.
Закона о конституисању нових општина у Федерацији
Босне и Херцеговине и измјени подручја општина
подијељених међуентитетском и међукантоналном
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линијом из 1998. године, члану 17. Закона о водама
(„Службене новине Федерације БиХ“, број: 70/06),
члану 12. став 2. Закона о водама Зеничко-добојског
кантона („Службене новине Зеничко-добојског
кантона“, број: 17/07), Закона о комуналним
дјелатностима („Службене новине Зеничко-добојског
кантона“, број: 17/08), члана 17. Закона о стварним
правима („Службене новине Федерације БиХ“, бр.
66/13 и 100/13), којим прописима се као основно
људско право гарантује право на имовину.
Наводи да се оспореном Одлуком утврђује
власништво над водним објектима и њима
припадајућом опремом (члан 13. Одлуке), зоне
санитарне заштите за извориште „Јелах“ са којег се
врши снабдијевање водом за пиће потрошача са
подручја Општине Тешањ, да се, према члану 3.
Одлуке, за њено провођење задужују Општина Тешањ
и Усора, с тим да извориштем управља привредно
друштво ЈП „Рад“ д.д. Тешањ који је уједно и
Оператер (члан 3. Одлуке). Осим тога, цитира да је
извориште лоцирано 2 км сјеверно од Јелаха, да га
чине 5 бунара међусобно удаљених 200 м до 300 м
(члан 5. Одлуке), да су Бунари Б-1, Б-2, и Б-3
лоцирани на територији Општине Тешањ, а бунари Б4 и Б-5 на територији Општине Усора, а да је побијана
Одлука урађена на основу стручног Елабората који је
израдио „Хyдротецхницс“ д.о.о Сарајево из новембра
2006. са Анексима из 2010. и 2016. године. Побијаном
се Одлуком такође, утврђују IV зоне санитарне
заштите (члан 9. Одлуке) и то: I. заштитна зона-зона
са најстрожим забранама и ограничењима-зона
изворишта; II. заштитна зона-зона строгих забрана и
ограничења; III. заштитна зона-зона благог режима
заштите; и, IV. заштитна зона-зона са превентивним
забранама и ограничењима, као и да се подручја свих
четирију зона налазе на подручју општина Тешањ и
Усора, а да Министарство за пољопривреду,
шумарство и водопривреду Зеничко-добојског
кантона врши управни, а органи Кантоналне
инспекције
врше
инспекцијски
надзор
над
провођењем ове Одлуке, те да је овлаштеним лицима
Општине Усора у I. заштитној зони забрањен било
какав приступ наведеним објектима (члан 10. Одлуке),
иако се бунари Б-4 и Б-5 налазе у административним
границама Општине Усора док су три бунара Б-84, Б-5
и Б-6 уписани у јавим регистрима као државна
својина у власништву и посједу Општине Усора. Осим
тога, овом Одлуком је успостављена обавеза Службе
за управу Општине Тешањ и Усора, надлежне за
просторно уређење и грађење, да у поступку издавања
урбанистичких сагласности, одобрења за грађење и
употребне дозволе, исте издају уз претходну
прибављање водних аката обадвију општина, као и да
исте ускладе са одредбама оспорене Одлуке у року
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шест мјесеци од дана њеног доношења (члан 35.
Одлуке), на који начин се Општини Усора намеће
обавеза давања потребних сагласности и дозвола за
изградњу нових бунарева на потезу постојећег бунара
Б-3 и Б-5 унутар њених административних граница
(члан 35. став 3. Одлуке), иако је неспорно да Влада
Зе-до кантона није власник водовода, а Општина
Усора није дала сагласност Влади Зе-до кантона да
располаже имовином општине Усора, уз напомену да
бунар Б-6, који се и иначе налази у административним
границама Општине Усора, према оспореној Одлуци,
и није у обухвату заштитних зона.
Позивајући се на одредбе Оквирне европске
директиве о водама, односно о питкој води из 1998. са
амандманом из 2015. године и на одредбе Правилника
о начину утврђивања услова за одређивање санитарне
заштите и санитарних мјера за изворишта воде за
јавно снабдијевање становништва („Службене новине
Федерације БиХ“, број: 88/12), према којем није
прописана могућност пријеноса својине са једног
субјекта на другог, као што је то Одлуком утврђено, те
на Закон о јавним набавкама БиХ и Закон о
концесијама, подносилац захтјева сматра да је
противно закону додјела ових водоопскрбних објеката
на основу оспорене Одлуке са територија Општина
Тешањ и Усора ЈП „Рад“ д.д. Тешањ, (које је уједно и
Оператер који управља цијелим водозахватом) које на
тај начин може стицати профит иако своја права није
уговорно регулирало са Општином Усора, односно, да
је Одлука донесена супротно члану 2. Закона о
принципима локалне самоуправе у Федерацији Босне
и Херцеговине („Службене новине Федерације БиХ“,
бр. 49/06 и 51/09), којим је прописано да локална
самоуправа подразумијева право и оспособљеност
јединица локалне самоуправе да, у границама закона,
регулирају и управљају одређеним јавним пословима
на основу властите одговорности и у интересу
локалног становништва. Осим тога, а наводећи
катастарске ознаке и називе земљишта на којима се
налазе бунари Б-6, Б-4 и Б-5, као и да се исти налазе
унутар административних граница Општине Усора,
подносилац захтјева оспорава и сам назив оспорене
Одлуке из разлога што се извориште назива „Јелах“
Општина Тешањ, иако чињенице говоре да се ради и
топографском називу изворишта „Лугови“ Општина
Усора и које је формално-правно, и са означеним
парцелама новог премјера, власништво Општине
Усора.
Сматра да је Влада Зе-до кантона, на наведени
начин, незаконито располагала имовином Општине
Усора, без њене сагласноасти, да ЈП „Рад“ д.д. Тешањ
није био инвеститор водовода на локацији „Лугови“
који је грађен 1981. године, него да је то била Фабрика
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пумпи и пречистача „Побједа“ Тешањ, која је била у
друштвеном власништву и у којој су радили и
становници Општине Усора и полажу право на ту
имовину, те да Влада Зе-до кантона нема удио у
власништву ЈП „Рад“ д.д. Тешањ нити је власник
водоопскрбних бунара на локацији „Лугови“ у складу
са чланом 12. став 1. Закона о водама Зеничкодобојског кантона до 01.01.2008. када је Закон ступио
на снагу, нити је касније преузела власништво над
водозахватним бунарима, на који је начин, Влада Зедо кантона, и у ранијем периоду вршила
дискриминацију становника Општине Усора што се
доказује и Пресудом Уставног суда Федерације Босне
и Херцеговине, број: У-82/14 од 23.07.2015. године.
Имајући у виду наведено, као и позивајући се на
члан 13. оспорене Одлуке којим је прописано да водни
и други објекти из члана 12. Одлуке и њима
припадајућа опрема су у власништву Оператера који
газдује цјеловитим системом јавног водоснабдијевања, као и да су у његовој надлежности и објекти за
кондиционирање вода као и комплетна дистрибутивна
мрежа, подносилац захтјева наводи да му је
повријеђено право на имовину.
С тим у вези, позива се на члан 14. став 3.
федералног Закона о водама у вези са чланом 12. став
3. Закона о водама Зеничко-добојског кантона, према
којим прописима су објекти за снабдијевање водом у
власништву општина на чијој територији се налазе, а
што је оспореном Одлуком ускраћено Општини Усора
јер се са три бунара који су на територију ове општине
снабдијевају искључиво грађани Општине Тешањ
чиме се вријеђају права Општине Усора на локалну
самоуправу као и њен територијални интегритет и
суверенитет установљени Законом о конституисању
нових општина у Федерацији Босне и Херцеговине.
Поред тога, вода је као природни ресурс несумњиво у
власништву локалне заједнице, а осим тога, због
прописаних ограничења власници парцела у обухвату
заштитних зона трпе штету због чега се поставља
питање њене надокнаде по принципима облигационог
права, уз напомену да је у Општини Усора
регистровано и ЈКП „Усора“ д.о.о. Сивша, које се
између осталог, бави и дјелатношћу снабдијевања
водом становништва општине питком водом.
Подсјећа на Пресуду Уставног суда Федерације,
број: У-82/14 од 23.07.2015. године („Службене
новине Федерације БиХ“, број: 8/15), којом је
утврђено да је Одлуком о зонама санитарне заштите и
заштитним мјерама водозаштите „Јелах-Поље“
Општина Тешањ („Службене новине Зеничкодобојског кантона“, број: 13/10) повријеђено право на
локалну самоуправу Општине Усора. Истиче да је

Broj 13– strana 1743

Уставни суд Федерације утврдио да имовином која се
налази на територији Општине Усора управља Ј.П.
„Рад“ д.д. Тешањ, правно лице са подручја друге
општине (Општине Тешањ) и да се на територији
Општине Усора врши инспекцијски надзор у
спровођењу мјера санитарне заштите друге Општине
Тешањ. Наводи да су оспореном Одлуком Општини
Тешањ дата права, а Општини Усора су дате обавезе,
што није у складу са Европском повељом о локалној
самоуправи.
Надаље подносилац захтјева наводи да у
Елаборату о редефинисању заштитних зона и
прилагођавању оспорене Одлуке одредбама Правилника о начину утврђивања услова за одређивање
заштите и заштитних мјера изворишта воде за јавно
снабдијевање становништва, који је урађен у фебруару
2016. године, и који је претходио доношењу оспорене
Одлуке, није наведено да се оспорена Одлука
усклађује са поменутом пресудом Уставног суда
Федерације, те да и сам елаборат није усклађен са
оспореном Одлуком. На основу стручног мишљења
Института за примијењену геологију и водоинжењеринг д.о.о. Бијељина, број: 64-11/16 од 30.11.2016.
године, подносилац захтјева истиче да бунареви
„Лугови“ не представљају једну техничко-технолошку
цјелину. Обзиром да је вода као природни ресурс у
власништву локалне заједнице, сматра да је
снабдијевање становништва питком водом у
надлежности општине. Позива се на члан 68. став 1.
федералног Закона о водама, којим је прописано да
зоне санитарне заштите и заштитне мјере утврђује
општински орган управе надлежан за воде на чијем
подручју се налази извориште. Како се три изворишта
налазе на територији Општине Усора, из наведених
разлога према мишљењу подносиоца захтјева Влада
Зе-до кантона није надлежна за доношење оспорене
Одлуке. Подносилац захтјева наводи да у складу са
кантоналним Законом о комуналним дјелатностима,
снабдијевање становништва питком водом спада у
дјелатност комуналне потрошње, и да ову дјелатност
општина може повјерити предузећу на својој
територији.
Из свих наведених разлога, подносилац захтјева
сматра да су оспореном Одлуком повријеђена права на
локалну самоуправу Општине Усора, која су
загарантована Европском повељом о локалној
самоуправи, Законом о принципима локалне
самоуправе у Федерацији Босне и Херцеговине као и
права на имовину загарантована Уставом Босне и
Херцеговине,
Уставом
Федерације
Босне
и
Херцеговине, Протоколом број 1. уз Конвенцију о
заштити људских права и слобода („Службене гласник
БиХ“, број: 6/99), федералним Законом о водама,
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Законом о водама Зеничко-добојског кантона, Законом
о комуналним дјелатностима Зеничко-добојског
кантона, Законом о стварним правима и Законом о
конституирању нових општина у Федерацији Босне и
Херцеговине и измјени општина подијељених
међуентитетском линијом, те предлаже Уставном суду
Федерације да донесе пресуду којом ће утврдити да је
оспореном Одлуком повријеђено право на локалну
самоуправу Општине Усора.

11. Наводи одговора на захтјев
У складу са чланом 16. Закона о поступку пред
Уставним судом Федерације Босне и Херцеговине,
Уставни суд Федерације је дана 02.02.2017. године,
позвао Владу Зе-до кантона, да се као друга странка у
поступку, изјасни о садржају захтјева подносиоца.
У одговору на захтјев који је у име Владе Зе-до
кантона поднеском број: 05-25-17991-2/16 од
20.02.2017. године, доставило Министарство за
пољопривреду, шумарство и водопривреду овог
кантона, наводи се да је оспорена Одлука донесена у
складу са чланом 11. став 1. тачка 3. Правилника о
начину утврђивања услова за одређивање зона
санитарне заштите и заштитних мјера за изворишта
воде за јавно водоснабдијевање становништва (у
даљем тексту: Правилник). Истиче се да је у поступку
доношења оспорене Одлуке проведена јавна расправа,
тако што је општински орган Општине Тешањ на
основу нацрта Елабората заштите изворишта
организовао јавну расправу на Преднацрт Одлуке о
зонама санитарне заштите и заштитним мјерама за
извориште „Јелах“, који је истакнут на огласној плочи
Општине Тешањ, ЈП „Рад“ д.д. Тешањ, wеб страну
Општине Тешањ, а Општини Усора послао је писани
допис за учешће у јавној расправи уз који је приложио
Елаборат и завршни Ревизиони извјештај Елабората, у
којој је, на тај начин, учествовала и Општина Усора,
која је својим актом број: 02-25-12/16 од 29.08.2016.
године, доставила три примједбе на преднацрт
оспорене Одлуке, од којих су двије усвојене, што је
видљиво из записника са јавне расправе број: 04-25-41776-3/16 од 26.08.2016. године, који је достављен у
прилогу овог одговора. У одговору се оспоравају
наводи захтјева и прецизираног захтјева у цијелости
из разлога што ово министарство сматра да не стоје
наводи подносиоца да ранији начелник Општине
Усора није провео потребну процедуру, те да дато
мишљење тог начелника не обавезује Општину Усора,
јер је начелник потписао мишљење по питању
примједби на Преднацрт оспорене Одлуке у функцији
руководиоца органа управе у смислу члана 62. став 1.
Закона о организацији органа управе Федерације
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Босне и Херцеговине („Службене новине Федерације
БиХ“, број: 35/05). Осим тога, сматра да оспореном
Одлуком није угрожен интегритет и суверенитет
јединице
локалне
самоуправе,
нити
њена
територијална цјеловитост али ни њено право на
локалну самоуправу, јер се оспореном Одлуком само
утврђују зоне санитарне заштите и мјере заштите у
њима, са основним циљем да се заштити вода за пиће.
Поред тога, наводи се, да је оспорена Одлука донесена
у складу са обавезом утврђеном чланом 68. тачка 3.
федералног Закона о водама, којим је прописано да
одлуку о заштити изворишта чије се зоне санитарне
заштите простиру на подручје више градова или
општина у саставу истог кантона доноси орган
одређен прописом кантона, а чланом 40. став 3. Закона
о водама Зеничко-добојског кантона је прописано да
одлуку о заштити изворишта чије се зоне санитарне
заштите простиру на подручју више општина у
саставу кантона доноси Влада Кантона. У одговору се
наглашава да власништво над земљиштем које се
налази у обухвату заштитних зона није оспорено, него
су само утврђене мјере заштите, како је то прописано
Правилником, без обзира на власништво. Такођер се
наглашава да се оспореном Одлуком не утврђује
власништво над водним објектима, већ се само
констатује чињенично стање да се са изворишта
„Јелах“ водом за пиће снабдијевају потрошачи са
подручја Општине Тешањ, јер откако је изграђен
водовод и откада је конституисана Општина Усора,
никада нико са подручја Општине Усора није поднио
захтјев за прикључак на овај водовод. Према наводима
одговора на захтјев, у конкретном случају се ради о
цјеловитом
систему
јавног
водоснабдијевања
изграђеном много прије конституисања нових
општина, и територијално разграничење не може и не
смије утицати на функционисање таквог цјеловитог
система. Истиче се да се оспореном Одлуком уопште
не одлучује о праву на воду, јер се то право стиче
водним актима, у складу са Законом о водама. Из
наведених разлога, у одговору се закључује да су
наводи подносиоца захтјева који се односе на
дискриминацију становништва општине Усора у
односу на снабдијевање водом неосновани. Истиче се
да су неосновани и наводи подносиоца захтјева који се
односе на тврдњу да је вода као природни ресурс у
власништву локалне заједнице, јер је одредбама члана
3. федералног Закона о водама прописано да је вода
опште добро под посебном заштитом Босне и
Херцеговине, Федерације, кантона, града и општине.
Даље, у одговору наводе да је ово министарство прије
доношења оспорене Одлуке прибавило мишљење
Министарства за правосуђе и управу, Министарства
финансија и Секретаријата за законодавство Зеничкодобојског кантона.
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У прилогу се Уставном суду Федерације достављају
Позив за јавну расправу од 17.08.2016. године, акт
Општине Усора од 29.08.2016. године, са примједбама
на Преднацрт Одлуке, Записник са јавне расправе од
26.08.2016. године, акт Министарства за пољопривреду, шумарство и водопривреду од 09.09.2016.
године, са Мишљењем, те Мишљење Секретаријата за
законодавство Зе-до кантона од 09.09.2016. године,
као докази о наводима из одговора на наводе
подносиоца.
У одговору се предлаже да Уставни суд Федерације захтјев подносиоца одбије као неоснован.

12. Оспорена Одлука (Релевантне одредбе)
ОДЛУКА О ЗОНАМА САНИТАРНЕ ЗАШТИТЕ И
ЗАШТИТНИМ МЈЕРАМА ЗА ИЗВОРИШТЕ
„ЈЕЛАХ“, ОПШТИНА ТЕШАЊ
(„Службене новине Зеничко-добојског кантона“, број:
13/16)
ДИО ПРВИ-ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
(Предмет)
У циљу осигурања изворишта воде од намјерног
или случајног онечишћења и од других утицаја који
могу неповољно дјеловати на здравствену исправност
воде или на њезину издашност, овом Одлуком
утврђују се: зоне санитарне заштите за извориште
„Јелах“ са којег се врши снабдијевање водом за пиће
потрошача са подручја Општине Тешањ, надлежни
орган и правно лице задужено за спровођење ове
одлуке, назив и локација изворишта, топографске
карте одговарајуће размјере са уцртаним границама
заштитних зона, детаљан опис граница зона санитарне
заштите, санитарне и друге услове
провођења
људских активности у појединим зонама заштите уз
детаљан опис мјера заштите, забране или ограничења,
одредбе о вршењу надзора над провођењем режима
заштите
и заштитних мјера, одредбе о начину
мониторинга квалитета и квантитета воде на
изворишту, извор и начин финансирања провођења
заштитних мјера за плански период најмање десет (10)
година, рокови за примјену појединих мјера, казнене
одредбе и друга питања од значаја за спровођење
санитарне заштите, те издашност изворишта воде за
пиће.
Члан 3.
(Назив надлежног органа и правног лица задуженог за
спровођење одлуке)
За спровођење ове Одлуке задужују се Општина
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Тешањ и Општина Усора, а извориштем управља
привредно друштво Ј.П „Рад“ д.д. Тешањ (у даљем
тексту: Оператер).
Члан 4.
(Назив и локација изворишта)
(1) Извориште „Јелах“ је лоцирано 2 км сјеверно од
Јелаха, а чине га 5 бунара међусобно удаљених 200
до 300 м.
Бунари Б-1, Б-2 и Б-3 лоцирани су на територији
Општине Тешањ, а бунари Б-4 и Б-5 на територији
Општине Усора.
(2) Извориште из става (1) овог члана је извориште
подземних вода у изданима интеррегуларне
порозности.
Члан 6.
(Стручни елаборат)
Заштита изворишта врши се успостављањем и
одржавањем зона санитарне заштите и заштитних
мјера, који су утврђени на основу проведених
истражних радова и анализа извршених према
„Пројекту заштите изворишта „Јелах поље“, Општина
Тешањ, чији је обрађивач ДД „Пројект“ Сарајево из
новембра 2006. године са „Анексом“ пројекту заштите
изворишта „Јелах поље“, урађеном од стране
Института за геологију Грађевинског факултета из
Сарајева, октобар 2010. године, односно према
Елаборату редефинисања заштитних зона и
прилагођавања Одлуке о заштити изворишта „Јелах“ у
Општини Тешањ одредбама важећег Правилника,
урађеном од стране „ES HYDROTECHNICS“ д.о.о.
Сарајево, фебруар 2016. године, којим се усклађује
Одлука о заштити према одредбама Правилника за
одређивање заштитних зона, као и спровођењем мјера
утврђених овом одлуком.
Члан 7.
(Разлози утврђивања зона санитарне заштите)
Утврђивање зона санитарне заштите и заштитних
мјера утврђених овом Одлуком врши се у циљу
заштите воде изворишта од свих видова загађења и
штетних утицаја који могу неповољно дјеловати на
хигијенску исправност воде за пиће и на издашност
изворишта.
Члан 8.
(Уређење простора и примјена прописаних мјера
заштите)
(1) Урбанистичко
уређење
простора,
грађење,
привредне, пољопривредне и друге дјелатности
могу се вршити само на начин и у мјери који су
утврђени овом Одлуком.
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(2) Привредна друштва, руководиоци кантоналних,
градског и општинских органа управе, друга
правна лица и грађани дужни су се придржавати
одредби ове Одлуке и примјењивати прописане
мјере заштите.

Члан 9.
(Зоне санитарне заштите)
(1) У складу са Правилником извориште „Јелах“
представља извориште подземних вода у аквиферу
интергрануларне порозности.
(2) За извориште „Јелах“, утврђују се сљедеће зоне
санитарне заштите:
I. заштитна зона-зона са настрожијим забранама и
ограничењима-зона изворишта;
строгих

забрана

(2) Оператер из става (1) овог члана надлежан је за
спровођење свих заштитних мјера прописаних
овом Одлуком на подручју И заштитне зоне.
ПОГЛАВЉЕ II.
II. ЗАШТИТНА ЗОНА –Зона са строгим забранама и
ограничењима

ДИО ДРУГИ-ЗОНЕ САНИТАРНЕ ЗАШТИТЕ И
ЗАШТИТНЕ МЈЕРЕ

II. заштитна зона-зона
ограничења;
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и

III. заштитна зона-зона благог режима заштите;
IV. заштитна зона-зона са превентивним забранама
и ограничењима.
(3) Осим успостављања заштитних зона као једна од
мјера заштите и контроле прописаних мјера
неопходно је успоставити систем мониторинга и
дојаве приликом појаве ексцесних ситуација.
ПОГЛАВЉЕ I.
I. ЗАШТИТНА ЗОНА-Зона са најстрожим забранама и
ограничењима-зона изворишта
Члан 11.
(Власништво над земљиштем И заштитне зоне)
(1) Подручје I заштитне зоне налази се на подручју
Општине Тешањ и Општине Усора.
(2) Оператер ће у складу са важећом законском
регулативом уређивати односе на подручју I
заштитне зоне.
Члан 13.
(Власништво над објектима у I заштитној зони)
(1) Водни и други објекти из члана 12. ове Одлуке и
њима припадајућа опрема у власништву је
Оператера који газдује цјеловитим системом јавног
водоснабдијевања. Уз ове објекте у надлежности
Оператера су и објекти за кондиционирање вода и
комплетна дистрибутивна мрежа.

Члан 19.
(Подручје и границе II заштитне зоне)
(1) Подручје II заштитне зоне обухвата простор од
вањске границе и заштитне зоне до линије
одређене на бази 10-дневног течења подземних
вода од водозахвата и налази се на подручју Тешањ
и Усора. (...).
Члан 20.
(Забрањене активности у II заштитној зони)
(1) (...).
(2) Ознака (З) Прилога 1. Правилника значи забрањује
се, а односи се на сљедеће:
(...).
(3) Ознака (СД) Прилога 1. Правилника значи
дозвољено је уз стандардне и додатне мјере
заштите, а односи се на сљедеће:
(...).
(4) Ознака (С) Прилога 1. Правилника, значи
дозвољено је уз стандардне мјере заштите, а
односи се на сљедеће:
(...).
Члан 21.
(Услови за постојеће објекте и санитарне отпадне воде
у II заштитној зони)
(1) (...).
ПОГЛАВЉЕ III.
III. ЗАШТИТНА ЗОНА-Зона са умјереним забранама
и ограничењима
Члан 22.
(Подручје и границе III заштитне зоне)
(1) Подручје III заштитна зона изворишта „Јелах“
(зона са умјереним забранама и ограничењима)
протеже се од вањске границе II заштитне зоне до
границе у сливу од које је подземној води потребно
најмање педесет (50) дана течења до водозахвата, а
налази се на подручју општина Тешањ и Усора.(...).
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Члан 23.
(Забране и ограничења у III зони заштите)
(1) (...).
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прописаних овом Одлуком врше органи Кантоналне
инспекције и то
(...).

IV. ЗАШТИТНА ЗОНА-Зона са превентивним
забранама и ограничењем
Члан 25.
(Подручје и границе IV зоне заштите)
(1) Подручје IV заштитне зоне (зоне са превентивним
забранама и ограничењима) одређенео је у складу
са чланом 6. став (10) Правилника, а обухвата
простор од вањске границе треће заштитне зоне до
хидролошке
вододјелнице,
односно
зоне
распростирања водоносника у којем је формирано
извориште „Јелах“ и налази се на подручју
Општине Тешањ и Општине Усора.
(2) Вањска граница IV заштитне зоне на југу је ријека
Усора. На западу односно на сјеверо-западу,
граница се простире од насеља Дједовац и
Калошевићи, те иде ободом алувијалне равнице
сјеверно од насеља Ћемани и јужно од насеља
Блажевића брдо, западно од Пенкуше и западним
ободом насеља Токићи на локацији Свалинов млин
долази до ријеке Усоре.
Ситуациони приказ I и II заштитне зоне дат је у
Прилогу 2. ове Одлуке у мјерилу 1:2500 из Елабората.
(...).
Члан 28.
(Власништво над земљиштем у IV заштитној зони)
(1) Подручје IV заштитне зоне је у Општини
Тешањ и Општини Усора.
(2) Оператер ће у складу са важећом законском
регулативом уређивати односе на подручју IV
заштитне зоне.
ПОГЛАВЉЕ V-НАДЗОР НАД ПРОВОЂЕЊЕМ
ОДЛУКЕ
Члан 29.
(Управни надзор)
Министарство за пољоприврду, шумарство и
водопривреду Зеничко-добојског кантона врши
управни надзор над провођењем ове Одлуке.
Члан 30.
(Инспекцијски надзор)
Инспекцијски надзор над провођењем ове Одлуке
односно над спровођењем режима и мјера заштите

ДИО ТРЕЋИ-ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 33.
(Извори и начин и финансирања провођења
заштитних мјера за плански период од најмање десет
(10) година).
Изворе и начин финансирања ове Одлуке ријешит
ће Општина Тешањ и Оператер посебним уговором.
Члан 34.
(Обавеза уређивања подручја I и II заштитне зоне)
(1) На подручју I и II заштитне зоне извршиће се
уређење простора и провођење заштитних мјера у
складу са овом Одлуком и Пројектом заштите у
року од двије године од дана њеног доношења.
(2) Оператер је дужан извршити радње из чланова 14.
и 15. ове Одлуке у року од 90 дана од дана њеног
доношења.
(3) Канализациони систем из члана 24. и 27. ове
Одлуке морају се извести у року од двије и пол
године од дана њеног доношења.
Члан 35.
(Обавеза усклађивања планских докумената)
(1) Службе управе Општине Тешањ и Усора надлежне
за просторно уређење и грађење у поступку
издавања урбанистичке сагласности, одобрења за
грађење и употребне дозволе по прописима из
области просторног уређења, те појединачне
управне акте, издават ће уз претходно прибављање
водних аката.
(2) Доносиоци планских докумената (просторни
планови Општине Тешањ и Општине Усора)
дужни су исте ускладити са одредбама ове Одлуке,
у року од 6 мјесеци од дана доношења ове Одлуке.
(3) У циљу обезбјеђења додатних количина питке
воде, Општина Усора ће дати потребне
сагласности и дозволе за изградњу нових бунара на
потезу између постојећег бунара Б-3 и Б-5.
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13. Релевантно право
Устав Босне и Херцеговине
(Устав Босне и Херцеговине, Сарајево,
OHR-Office of the Representative)
Члан I.
Босна и Херцеговина
2. Демократски принципи
Босна и Херцеговина је демократска држава која
функционише у складу са законом и на основу
слободних и демократских избора.
Члан II.
Људска права и основне слободе
4. Људска права
Босна и Херцеговина и оба ентитета ће осигурати
највиши ниво међународно признатих права и
основних слобода. У ту сврху постоји Комисија за
људска права за Босну и Херцеговину, као што је
предвиђено у Анексу 6. Општег оквирног споразум
5. Међународни стандарди
Права и слободе предвиђени у Европској
конвенцији за заштиту људских права и основних
слобода и у њеним протоколима се директно
примјењују у Босни и Херцеговини. Ови акти имају
приоритет над овим законима.
6. Каталог права
Сва лица на територији Босне и Херцеговине
уживају права и слободе из става 2. овог члана, што
укључује:
(...)
к) Право на имовину.
(...).
Устав Федерације Босне и Херцеговине
(„Службене новине Федерације БиХ“, број: 1/94)
Увјерени да демократске институције засноване на
поштовању људских права и слобода стварају склад
између себе и својих заједница, (...).
(...).
Амандман XVIII
(„Службене новине Федерације БиХ“, број: 13/97)
Члан VIII.3 Устава Федерације Босне и Херцеговине
мијења се и гласи:
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„Међународни уговори и други споразуми који су на
снази у Босни и Херцеговини и Федерацији, те општа
правила међународног права чине законодавство
Федерације. У случају несагласности међународног
уговора, односно споразума и законодавства,
преовладава међународни уговор, односно споразум.“
Амандман XCVI
(„Службене новине Федерације БиХ“, број: 9/04)
У члану IV.Ц.10. иза става (2) додаје се члан (3)
који гласи:
(3) Заштиту права на локалну самоуправу осигурава
Уставни суд. Такав поступак пред Уставним судом
могу покренути општине и градови, као и
удружења општина и градова Федерације Босне и
Херцеговине. Уставни суд одлучује о споровима
између јединица локалне самоуправе и кантона или
Федерације на захтјев општинског или градског
вијећа, начелника општине или градоначелника
града, или удружења општина и градова
Федерације Босне и Херцеговине.
V. КАНТОНАЛНЕ ВЛАСТИ
Члан 1.
У извршавању својих надлежности утврђених у
члановима III.2.и 4. сваки кантон ће:
a) предузети све потребне мјере заштите људских
права и слобода утврђених у члановима II.А.1.
до 7. и предвиђених инструментима у Анексу, и
дјеловат ће у складу са овим уставом;
(...).
VI. Општинске власти
Члан 2.
(1) У општини се остварује локална самоуправа.
Европска конвенција о заштити људских права и
основних слобода
(„Службени гласник Босне и Херцеговине“, број: 6/99)
(Први протокол)
Члан 1.
Заштита имовине
Свако физичко или правно лице има право на
неометано уживање своје имовине. Нико не може
бити лишен своје имовине, осим у јавном интересу и
под условима предвиђеним законом и општим
принципима међународног права.
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Претходне одредбе, међутим, ни на који начин не
утичу на право државе да примјењује такве законе
које сматра потребним да би надзирала коришћење
имовине у складу са општим интересима или да би
осигурала наплату пореза или других доприноса или
казни.
Европска повеља о локалној самоуправи
(„Службени лист Републике БиХ“, број: 31/94)
Члан 3.
1. Под локалном самоуправом подразумијева се
право и могућност локалних јединица да, у
оквирима одређеним законом, уређују и управљају,
уз властиту одговорност и у интересу локалног
становништва, битним дијелом јавних послова.
2. Ово ће се право проводити преко вијећа или
скупштина састављених од чланова изабраних на
слободним и непосредним изборима, тајним
гласањем на основу општег и једнаког бирачког
права. Ова тијела могу имати извршна тијела која
су им одговорна. Ова одредба се не може ни на
који начин сматрати ограничавајућом у односу на
примјену зборова грађана, референдума или другог
облика непосредног судјеловања грађана тамо гдје
је то законом допуштено.
Члан 4.
Дјелокруг локалне самоуправе
1. Основна права и дужности локалних власти бит ће
утврђени уставом или статутом, тиме се, међутим,
не спрјечава преношење на локалне власти права и
одговорности за специфичне задатке, у складу са
законом.
2. Локалне власти ће, у границама закона, имати пуно
дискреционо право да проводе своје иницијативе у
вези са свим стварима које нису искључене из
њихове надлежности, нити стављене у надлежност
неке друге власти.
3. (...).
4. Права повјерена локалним властима ће по правилу
бити пуна и искључива. Она не смију бити
ускраћена или ограничена од стране неке друге
централне или регионалне власти, осим у
случајевима предвиђеним законом.
5. (...).

Broj 13– strana 1749

6. Локалне власти ће бити консултоване, у највећој
могућој мјери, правовремено и на одговарајући
начин, у процесу планирања и доношења одлука о
свим стварима које их се директно тичу.
Закон о конституисању нових општина у
Федерацији Босне и Херцеговине и измјени
подручја општина подијељених међуентитетском
и међукантоналном линијом
(„Службене новине Федерације БиХ“, број: 6/98)
I.ОПШТА ОДРЕДБА
Члан 1.
Овим законом конституишу се нове општине:
Добој-Исток, Добој-Југ, Добретићи, ДомаљевацШамац, Фоча, Пале, Сапна, Теочак, Усора и Равно и
дефинише подручје општина на територији Федерације Босне и Херцеговине (у даљем тексту:
Федерација) које су међуентитетском и међукантоналном линијом подијељене.
Члан 10.
Подручје Општине Усора чине насељена мјеста:
Алибеговци, Бејићи, Омањска, Сивша, Средња
Омањска и Уларице и подручје дијела насељеног
мјеста Макљеновац који је ушао у састав Федерације.
Подручја насељених мјеста: Бејићи, Омањска,
Сивша и Средња Омањска била су у саставу Општине
Тешањ.
Подручја насељених мјеста: Алибеговићи, Уларице
и дио насељеног мјеста Макљеновац до потписивања
Мировног споразума о Босни и Херцеговини била су у
саставу Општине Добој.
Општину Усора чине и дијелови насељених
мјеста:
Миљановићи
и
Нови
Миљановићи
(Филиповићи и Ковачићи), Жабљак и Тешањка са
површином, описом граница и топографском картом
који чине саставни дио овог закона, а који су били у
саставу Општине Тешањ.
Привремено сједиште
насељеном мјесту Сивша.

Општине

Усора

је

у

Коначну одлуку о сједишту Општине Усора
донијет ће Општинско вијеће Општине Усора, након
проведених локалних избора.
(...).
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Закон о принципима локалне самоуправе у
Федерацији Босне и Херцеговине
(„Службене новине Федерације БиХ“ , бр. 49/06 и
51/09).
Члан 1.
Овим законом уређују се: дефиниција локалне
самоуправе, самоуправни дјелокруг, органи јединица
локалне самоуправе, међусобни односи вијећа и
начелника јединица локалне самоуправе, мјесна
самоуправа, финансирање и имовина, јавност рада,
непосредно учествовање грађана у одлучивању,
управни надзор, сарадња јединица локалне самоуправе
и виших органа власти, однос и сарадња федералних и
кантоналних власти и јединица локалне самоуправе,
надзор над примјеном овог закона, као и друга
питања.
II. Дефиниција локалне самоуправе
Члан 2.
Локална самоуправа подразумијева право и
оспособљеност јединица локалне самоуправе да, у
границама закона, регулишу и управљају одређеним
јавним пословима на основу властите одговорности и
у интересу локалног становништва.
Члан 3.
Локална самоуправа се организује и остварује у
општинама и градовима, као јединицама локалне
самоуправе (у даљем тексту: јединице локалне
самоуправе), а извршавају је органи јединице локалне
самоуправе и грађани, у складу са уставом и законом
и статутом јединице локалне самоуправе.
III. Самоуправни дјелокруг јединице локалне
самоуправе
Члан 8.
Јединица локалне самоуправе има властите
надлежности установљене уставом и законом и има
право бавити се свим питањима од локалног значаја
која нису искључена из њене надлежности, нити
додијељена у надлежност неке друге власти на основу
устава и закона.
Она ће бити самостална у одлучивању о питањима
из властитих надлежности, које не могу бити
ограничене или ускраћене од федералних или
кантоналних власти, осим у случајевима и у оквирима
утврђеним уставом и законом.
У властите надлежности
самоуправе посебно спадају:

јединице

локалне
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(...)
- управљање,
финансирање
и
унапређење
дјелатности и објеката локалне комуналне
инфраструктуре,
- водоснабдијевање, одвођење и прерада отпадних
вода,
(...).
VII. Финансирање и имовина јединице локалне
самоуправе
Члан 33.
Јединице локалне самоуправе имају право на
покретну и непокретну имовину и на одговарајуће
изворе финансирања којима слободно располажу у
оквиру својих овласти, као и на средства за обављање
делегираних или пренесених послова из оквира права
и дужности виших тијела власти.
Члан 34.
Јединице локалне самоуправе имају право на
одговарајуће финансијске изворе којима локални
органи могу слободно располагати у оквиру своје
надлежности у складу са законом.
(...).
Финансијска
средства
јединица
локалне
самоуправе
бит
ће
сразмјерна
њиховим
надлежностима које су им додијељене законом. Сваки
пријенос нових функција бит ће пропраћен
финансијским средствима потребним за њихово
ефикасно извршавање.
(...).
Члан 35.
Имовином у власништву општине мора се
управљати у складу са законом и другим прописима,
те у интересу локалног становништва и с пажњом
доброг домаћина.
Поступак утврђивања и пријеноса власништва и
рјешавања међусобних потраживања у вези са
пријеносом власништва, као и друга имовинска
потраживања уређују се законом.
Вијеће одлучује о прибављању, коришћењу,
управљању и располагању имовином јединице
локалне самоуправе.
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XI. Сарадња јединица локалне самоуправе
Члан 50.
Јединице локалне самоуправе имају право да у
вршењу својих дужности међусобно сарађују ради
обављања послова од заједничког интереса.
О облицима и начину сарадње из претходног става
јединице локалне самоуправе закључују споразум.
XII. Однос и сарадња федералних и кантоналних
власти и јединица локалне самоуправе
Члан 52.
У вршењу власти и остваривању права и дужности
грађана кантоналне и власти јединица локалне
самоуправе дјелују заједнички и на партнерским
основама, изузев у области административног надзора
који веже федералне и кантоналне власти у погледу
рада јединица локалне самоуправе.
Члан 53.
Федералне, односно кантоналне власти дужне су
размотрити иницијативе, приједлоге и сугестије
јединица локалне самоуправе и о свом ставу и
предузетим активностима обавијестити јединице
локалне самоуправе у року од 30 дана од дана пријема
иницијативе, приједлога или сугестије.
Члан 56.
Федералне, односно кантоналне власти дужне су у
највећој могућој мјери консултовати јединице локалне
самоуправе у поступку доношења прописа који их се
директно тичу.
Консултовање у смислу из претходног става овог
члана, федералне, односно кантоналне власти врше
путем савеза општина и градова.
Закон о водама
(„Службене новине Федерације БиХ“, број: 70/06)
Члан 1.
Предмет Закона
(1) Овим Законом уређује се начин управљања водама
унутар територије Федерације Босне и Херцеговине (у даљем тексту: Федерација).
(2) Управљање водама обухвата: заштиту вода,
коришћење вода, заштиту од штетног дјеловања
вода и уређење водотока и других вода.
(3) Овим Законом уређују се: водно добро и јавно
водно добро, водни објекти, правна лица и друге
институције надлежне за поједина питања
управљања водама и друга проблематика везана за
воде у Федерацији.
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Члан 2.
Сврха Закона
(1) Сврха овог Закона је осигурање управљања водама
с циљем:
1. смањења загађења вода, постизања доброг стања
вода и спречавања деградације вода;
3. постизање одрживог кориштења вода;
4. осигурање правичног приступа водама;
5. потицање друштвеног и привредног развоја;
6. заштита екосистема;
7. смањење ризика од поплава и других негативних
утицаја вода;
8. осигурање учешћа јавности у доношењу одлука
које се односе на воде;
9. спречавање и рјешавање сукоба везаних за
заштиту и кориштење вода;
10. испуњавање обавеза из међународних уговора
који су обавезујући за Босну и Херцеговину.
Члан 3.
Општи принципи
(1) Воде су опште добро и као такве су под посебном
заштитом Босне и Херцеговине, Федерације,
кантона, града и општине:
(2) Управљање водама заснива се на принципима:
1. Некомерцијалности, према којем вода у основи
није комерцијални производ, већ наслијеђе које
се мора чувати, и у складу са тиме поступати;
2. Цјеловитости, које узима у обзир природне
процесе и динамику вода, те међусобну
повезаност и међузависност водних и уз воду
везаних екосистема;
3. Дугорочне заштите квалитета и рационалне
употребе расположивих количина воде;
4. Осигурање заштите од штетног дјеловања вода
које произилази из потреба за заштиту
становништва и њихове имовине, узимајући у
обзир дјеловање природних процеса;
5. Економског вредновања вода које укључује
трошкове оптерећења, заштите и уређења вода и
заштите од штетног дјеловања воде;
6. Учешћа јавности
управљања водама;

код

доношења

планова

7. Узимања у обзир најбољих расположивих
технологија и нових научних достигнућа о
природним законитостима и најбољих околишних пракси.
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Члан 21.
(Управљање водама)
Управљање водама је у надлежности Босне и
Херцеговине, Федерације, кантона, града и општина,
на начин утврђен овим и федералним законом.
Члан 22.
Циљеви управљања водама
Циљеви управљања водама су: постизање доброг
стања, односно доброг еколошког потенцијала
површинских и подземних вода, односно водних и за
воду везаних екосистема, умањење штета проузрокованих разним штетним дјеловањем вода, осигурање
потребних количина воде одговарајућег квалитета за
разне намјене и подстицање одрживог коришћења
вода, узимајући у обзир дугорочну заштиту
расположивих изворишта и њиховог квалитета.
Члан 38.
Консултовање јавности
(1) О почетку припреме плана управљања водама
агенција за водно подручје из члана 152. овог
Закона писаним путем обавјештава Савјетодавно
вијеће за воде из члана 164. овог Закона, кантон,
град и општину, а путем средстава јавног
информисања правна и физичка лица која имају
сједиште односно пребивалиште на територији
водног подручја за које се припрема план најмање
три године прије почетка периода на који се план
односи.
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Члан 45.
(1) Свакоме је дозвољено коришћење вода под
условима одређеним овим Законом.
(2) Вода се мора користити рационално и економично.
Сваки корисник воде дужан је користити воду на
начин и у обиму којим се вода чува од расипања и
штетних промјена њеног својства (квалитета) и
омогућује законско право коришћења вода другим
лицима.
Члан 66.
Подручје заштите изворишта воде за пиће
(1) Подручје на којем се налази извориште воде које се
по количини и квалитету може користити или се
користи за јавно водоснабдијевање мора бити
заштићено од загађења и других неповољних
утицаја на здравствену исправност воде или
издашност изворишта.
(2) На подручју из става 1. овог члана проводи се
заштита изворишта утврђивањем зона санитарне
заштите чија се величина, границе, санитарни
режим, мјере заштите и други услови одређују
према пропису из става 3. овог члана.
(...).
Члан 68.
(1) Зоне санитарне заштите и заштитне мјере утврђује
орган управе надлежан за воде на чијем подручју
се налази извориште;

(2) Писано обавјештење из става 1. овог члана садржи
позив на сарадњу, оквирни садржај плана и рокове
за припрему и усвајање плана.
(...).

(2) Одлуку о заштити изворишта чије се зоне
санитарне заштите простиру на подручју једног
града или општине доноси надлежно градско или
општинско вијеће.

Члан 40.
Доношење планова за управљање водама
(1) План управљања водама водног подручја доноси
Влада Федерације на приједлог федералног
министра, у складу са прописом из члана 25. став
4. овог Закона. Одлука о усвојеном плану
објављује се у „Службеним новинама Федерације
БиХ“.

(3) Одлуку о заштити изворишта чије се зоне
санитарне заштите простиру на подручју више
градова или општина у саставу истог кантона
доноси орган одређен прописом кантона.
(...).

Члан 44.
Коришћење вода
Коришћење вода, према овом Закону, обухвата:
1. захватање, црпљење и употребу површинских и
подземних
вода
за
различите
намјене
(снабдијевање водом за пиће, санитарне и
технолошке потребе, наводњавање и др.);

Члан 167.
(1) Кантон је надлежан за обављање послова и
задатака који су овим Законом дати у његову
надлежност, а начин организације обављања тих
послова уређује се прописом кантона.

(...).

XI. ОРГАНИЗАЦИЈА УПРАВЉАЊА ВОДАМА
3. Управљање водама на кантоналном нивоу

(2) Кантон својим прописом може послове из своје
надлежности пренијети на град и/или општину на
свом подручју.
2. Огранизација вршења инспекцијског надзора
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Члан 182.
Заједничка одредба
Инспекцијски надзор над провођењем овог Закона
и прописа донесених на основу овог Закона проводи
се у складу са одредбама овог Закона и Закона о
организацији органа управе у Федерацији Босне и
Херцеговине („Службене новине Федерације БиХ“,
број: 35/05) које се односе на инспекцијски надзор.
б) Кантонална водна инспекција
Члан 198.
(1) Инспекцијски надзор над провођењем овог Закона
и прописа донесених на основу овог Закона, а који
су овим Законом стављени у надлежност кантона,
проводи кантонални орган управе надлежан за
воде путем кантоналне водне инспекције.
(2) Град односно општина могу формирати градску,
односно општинску водну инспекцију за вршење
инспекцијског надзора који су овим Законом
стављени у надлежност кантона што се утврђује
прописом кантона.
(3) У обављању послова из става 1. овог члана,
кантонална водна инспекција поступа у складу са
одредбама чл. од 186. до 198. овог Закона.
Члан 222.
Кантонални прописи
(1) Кантони су дужни одредбе кантоналног закона о
водама ускладити са одредбама овог Закона у року
од шест мјесеци од дана ступања на снагу овог
Закона.
(2) Законима кантона регулишу се питања организације и начина обављања послова који су овим
Законом стављени у надлежност кантона.
Правилник
о начину утврђивања услова за одређивање зона
санитарне заштите и заштитних мјера за
изворишта воде за јавно водоснабдијевање
становништва
(„Службене новине Федерације БиХ“, број: 88/12)
Опште одредбе
Члан 1.
(Предмет правилника)
(1) Овим Правилником прописују се :
a) услови о начину одређивања зона санитарне
заштите изворишта воде која се по количини и
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квалитету могу користити или се користе за јавно
водоснабдијевање становништва, односно за
људску употребу;
б) мјере заштите у зонама санитарне заштите;
ц) поступак за доношење одлуке о заштити изворишта.
Члан 2.
Поред изворишта из члана 1. алинеја а) овог
правилника, одредбе овог Правилника примјењују се и
на изворишта минералних, термалних и термоминералних вода намијењених људској употреби.
(...).
III.Успостављање зона санитарне заштите и мјера
заштите
Члан 10.
(Мјере заштите у заштитним зонама)
(1) Мјере заштите у заштитним зонама изворишта
проводе се путем забрана, ограничења и других
облика контроле људских активности ради
смањења ризика од загађења изворишта или
других утицаја који могу неповољно дјеловати на
изворишта, њихову издашност, квалитет и
здравствену исправност воде. У ту сврху,
елеборатом заштите извориштва утврђују се
акитивности које се у појединим заштитним
зонама:
а) забрањују у потпуности;
б) допуштају уз провођење стандардних мјера
заштите;
ц) допуштају уз провођење стандардних и додатних
мјера заштите;
(...).
Члан 13.
(Одлука о заштити изворишта)
(1) На основу усвојеног елебората заштите изворишта
надлежни орган из члана 68. ст. 2. до 5. Закона о
водама доноси одлуку о заштити изворишта.
(2) Сходно одредби члана 66. став 4. Закона о водама,
одлука о заштити изворишта треба да садржи:
а) назив надлежног органа и правног лица задуженог за провођење одлуке о заштити изворишта;
б) тачан назив и локацију изворишта;
ц) топографске карте и копије катастарских планова
одговарајуће размјере са уцртаним границама
заштитних зона;

Broj 13 – strana 1754

„SLUŢBENE NOVINE ZENIĈKO-DOBOJSKOG KANTONA“

д) детаљан опис граница зона санитарне заштите;
е) санитарне и друге услове провођења људских
активности у појединим зонама заштите уз
детаљан опис мјера заштите, забрана или
ограничења;
ф) одредбе о вршењу надзора над провођењем
режима заштите и заштитних мјера;
г) одредбе о мониторингу квалитета и квантитета
воде на изворишту;
х)

изворе и начин финансирања провођења
заштитних мјера за плански период од најмање
десет (10) година;

и) рокове за примјену појединих мјера;
ј) казнене одредбе.
(...).
ПРИЛОГ 1.
Попис активности и ниво ограничења њихове
примјене по појединим заштитним зонама
А.Урбанизација и грађевински радови
(...).
Б. Комуналне активности
(...).
Ц.Индустријске активности
(...).
Д.Транспорт и саобраћај
(...).
Е.Сточарство, пољопривреда и шумарство
(...).
Ф.Туризам и рекреација
(...).
Устав Зеничко-добојског кантона
(„Службене новине Федерације БиХ“, број: 7/96)
(„Службене новине Зеничко-добојског кантона“, бр.:
1/96, 10/00, 8/04, 10/04)
Члан 10.
У остваривању својих надлежности Кантон:
a) предузима све потребне мјере заштите људских
права и слобода утврђених у члановима II. А. 1.
до 7. и предвиђених у инструментима у Анексу
Устава Федерације и дјелује у складу са Уставом
Федерације и овим Уставом;
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Закон о водама Зеничко-добојског кантона
(„Службене новине Зеничко-добојског кантона“, број:
17/07).
I.ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
(Предмет Закона)
(1) Овим се Законом уређује начин управљања водама
на територији Зеничко-добојског кантона (у даљем
тексту: Кантон).
(2) Управљање водама обухвата заштиту вода,
коришћење вода, заштиту од штетног дјеловања
вода и унапређење водотока и других вода.
(3) Овим се Законом уређује водно добро и јавно
водно добро, водни објекти, правне особе и друге
институције надлежне за поједина питања
управљања водама и друга проблематика везана за
воде Кантона, као и питања овлашћења која треба
уредити у складу са Законом о водама („Службене
новине Федерације БиХ“, број: 70/06) (у даљем
тексту: Федерални закон).
Члан 2.
(Сврха закона)
Сврха овог закона је осигурање управљања водама са
циљем:
1. смањена загађивања вода, постизање доброг стања
вода и спречавања деградације вода,
2. постизање одрживог коришћења вода,
3. осигурање правичног приступа водама,
4. потицање друштвеног и привредног развоја,
5. заштита екосистема,
6. смањење ризика од поплава и других негативних
утицаја воде,
7. осигурање учешћа јавности у доношењу одлука
које се односе на воде и
8. спречавање и рјешавање сукоба у погледу заштите
и коришћења вода.
II.ОСНОВНА НАЧЕЛА И ДЕФИНИЦИЈЕ
Члан 3.
(1) Воде су опште добро и као такве су под посебном
заштитом кантона и општине.
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Члан 10.
Власништво над објектима
(1) Заштитни водни објекти из члана 9. става (1) тачка
1. овог закона, на водотоцима који припадају
површинским водама II категорије и уређена
корита у урбаним подручјима на површинским
водама I категорије у власништву су општине.
(2) Општина може право управљања и коришћења
пренијети у надлежност других тијела власти,
правних лица или других институција у опсегу и на
начин прописан овим законом или актима
општине.
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IX. ВОДНИ АКТИ
Члан 65.
(Врсте водних аката)
(1) Ради осигурања управљања водама и осигурања
правичног приступа води свим правним и
физичким лицима овим се законом прописује
начин остваривања права на воду издавањем
водних аката.
(2) Водни акти у смислу овог закона су:
1. претходна сагласнот,
2. водна сагласност и

(3) Општина је дужна осигурати материјалне и
организацијске услове за одржавање објеката из
става (1) овог члана у функционалном стању и да
се они користе у складу са њиховом природом и
намјеном, као и чување од уништења, оштећења
односно ненамјенског кориштења.
IV. УПРАВЉАЊЕ ВОДАМА
Члан 15.
(Управљање водама)
Управљање водама на подручју Кантона у
надлежности је Кантона и општина, на начин утврђен
овим и федералним законом.
VI.ЗАШТИТА ВОДА
1. Забране и ограничења
Члан 27.
(Општа заштита вода)
(...).
Члан 40.
(Одлука о заштити изворишта)
(1) Зоне санитарне заштите и заштитне мјере утврђује
општинска служба управе овлаштена за воде (у
даљем тексту: Општинска служба) на чијем се
подручју налази извориште.

3. водна дозвола.
(...).
Члан 96.
(Подјела надлежности издавања водних аката)
(1) Министарство је надлежно за издавање водних
аката из члана 65. овог закона:
(...).
(2) Општинска служба издаје водне акте из чл.65.овог
закона за:
(...).
XIII. ФИНАНСИРАЊЕ И УПРАЉАЊЕ ВОДАМА
Члан 123.
(Извори средстава)
Средства за обављање послова и
одређених овим законом осигуравају се из:

задатака

(...).
3.Буџета кантона и општине;
(...).
XIV. НАДЗОР НАД ПРОВОЂЕЊЕМ ОВОГ ЗАКОНА
1. Управни надзор

(2) Одлуку о заштити изворишта чије се зоне
санитарне заштите простиру на подручју једне
општине доноси општинско вијеће.

(1) (...).

(3) Одлуку о заштити изворишта чије се зоне
санитарне заштите простиру на подручју више
општина у саставу Кантона доноси Влада Кантона.

(2) Општинска служба врши управни надзор над
провођењем овог закона и прописа донесених на
основу овог закона који су овим законом стављени
у надлежност општине, ако овим законом није
другачије одређено.

(...).

Члан 126.
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2. Организација вршења инспекцијског надзора
(...)
(Кантонална и општинска водна инспекција)
Члан 129.
(1) (...).
(2) Инспекцијски надзор над провођењем овог закона
и прописа донесених на основу овог закона који су
стављени у надлежност општина проводи
општинска водна инспекција, у складу са чланом
131. став (2) овог закона.
Закон о комуналним дјелатностима
(„Службене новине Зеничко-добојског кантона“, број:
17/08)
Члан 3.
(Комунална потрошња)
(1) Комуналне дјелатности индивидуалне потрошње у
смислу овог закона су:
b) Снабдијевање питком водом;
(...).

14. Чињенично стање и став Уставног суда
Федерације
Захтјевом од 11.01.2017. године, начелник
Општине Усора затражио је од Уставног суда
Федерације заштиту права на локалну самоуправу
јер сматра да се оспореном Одлуком, поврјеђује право
на локалну самоуправу општине Усора која су
зајамчена Европском повељом о локалној самоуправи,
Законом о принципима локалне самоуправе у
Федерацији Босне и Херцеговине, као и права на
имовину загарантована Уставом Босне и Херцеговине
и Федерације Босне и Херцеговине, Протоколом број
1. уз Конвенцију о заштити људских права и основних
слобода, те федералним, односно кантоналним
законима о водама, Законом о стварним правима, те
Законом о конституисању нових општина у Федерацији Босне и Херцеговине и измјени подручја
општина подијељених међуентитетском и међукантоналном линијом, из разлога, јер је Влада тог Кантона,
оспорену Одлуку донијела једнострано, без проведене
јавне расправе, односно, процедуре прибављања
мишљења Општине Усора на прописани начин,
односно противно одредбама федералног Закона о
водама и Закона о водама Зеничко-добојског кантона,
те другим релевантним прописима којима се уређују
права и дужности општине као јединице локалне
самоуправе, чиме је повријеђено право те Општине на
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локалну самоуправу, односно, право на имовину у
складу са Уставом Федерације Босне и Херцеговине.
Тражи да Уставни суд Федерације донесе пресуду
којом се утврђује да је оспореном Одлуком
повријеђено право Општине Усора на локалну
самоуправу.
Влада Зе-до кантона која је доносилац оспорене
Одлуке и страна у поступку, сматра да се овом
Одлуком не вријеђа право Општине Усора на локалну
самоуправу те предлаже да се захтјев одбије као
неоснован.
Уставни суд Федерације је анализом навода из
захтјева, одговора на захтјев и чињеница које
произилазе из цјелокупне документације у овом
уставносудском предмету, утврдио да је оспорена
Одлука донесена на 75. сједници Владе Зе-до кантона
одржаној дана 27.10.2016. године, на основу члана 68.
став 3. федералног Закона о водама, члана 40. став (3)
Закона о водама Зеничко-добојског кантона у складу
са чланом 13. став (2) Правилника о начину
утврђивања услова за одређивање санитарне заштите
и заштитних мјера за извориште воде за јавно
снабдијевање становништва, те да је предмет те
Одлуке, осигурање изворишта воде од намјерног или
случајног онечишћења и од других утицаја који могу
неповољно дјеловати на здравствену исправност воде
или на њезину загађеност, односно, да се овом
Одлуком утврђују зоне санитарне заштите за
извориште „Јелах“ са којег се врши снабдијевање
водом за пиће потрошача са подручја Општине
Тешањ, надлежни орган и правно лице задужено за
спровођење ове одлуке, назив и локација изворишта,
топографске карте одговарајуће размјере са уцртаним
границама заштитних зона, детаљан опис граница зона
санитарне заштите, санитарне и друге услови
провођења људских активности у појединим зонама
заштите уз детаљан опис мјера заштите, забране или
ограничења, вршење надзора над провођењем режима
заштите и заштитних мјера, начин мониторинга
квалитета и квантитета воде на изворишту, извор и
начин финансирања провођења заштитних мјера, као и
рокови њихове примјене, казнене одредбе те друга
питања од значаја за спровођење санитарне заштите,
као и издашност изворишта воде за пиће (члан 1.
Одлуке).
Надаље, према оспореној Одлуци, за њено
спровођење задужене су општине Тешањ и Усора, док
извориштем управља привредно друштво „Рад“ д.д.
Тешањ који је уједно и Оператер (члан 3. Одлуке), те
да је извориште „Јелах“ лоцирано 2 км сјеверно од
Јелаха, а чине га 5 бунара међусобно удаљених 200 до
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300 м, од којих су Бунари Б-1, Б-2 и Б-3 лоцирани на
подручју Општине Тешањ, а бунари Б-4 и Б-5 су
лоцирани на подручју Општине Усора, као и да се
ради о извориштима подземних вода (став 2. члана 4.
Одлуке). Оспореном одлуком су такођер, утврђене и
зоне санитарне заштите од I-IV зоне санитарне
заштите и заштитне мјере које се врше
успостављањем и одржавањем зона санитарне заштите
и заштитних мјера које су утврђене на основу
проведених истражних радова и анализа извршених
према „Пројекту заштите изворишта „Јелах поље“,
Општина Тешањ, чији је обрађивач ДД „Пројект“
Сарајево из новембра 2006. године, са Анексом
пројекту изворишта „Јелах поље” урађеном од стране
Института за геологију Грађевинског факултета из
Сарајева из 2010. године, (члан 6. Одлуке), на начин
да се за I заштитну зону-зону изворишта „Јелах“ са
најстрожим мјерама и ограничењима, прописују
власништво над земљиштем и власништво над
објектима, уз овлаштења Оператера да ће у складу са
важећом законском регулативом уређивати односе на
подручју I заштитне зоне (члан 9.-13. Одлуке) јер су
водни и други објекти и њима припадајућа опрема у
складу са овом Одлуком, у власништву Оператера
који
газдује
цјеловитим
системом
јавног
водоснабдијевања, укључујући и овлаштења и право
Оператера за кондиционирање вода и комплетне
дистрибутивне мреже, као и за спровођење свих мјера
прописаних овом Одлуком на подручју Прве заштитне
зоне (члан 7.-13. Одлуке). На исти начин уређена су
питања и у другој, трећој и четвртој заштитној зони
која обухвата простор на подручју и Општине Тешањ
и Општине Усора.
Осим наведеног, овом Одлуком се прописује да
изворе и начин финансирања провођења заштитних
мјера из ове Одлуке за плански период од најмање
десет (10) година, ријеше Општина Тешањ и Оператер
посебним уговором (члан 33. Одлуке), те обавеза
служби за управу Општине Тешањ и Општине Усора
надлежне за просторно уређење и грађење у поступку
издавања урбанистичке сагласности, да одобрења за
грађење и употребне дозволе по прописима из области
просторног уређења, те појединачне управне акте,
издају уз претходно прибављање водних аката, те да
су ове општине дужне планске документе ускладити
са одредбама ове Одлуке у року од шест (6) мјесеци од
дана доношења ове Одлуке. Према Одлуци, Општина
Усора ће, у циљу обезбјеђења нових бунара на потезу
између постојећег бунара Б-3 и Б-5, дати потребне
сагласности и дозволе (члан 35. Одлуке).
Такође, из списа предмета произилази да је
доношењу оспорене Одлуке на подлози Елабората
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редефинисања заштитних зона и прилагођавања
Одлуке о заштити изворишта „Јелах“ у Општини
Тешањ у складу са Правилником о начину утврђивања
услова за одређивање зона санитарне заштите и
заштитних мјера за изворишта за јавно водоснабдијевање становништва, претходила јавна расправа о
Преднацрту Одлуке о зонама санитарне заштите и
заштитним мјерама за извориште „Јелах“, Општина
Тешањ која је одржана 26.08.2016. године, а којој су
присуствовали ЈП „Рад“ д.д.Тешањ, представник
грађана Јелах Поља, те представници Службе за
финансије, привреду, комуналне и инспекцијске
послове, у Општини Тешањ, као и да је Општина
Усора, путем начелника Општине, актом од
29.08.2016. године, дала три примједбе које су, према
Записнику са јавне расправе, прихваћене и уграђене у
Елаборат зона санитарне заштите и у предметну
Одлуку.
Према федералном Закону о водама којим се
уређује начин управљања водама унутар Федерације
Босне и Херцеговине, управљање водама обухвата
заштите вода, коришћење вода, заштиту од штетног
дјеловања вода и уређење водотока других вода, док
сврха осигурања управљања водама између осталог
обухвата и смањење загађења вода, постизање доброг
стања вода и спречавање деградације вода, постизање
одрживог кориштења вода, потицање друштвеног и
привредног развоја, заштиту екосистема, осигурање
учешћа јавности у доношењу одлука које се односе на
воде, те спречавање и рјешавање сукоба везаних за
заштиту и коришћење вода, као и испуњавање обавеза
из међународних уговора који су обавезујући за Босну
и Херцеговину. С тим у вези, према овом Закону,
циљеви управљања водама су између осталих, и
постизање доброг стања, односно доброг еколошког
потенцијала површинских и подземних вода, односно
водних и за воду везаних екосистема, осигурање
потребних количина воде одговарајућег квалитета за
разне намјене и потицање одрживог коришћења вода
те, обавеза консултовања јавности у складу са овим
Законом. Осим тога, према овом Закону, воде су
опште добро и као такве су под заштитом Босне и
Херцеговине, Федерације, кантона, града и општине, а
управљање водама заснива се на принципима
некомерцијалности, цјеловитости, дугорочне заштите
квалитета и рационалне употребе расположивих
количина воде, осигурања заштите од штетног
дјеловања, учешћа јавности код доношења планова
управљања водама, и др.
На истим принципима, Законом о водама Зеничкодобојског кантона, уређен је начин управљања водама
као општим добром на територији тог кантона,
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управљање водама обухвата заштиту вода и њихово
кориштење, заштиту од штетног дјеловања вода те
унапређење водотока и других вода. Управљање
водама
на подручју Кантона је у надлежности
Кантона
и општина на начин утврђен овим и
Федералним законом на подручју Кантона (члан 15.
Закона), док одлуку о заштити изворишта, односно
зоне санитарне заштите утврђује општинска служба
управе надлежна за воде на чијем се подручју налази
извориште а исту доноси општинско вијеће (члан 40.
став 1. и 2. Закона), односно, Влада Кантона ако се
зоне санитарне заштите простиру на подручју више
општина (члан 40. став 3. Закона), у складу са
Федералним законом. Извори средстава за обављање
послова и задатака одређених овим Законом осигурава
се, између осталог, из буџета кантона и општине.
На основу наведеног, Уставни суд Федерације
цијени да је у Федерацији Босне и Херцеговине на
снази законски оквир којим се уређује начин
управљања водама унутар Федерације као и сврха
њиховим управљањем као општим добром, које су као
такве под посебном заштитом Босне и Херцеговине,
Федерације, кантона и општина, а које се заснива
између осталих, и на циљевима некомерцијалности,
већ наслијеђе које се мора чувати, штитити и у складу
с тиме и поступати. У остваривању циљева и сврхе
таквог законског оквира у обављању послова
управљања водама и њиховој заштити, јединице
локалне самоуправе имају посебно мјесто, права
обавезе и одговорности у складу са законом и
међународним обавезама Босне и Херцеговине.
Дакле, у управљању водама у Федерацији Босне и
Херцеговине, према постојећем законском оквиру,
несумњиве су и права и обавезе како Федерације тако
и кантона и општина, а које се извршавају у складу са
уставним, законским и статутарним надлежностима
тих власти. У том оквиру, у управљању и заштити
вода, јединице локалне самоуправе имају право да у
вршењу својих надлежности међусобно сарађују ради
обављања послова од заједничког интереса, док у
вршењу власти и остваривања права и дужности
грађана кантоналне власти и јединице локалне
самоуправе дјелују заједнички и на партнерским
основама, водећи рачуна о томе да су федералне,
односно кантоналне власти дужне у највећој могућој
мјери консултовати јединице локалне самоуправе у
поступку доношења прописа који их се директно тичу,
како то прописује Закон о принципима локалне
самоуправе у Федерацији Босне и Херцеговине (члан
5. до 57. Закона).
У конкретном случају, Влада Зе-до кантона је у
складу са федералним законом, донијела оспорену
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Одлуку из разлога јер се зоне санитарне заштите
изворишта „Јелах“ простиру на подручју двију
општина. Међутим, исто тако је чињеница да су
оспореном Одлуком утврђене зоне санитарне заштите
за извориште „Јелах“ са подручја са којег се врши
снабдијевање водом за пиће потрошача са подручја
Општине Тешањ, а да је ово извориште бунарима који
га чине, лоцирано и на подручју Општине Тешањ и на
подручју Општине Усора, те да су то питања која
спадају у самоуправни дјелокруг јединица локалне
самоуправе, дакле и Општине Тешањ и Општине
Усора, што даље значи да Влада Зе-до кантона
оспорену Одлуку није могла донијети без
консултовања јавности у складу са Законом, и без
консултовања општина као јединица локалне
самоуправе у поступку доношења прописа који их се
директно тичу, што значи, да предметна Одлука није
могла бити донесена без сагласности ових јединица
локалне самоуправе о питањима из њихове
надлежности,
нити су ова питања могла бити
додијељена у надлежност неке друге власти.
Наиме, према становишту Уставног суда
Федерације, кантоналне власти су оспореном Одлуком
Општини Усора између осталог, у вези са локацијом и
заштитом изворишта „Јелах“ осим својеврсног
преноса послова и надлежности, додијелиле и
одговорности у вези са уређењем простора и примјене
прописаних мјера заштите у зонама санитарне заштите
као што су: обавеза да заједно са Општином Тешањ
проводи ову Одлуку; да регулише власништво над
земљиштем и објектима у заштитним зонама; да
проводи забране и ограничења што улази у начин
управљања земљиштем; одређује
се привредно
друштво које је уједно и Оператер и које управља
извориштем; одређује се обавеза у вези са начином
финансирања провођења заштитних мјера за плански
период од најмање десет година; одређује се обавеза
усклађивања планских докумената и сл., што су све
питања која су утврђена Уставом, законом и Статутом,
а која обухватају управљање, финансирање и
унапређење дјелатности
и објеката локалне
инфраструктуре и која спадају у дјелокруг локалне
самоуправе, у њихова основна права и дужности и
директно се тичу локалних власти која не смију бити
ускраћена или ограничена од стране неке друге
централне или регионалне власти, осим у случајевима
предвиђеним законом, и под условом да су локалне
власти, у највећој могућој мјери, правовремено и на
одговарајући начин, у процесу планирања и доношења
одлука, биле консултоване, односно, да пријенос
послова и надлежности додијељених законом, као и
одговорност јединица локалне самоуправе за њихово
вршење, прате и истовремени пренос средстава
потребних за њихово обављање.
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У вези са наведеним, Уставни суд Федерације је
такође утврдио, да је Општина Усора на одређени
начин (и то само путем мишљења начелника
Општине) била консултована о Нацрту оспорене
Одлуке, међутим, да даљни процес доношења
оспорене Одлуке којом се уређују питања управљања
водама и њихове заштите као општег добра и добра од
стратешког интереса, захтијева потпунији, Законом
прописани приступ и процедуре које ће осигурати у
првом реду, пуну сарадњу Општине Тешањ и
Општине Усора као јединица локалне самоуправе у
регулисању на одговарајући начин, међусобних права
и обавеза о питањима зона санитарне заштите и
заштитним мјерама за извориште „Јелах“ у Општини
Тешањ а које се простире на подручју обје општине,
односно, да су кантоналне власти као доносиоци
оспорене Одлуке, у вршењу власти у вези са
предметним зонама санитарне заштите и заштитним
мјерама за наведено извориште, и са Општином Усора
биле дужне да дјелују заједнички и на партнерским
основама, у складу са релевантним прописима
Европске повеље о локалној самоуправи и Закона о
принципима локалне самоуправе, тим прије јер се
Општини Усора овом Одлуком, према становишту
Уставног суда, осим дерогирања надлежности које
припадају овој јединици локалне самоуправе, намећу,
осим одређених овлашћења, и веома значајне
одговорности за вршење одређених послова и
задатака, због чега такав поступак кантоналних власти
није у складу са релевантним прописима Европске
повеље о локалној самоуправи и Закона о принципима
локалне самоуправе у Федерацији Босне и
Херцеговине.
У вези са наводима подносиоца према којима је
оспореном Одлуком повријеђено право Општине
Усора на имовину, Уставни суд Федерације истиче да
из цитираног уставног и законског оквира који се
односи на управљање и заштиту вода у Федерацији
Босне и Херцеговине, несумњиво произилази да је
вода јавно добро свих грађана, да вода не припада
посебно и није имовина ни Федерације Босне и
Херцеговине, ни кантона ни општина, ни приватна
имовина било кога, него да се цитираним законима и
другим прописима одређује начин управљања тим
добром, његовом заштитом и искориштавањем, јер
вода као јавно добро, и добро од општег интереса, не
подлијеже искључивости, она је неисцрпна и не може
се подијелити никаквим административним цртама и
подјелама у Федерацији, односно Босни и Херцеговини. У том смислу, иако то имплицитно није
садржано у Уставу Босне и Херцеговине и у Уставу
Федерације Босне и Херцеговине, Уставни суд
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Федерације
је
становишта
да
инструменти
међународног права који су саставни дио правног
поретка у Босни и Херцеговини, обавезују Босну и
Херцеговину као и Федерацију Босне и Херцеговине,
да осигура право сваког на питку воду, да ресурсима
воде управљају надлежна тијела власти у Федерацији
Босне и Херцеговине преко јединица локалне
самоуправе, у конкретном случају и Општине Тешањ
и Општине Усора, на начин и у складу са њиховим
надлежностима, с тим да извори воде нису роба на
тржишту
већ
су
намијењени
одрживом
водоснабдијевању грађана без икакве разлике и
дискриминације по било којем основу.
Такођер, у складу са цитираним законским
оквиром, у Федерацији Босне и Херцеговине се
осигурава и заштита воде као јавног добра коју
остварују, свако из своје надлежности и заједно,
Федерација Босне и Херцеговине, кантони и општине
и други субјекти који управљају овим јавним добром и
имају обавезу да воде одржавају, осигурају њихову
неотуђивост, али и немогућност стицања било каквог
права на води као јавном добру, због чега је
законодавством у Босни и Херцеговини, осим надзора
над провођењем закона, прописана и прекршајна
односно кривично-правна заштита, у складу са
Уставом Босне и Херцеговине и Федерације Босне и
Херцеговине и инструментима међународног права
који су саставни дио правног поретка у Босни и
Херцеговини.
Стога, становиште је Уставног суда Федерације да
се у конкретном случају не ради о повреди права
Општине Усора на имовину, него о повреди права на
локалну самоуправу у вези са зонама санитарне
заштите и заштитним мјерама за извориште „Јелах“
чије се извориште простире на подручју обје општине,
и да поступање кантоналних власти у вези са
поступком и доношењем оспорене Одлуке и уређење
зона санитарне заштите и заштитних мјера за наведено
извориште на наведени начин, није у складу са
релевантним одредбама Устава Федерације Босне и
Херцеговине, Европском повељом о локалној
самоуправи и Законом о принципима локалне
самоуправе у Федерацији Босне и Херцеговине, па је
надлежни орган Зеничко-добојског кантона, након
објављивања ове Пресуде у „Службеним новинама
Федерације БиХ“ дужан донијети нову Одлуку у
складу са Уставом и законом, као и са инструментима
међународног права који су саставни дио правног
поретка у Босни и Херцеговини, поштујући при томе
једнака уставна и законска права и дужности општина
Тешањ и Усора као јединица локалне самоуправе.
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Ову пресуду Уставни суд Федерације је донио
једногласно у саставу: Весна Будимир, Предсједница
Суда, Александра Мартиновић, Мирјана Чучковић, др
сци. Шахбаз Џихановић, проф. др Един Муминовић,
др сц. Ката Сењак и Младен Срдић, судије Суда.
Број: У-11/17
Сарајево, 12.09.2017. године
Предсједница
Уставног суда Федерације
Босне и Херцеговине
Весна Будимир, c.p.
..............................................................................................
446.
Ustavni sud Federacije Bosne i Hercegovine
odluĉujući o zahtjevu naĉelnika Općine Ţepĉe za zaštitu
prava na lokalnu samoupravu u vezi sa ĉlanom 114.
Zakona o zaštiti od poţara i vatrogastvu i ĉlanom 106.
Zakona o zaštiti od poţara i vatrogastvu Zeniĉkodobojskog kantona, na osnovu ĉlana IV.C.3.10.(3) Ustava
Federacije Bosne i Hercegovine, a u vezi sa
Amandmanom XCVI na Ustav Federacije Bosne i
Hercegovine, na sjednici bez javne rasprave, odrţanoj
dana 25.10. 2017. godine, donio je

PRESUDU
UtvrĊuje se da je ĉlanom 114. Zakona o zaštiti od
poţara i vatrogastvu („Sluţbene novine Federacije BiH“,
broj: 64/09) i ĉlanom 106. Zakona o zaštiti od poţara i
vatrogastvu („Sluţbene novine Zeniĉko-dobojskog
kantona“, broj: 5/11) povrijeĊeno pravo na lokalnu
samoupravu Općine Ţepĉe, jer su joj nametnute obaveze
bez prethodne dodjele sredstava potrebnih za njihovo
djelotvorno obavljanje.
Presudu objaviti u „Sluţbenim novinama Federacije
BiH“, „Sluţbenim novinama Zeniĉko-dobojskog kantona“
i „Sluţbenom glasniku Općine Ţepĉe“.
O b r a z l o ţ e nj e

ĉetvrtak, 30.11.2017.

dana 13.02.2017. godine, zahtjev za zaštitu prava na
lokalnu samoupravu, broj: 01/1-02-97/17 od 09.02. 2017
godine u vezi sa ĉlanom 114. Zakona o zaštiti od poţara i
vatrogastva (u daljem tekstu: osporeni ĉlan federalnog
zakona) i ĉlanom 106. Zakona o zaštiti od poţara i
vatrogastvu (u daljem tekstu: osporeni ĉlan kantonalnog
zakona).
2. Stranke u postupku
Stranke u ovom postupku na osnovu Amandmana
XCVI na Ustav Federacije Bosne i Hercegovine su:
naĉelnik Općine Ţepĉe, Parlament Federacije Bosne i
Hercegovine i Skupština Zeniĉko-dobojskog kantona.
3. Bitni navodi zahtjeva
Podnosilac zahtjeva navodi da odrednice o regulisanju
plata i naknada u osporenim ĉlanovima federalnog i
kantonalnog zakona koje se odnose na povećanje plata
licima koja rade u profesionalnim vatrogasnim jedinicama
i upravama civilne zaštite, povrjeĊuju pravo jedinica
lokalne samouprave jer propisuju da zbog posebnih uslova
rada, teţine i prirode posla i odgovornosti za obavljanje tih
poslova, visina sredstava za plate starješina profesionalne
vatrogasne jedinice, njihove zamjenike i vatrogasce u
profesionalnoj vatrogasnoj jedinici te tijelima uprave
civilne zaštite Federacije, kantona, općine i grada, kao i za
inspektore, odreĊuje kao za drţavne sluţbenike i
namještenike, uvećana za 30%, a da ostali sluţbenici i
namještenici na poslovima u profesionalnim vatrogasnim
jedinicama imaju dodatak na platu do 20%. Radna mjesta
za koja se predviĊaju navedena uvećanja plate utvrĊuju se
u Pravilniku o platama i naknadama organa uprave civilne
zaštite općine i kantona, a prema radnim mjestima koja su
za
profesionalnu
vatrogasnu
jedinicu
utvrĊena
Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji tih organa. Ovakve
zakonske odredbe stvaraju obavezu Općini Ţepĉe da vrši
isplate uvećanih plata nezavisno od svojih mogućnosti, a
na štetu ostalih zaposlenika koji primaju platu kao
budţetski korisnici što djeluje destimulirajuće na poslove
koje obavljaju. Prije donošenja osporenih zakona nisu
obavljene konsultacije sa Općinom Ţepĉe kao jedinicom
lokalne samouprave putem Saveza općina i gradova
Federacije Bosne i Hercegovine, ĉime su prekršene
odrednice ĉlana 4. stav 6. Evropske povelje o lokalnoj
samoupravi, te ĉlan 8. stav 2. i ĉl. 10., 11., 53., 56. i 58.
Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji
Bosne i Hercegovine („Sluţbene novine Federacije BiH“,
br.: 49/06 i 51/09).

1. Podnosilac zahtjeva i predmet zahtjeva
Naĉelnik Općine Ţepĉe (u daljem tekstu: podnosilac
zahtjeva) podnio je Ustavnom sudu Federacije Bosne i
Hercegovine (u daljem tekstu: Ustavni sud Federacije)

Predlaţe da Ustavni sud Federacije donese presudu
kojom će utvrditi, da su osporeni ĉlanovi federalnog i
kantonalnog zakona doneseni bez saglasnosti jedinice
lokalne samouprave i u suprotnosti su sa Zakonom o
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principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i
Hercegovine, i ĉlanom 4. stav 6. Evropske povelje o
lokalnoj samoupravi, te utvrdi obavezu zakonodavcu, da
odredbe istih usaglasi i pristupi donošenju amandmana na
zakone uz obaveznu zakonsku proceduru za usvajanje.
4. Bitni navodi odgovora na zahtjev
U skladu sa ĉlanom 16. Zakona o postupku pred
Ustavnim sudom Federacije Bosne i Hercegovine
(„Sluţbene novine Federacije BiH“, br.: 6/95 i 37/03),
Ustavni sud Federacije je dana 23.02.2017. godine
zatraţio od oba doma Parlamenta Federacije Bosne i
Hercegovine i Skupštine Zeniĉko-dobojskog kantona da
dostavi odgovor na podneseni zahtjev u roku od 30 dana,
od dana prijema zahtjeva, kao i izjašnjenje od Saveza
općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine o tome,
da li su i na koji naĉin uĉestvovali u postupku donošenja
spomenutih zakona.
U odgovoru, broj 01/02-02-2389-4/17 od 23.03.2017.
godine Skupština Zeniĉko-dobojskog kantona navodi da je
Vlada Zeniĉko dobojskog kantona na 178. sjednici od
27.04.2010. godine, na prijedlog Kantonalne uprave
civilne zaštite donijela Zakljuĉak kojim je utvrdila Nacrt
zakona o zaštiti od poţara i vatrogastvu i isti uputila u
skupštinsku proceduru. Nakon razmatranja i prihvatanja
istog od strane Skupštine, donesen je Zakljuĉak broj: 0102-15446/10 od 26.05.2010. godine o provoĊenju javne
rasprave, te je na Skupštini 24.03.2011. godine donesen
Zakljuĉak kojim se utvrĊen Prijedlog spomenutog zakona
iz ĉega se zakljuĉuje da je ovaj zakon usvojen u redovnoj
proceduri uz ispunjavanje svih formalno-pravnih uslova za
njegovo donošenje, imajući u vidu da je sadrţavao
obrazloţenje za donošenje, pozitivna mišljenja
Ministarstva za pravosuĊe i upravu, Ministarstva finansija
i Sekretarijata za zakonodavstvo, kao i izvještaj o
provedenoj raspravi po Nacrtu ovoga zakona. Iz dokaza
dostavljenih u prilogu dopisa Kantonalne uprave civilne
zaštite Zeniĉko-dobojskog kantona, broj: 16-02-213173/16 od 07.03.2017. godine vidljivo je da je javna rasprava
o Nacrtu Zakona o zaštiti od poţara i vatrogastvu bila
provedena u svim općinama ovoga kantona, pa i u Općini
Ţepĉe dana 25.06.2010. godine, na kojoj su svi
zainteresovani mogli da daju primjedbe, prijedloge i
sugestije i biti aktivno ukljuĉeni u postupak donošenja
ovoga Zakona, a evidentno je da predstavnici ove Općine
nisu imali primjedbe na osporene ĉlanove kantonalnog
zakona. Stoga nisu osnovani navodi podnosioca zahtjeva
da su isti doneseni bez prethodne konsultacije sa Općinom
Ţepĉe. Kao dokaz da je predlagaĉ navedenog Zakona
vodio raĉuna o ukljuĉivanju jedinica lokalne samouprave
u postupak donošenja istog, navodi se Rješenje o
imenovanju Radne grupe od strane Vlade Zeniĉkodobojskog kantona, broj: 02-34-30652/09 od 26.11.2009.
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godine za izradu Nacrta Zakona o zaštiti od poţara i
vatrogastvu u ĉijem sastavu je bio i predstavnik Općine
Ţepĉe. Smatraju, da osporenim ĉlanom kantonalnog
zakona nije povrijeĊeno pravo Općine Ţepĉe na lokalnu
samoupravu jer istim se ne propisuje iznos osnovice ili
visina plate nego samo procentualna razlika plate za lica
koja se bave vatrogastvom u svojim općinama kojima je
ostavljeno da odluĉe o osnivanju profesionalnih
vatrogasnih jedinica i da donesu pravilnike o njihovim
unutrašnjim organizacijama. Navedeno je da je kantonalni
Zakon o zaštiti od poţara i vatrogastvu donesen u skladu
sa ĉlanom 37. stav 1. taĉka f) Ustava Zeniĉko-dobojskog
kantona i ĉlanom 165. Zakona o zaštiti od poţara i
vatrogastva Federacije Bosne i Hercegovine kojim je
propisano da su kanton, općina i grad „duţni svojim
propisom utvrditi nadleţnost svojih organa vlasti u oblasti
zaštite od poţara i vatrogastva i druga pitanja koja su za
kanton, općinu i grad predviĊena ovim zakonom, kao i
pitanja koja nisu ureĊena ovim zakonom, a vaţna su za
organizaciju i efikasno funkcionisanje zaštite od poţara i
vatrogastva na podruĉju kantona, općine i grada“.
Skupština Zeniĉko-dobojskog kantona bila je duţna
regulisati plate i naknade u osporenom ĉlanu kantonalnog
zakona i to na osnovu ĉlana 14. taĉka 1. spomenutog
federalnog zakona koji propisuje da Kanton, u oblasti
zaštite od poţara i vatrogastva „ svojim propisom ureĊuje
organizaciju i naĉin funkcionisanja zaštite od poţara i
vatrogastvo na podruĉju kantona od znaĉaja za kanton, u
skladu sa ovim zakonom“. UtvrĊujući takva rješenja
Skupština Zeniĉko-dobojskog kantona je samo postupila u
skladu sa ĉlanom 114. federalnog zakona, a postupak
donošenja tog kantonalnog zakona proveden je saglasno
tada vaţećem Poslovniku Skupštine Zeniĉko-dobojskog
kantona, federalnom zakonu i meĊunarodnim aktima. Što
se tiĉe navoda podnosioca zahtjeva da je Općina Ţepĉe
„prisiljena“ da izvrši uplate uvećanih plata, podsjećaju da
je u ĉl. 4., 11., 14.,16. i 132.-136. navedenog federalnog
zakona propisano da su zaštita od poţara i vatrogastvo
djelatnosti od posebnog interesa za Federaciju, kanton,
grad i općinu i da se sufinansiraju iz budţetskih sredstava
Federacije, kantona i općina. Istiĉu, da su zaštita od poţara
i vatrogastvo sastavni dio jedinstvenog sistema zaštite i
spašavanja ljudi i materijalni dobara od prirodnih
nepogoda i drugih nesreća u Federaciji Bosne i
Hercegovine, a ta je oblast ureĊena posebnim Zakonom o
zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih
i drugih nesreća („Sluţbene novine Federacije BiH“, br.
39/03 i 22/06). Imajući u vidu sve navedeno, predlaţu da
Ustavni sud Federacije presudom utvrdi da osporenim
odredbama federalnog i kantonalnog zakona nije
povrijeĊeno pravo Općine Ţepĉe na lokalnu samoupravu.
Uz odgovor su priloţeni i dokazi i to: dopis Kantonalnog
pravobranilaštva Zenica, broj R-42/17 od 03.03.2017.
godine; dopis Kantonalne uprave civilne zaštite Zeniĉkodobojskog kantona, broj: 16-02-21317/16 od 07.03.2017.
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godine; Rješenje o imenovanju Radne grupe za izradu
Nacrta Zakona o zaštiti od poţara i vatrogastvu Zeniĉkodobojskog kantona sa evidencijom prisutnih ĉlanova
Radne grupe (uz napomenu da je u radu Komisije
uĉestvovao i ĉlan iz Općine Ţepĉe dipl. ing. sigurnosti
Zoran Martinović); Dostava obavijesti o terminu
odrţavanja javne rasprave o Nacrtu zakona o zaštiti od
poţara i vatrogastvu (tabelarni prikaz po općinama, sa
datumom i vremenom odrţavanja javne rasprave);
Zapisnik sa javne rasprave o Nacrtu Zakona o zaštiti od
poţara i vatrogastvu, odrţane dana 28.06.2010. godine u
prostorijama Općine Tešanj; Prijedlog Zakona o zaštiti od
poţara i vatrogastvu, broj 16-02-30652-26/10 od
19.10.2010. godine; Zakljuĉak Vlade Zeniĉko-dobojskog
kantona o skidanju sa dnevnog reda taĉke: Prijedlog
Zakljuĉka o utvrĊivanju Prijedloga Zakona o zaštiti od
poţara i vatrogastvu, radi dorade; Zahtjev Kantonalne
uprave civilne zaštite da se dostave Zapisnik, izvod iz
Zapisnika ili stenogram sa 195. i 201. sjednice Vlade
Zeniĉko-dobojskog kantona; Prijedlog Zakona o zaštiti od
poţara i vatrogastvu broj: 16-02-30652-28/10 od
07.12.2010. godine sa zahtjevom da se ovaj prijedlog
uvrsti kao taĉka dnevnog reda jedne od narednih sjednica
Vlade; Zahtjev za stavljanjem Prijedloga Zakona o zaštiti
od poţara i vatrogastvu, broj: 16-02-30652-29/10 od
10.03.2011. godine; Prijedlog Zakona o zaštiti od poţara i
vatrogastvu broj: 16-02-30652-30/10 od 15.03.2011.
godine sa svim prilozima, obrazloţenjem Prijedloga
zakona, Izvještaj o provedenoj javnoj raspravi,
Zakljuĉcima Skupštine sa 42. sjednice, Mišljenjima
ministarstava, kao i Prijedlog Zakljuĉka Vlade kojim se
utvrĊuje Nacrt Zakona o zaštiti od poţara i vatrogastvu
Zeniĉko-dobojskog kantona; Zakljuĉak Vlade Zeniĉkodobojskog kantona broj: 02-02-8235/11 od 24.03.2011.
godine; Amandman na izjašnjenje, broj: 01-02-8235-2/11
od 08.04.2011. godine; poziv na sjednicu Vlade za
izjašnjenje po Amandmanima, broj: 02-01-9625/11 od
08.04.2011. godine; Zakljuĉak Vlade Zeniĉko-dobojskog
kantona o odbacivanju amandmana, broj; 02-02-9643/11
od 11.04.2011. godine; Izvještaj Komisije za pravosuĊe i
upravu, broj: 01-06-9026-1/11 od 08.04.2011. godine;
Obavijest sluţbama civilne zaštite o usvajanju Zakona o
zaštiti od poţara i vatrogastvu, broj: 16-02-30652-31/09
od 12.04.2011. godine; Obavijest sluţbama civilne zaštite
o objavljivanju Zakona o zaštiti od poţara i vatrogastvu,
broj: 16-02-30652-32/09 od 25.04.2011. godine; Obavijest
naĉelnicima općina Zeniĉko-dobojskog kantona za
obavezu usklaĊivanje propisa općine sa Zakonom o zaštiti
od poţara i vatrogastvu, broj: 16-02-30652-34/09 od
15.11.2011. godine i Zakon o zaštiti od poţara i
vatrogastvu („Sluţbene novine Zeniĉko-dobojskog
kantona“, broj: 5/11). Iz evidencija prisustva ĉlanova
Radne grupe za izradu Nacrta Zakona o zaštiti od poţara i
vatrogastvu Zeniĉko-dobojskog kantona, koja se nalazi u
spisu, vidno je da je odrţano ukupno 13 sastanaka, a da je
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predstavnik Općine Ţepĉe Zoran Martinović, dipl.ing.
sigurnosti i ĉlan profesionalne jedinica iz općinske sluţbe
civilne zaštite Ţepĉe, prisustovao na pet sastanaka. Iz
izvještaja o provedenoj javnoj raspravi po Nacrtu Zakona
o zaštiti od poţara i vatrogastvu, broj 16-02-30652-23/09
od 25.08.2010. godine nije evidentirana nijedna primjedba
od strane predstavnika Općine Ţepĉe. Smatraju da su
lokalne vlasti pravovremeno i na odgovarajući naĉin
konsultovane u procesu donošenje spomenutog
kantonalnog zakona, kao akta kojim se normativno
ureĊuju stvari koje ih se direktno tiĉu, ĉime je, po njima,
primijenjena odredba ĉlana 4. stav 6. Evropske povelje o
lokalnoj samoupravi, kao i odredba ĉlana 56. Zakona o
principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i
Hercegovine.
Savez općina i gradova
Federacije Bosne i
Hercegovine dana 10,03.2017. godine, aktom broj: 178/17
od 06.03. 2017. godine, izvijestio je Ustavni sud
Federacije da nije bio konsultovan u postupku donošenja
federalnog i kantonalnog zakona.
Domovi Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine,
Ustavnom sudu Federacije do izrade ovog referata nisu
dostavili svoje odgovore.
5. Relevantno pravo
A) Ustav Federacije Bosne i Hercegovine
Amandman XCVI
U ĉlanu IV.C.10. iza stava (2) dodaje se novi stav (3)
koji glasi:
„(3) Zaštitu prava na lokalnu samoupravu osigurava
Ustavni sud. Takav postupak pred Ustavnim sudom mogu
pokrenuti općine i gradovi, kao i udruţenja općina i
gradova Federacije Bosne i Hercegovine. Ustavni sud
odluĉuje o sporovima izmeĊu jedinica lokalne samouprave
i kantona ili Federacije na zahtjev općinskog ili gradskog
vijeća, naĉelnika općine ili gradonaĉelnika grada, ili
udruţenja općina i gradova Federacije Bosne i
Hercegovine.“
Dosadašnji st. (3) i (4) postaju st. (4) i (5);
Amandman XVIII
Ĉlan VII.3. Ustava Federacije Bosne i Hercegovine
mijenja se i glasi:
„MeĊunarodni ugovori i drugi sporazumi koji su na
snazi u Bosni i Hercegovini i Federaciji, te opća pravila
meĊunarodnog prava ĉine dio zakonodavstva Federacije.
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U sluĉaju nesaglasnosti meĊunarodnog ugovora, odnosno
sporazuma i zakonodavstva, preovladava meĊunarodni
ugovor, odnosno sporazum.“
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svim pitanjima od lokalnog znaĉaja koja nisu
iskljuĉena iz njene nadleţnosti, niti dodijeljena u
nadleţnost neke druge vlasti na osnovu ustava i
zakona.

B) Evropska povelja o lokalnoj samoupravi
Ĉlan 4.
Djelokrug lokalne samouprave
1. Osnovna prava i duţnosti lokalnih vlasti bit će
utvrĊeni ustavom ili statutom, time se, meĊutim, ne
sprjeĉava prenošenje na lokalne vlasti prava i
odgovornosti za specifiĉne zadatke, u skladu sa
zakonom.
2. Lokalne vlasti će, u granicama zakona, imati puno
diskreciono pravo da provode svoje inicijative u vezi
sa svim stvarima koje nisu iskljuĉene iz njihove
nadleţnosti, niti stavljene u nadleţnost neke druge
vlasti.
3. Javi poslovi će se po pravilu, vršiti prije svega od
strane onih vlasti koje su najbliţe graĊanima. Prilikom
prenošenja odgovornosti na neke drugu vlast vodit će
se raĉuna o obimu i prirodi posla, kao i o zahtjevima
efikasnosti i ekonomiĉnosti.
4. Prava povjerena lokalnim vlastima će po pravilu biti
puna i iskljuĉiva. Ona ne smiju biti uskraćena ili
ograniĉena od strane neke druge – centralne ili
regionalne vlasti, osim u sluĉajevima predviĊenim
zakonom.
5. U sluĉajevima prenošenja ovlaštenja sa centralnih i
regionalnih na lokalne vlasti, lokalnim vlastima će, u
što je moguće većoj mjeri, biti dozvoljeno da
prilagoĊavaju njihovo provoĊenje u lokalnim
uslovima.
6. Lokalne vlasti će biti konsultovane, u najvećoj
mogućoj mjeri, praovremeno i na odgovarajući naĉin,
u procesu planiranja i donošenja odluka o svim
stvarima koje ih se direktno tiĉu.
C)

Zakon o principima lokalne samouprave u
Federaciji Bosne i Hercegovine
(„Sluţbene novine Federacije BiH“, br.: 49/06 i 51/09)
Ĉlan 8.

1) Jedinica lokalne samouprave ima vlastite nadleţnosti
ustanovljene ustavom i zakonom i ima pravo baviti se

2) Ona će biti samostalna u odluĉivanju o pitanjima iz
vlastitih nadleţnosti, koje ne mogu biti ograniĉene ili
uskraćene od federalnih ili kantonalnih vlasti, osim u
sluĉajevima i u okvirima utvrĊenim ustavom i
zakonom.
3) U vlastite nadleţnosti jedinice lokalne samouprave
posebno spadaju:
...
- organizovanje, provoĊenje i odgovornost za mjere
zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od
elementarnih nepogoda i prirodnih katastrofa; ...
4) Osim ukoliko zakon ne odredi da neku nadleţnost
treba smatrati povjerenom, nadleţnost, ustanovljena ili
predviĊena zakonom, smatra se vlastitom nadleţnosti
jedinice lokalne samouprave.
Ĉlan 10.
Poslovi federalnih i kantonalnih vlasti mogu biti
povjereni jedinici lokalne samouprave zakonom nakon
konsultovanja organa lokalnih vlasti kojima se navedeni
poslovi povjeravaju, uzimajući u obzir princip
supsidijarnosti i sposobnosti lokalnih vlasti i njihove
administracije da te poslove efikasno obavljaju.
Ĉlan 11.
Prijenos i povjeravanje novih poslova jedinicama
lokalne samouprave bit će praćeni dodjelom sredstava
potrebnih za njihovo efikasno obavljanje.
Ĉlan 53.
Federalne, odnosno kantonalne vlasti duţne su
razmotriti inicijative, prijedloge i sugestije jedinica
lokalne samouprave i o svom stavu i preduzetim
aktivnostima obavijestiti jedinice lokalne samouprave u
roku od 30 dana od dana prijema inicijative, prijedloga ili
sugestije.
Ĉlan 56.
Federalne, odnosno kantonalne vlasti duţne su u
najvećoj mogućoj mjeri konsultovati jedinice lokalne
samouprave u postupku donošenja propisa koji ih se
direktno tiĉu.
Konsultovanje, u smislu iz prethodnog stava ovog
ĉlana, federalne, odnosno kantonalne vlasti vrše putem
saveza općina i gradova.
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Ĉlan 58.
Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da vaţi
Zakon o osnovama lokalne samouprave ("Sluţbene novine
Federacije BiH", broj: 6/95).
Federacija BiH i kantoni duţni su uskladiti svoje
zakone sa ovim zakonom, te izvršiti prijenos poslova i
nadleţnosti, kao i odgovornosti dodijeljenih jedinicama
lokalne samouprave ovim zakonom u roku od šest mjeseci
od dana njegovog stupanja na snagu.
Jedinice lokalne samouprave duţne su uskladiti svoje
statute sa ovim zakonom u roku od 12 mjeseci od dana
njegovog stupanja na snagu.
Stupanjem na snagu ovog zakona prestaju da vaţe
odredbe kantonalnih zakona o lokalnoj samoupravi i
odredbe statuta jedinica lokalne samouprave koje su u
suprotnosti sa odredbama ovog zakona.
D) Zakon o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih
dobara od prirodnih i drugih nesreća
(„Sluţbene novine Federacije BiH“, broj: 39/03)
Ĉlan 2. stav 2.
Poslovi zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara
od prirodnih i drugih nesreća su od općeg znaĉaja za
Federaciju.
E) Zakon o zaštiti od poţara i vatrogastvu
( „Sluţbene novine Federacije BiH“, broj: 64/09)
Ĉlan 1.
Ovim se zakonom ureĊuje organizacija i funkcionisanje zaštite od poţara i vatrogastva, planiranje i provedba
mjera zaštite od poţara, organizacija i funkcionisanje
vatrogastva i gašenje poţara (vatrogasne intervencije),
struĉno osposobljavanje i usavršavanje zaposlenih lica i
vatrogasaca, finansiranje i druga pitanja bitna za
organizaciju i funkcionisanje zaštite od poţara i
vatrogastva u Federaciji Bosne i Hercegovine (u daljem
tekstu: Federacije).
Ĉlan 3.
Zaštita od poţara i vatrogastvo ĉine sastavni dio
jedinstvenog sistema zaštite i spašavanja ljudi i
materijalnih dobara od prirodnih nepogoda i drugih
nesreća (u daljem tekstu: prirodne i druge nesreće) u
Federaciji koji je ureĊen Zakonom o zaštiti i spašavanju
ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća
(„Sluţbene novine Federacije BiH“, broj: 39/03 i 22/06),
zbog ĉega se zaštita od poţara i vatrogastvo organizuju i
funkcionišu u okviru tog sistema, a vrši se na naĉin
propisan ovim zakonom.
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Ĉlan 114.
Zbog posebnih uslova rada, teţine i prirode posla i
odgovornosti za obavljanje poslova vatrogastva iz ĉlana
68. ovog zakona, visina sredstava za plate starješine
profesionalne vatrogasne jedinice, njihove zamjenike i
vatrogasce u profesionalnoj vatrogasnoj jedinici tijela
uprave civilne zaštite Federacije, kantona, općine i grada,
kao i za inspektore iz ĉlana 146. stav 1., ĉlana 148. stav 1.
i ĉlana 151. stav 3. ovog zakona, odreĊuju se kao za
drţavne sluţbenike i namještenike, uvećana za 30%, a
ostali sluţbenici i namještenici na poslovima u
profesionalnim vatrogasnim jedinicama imaju dodatak na
platu do 20%.
Radna mjesta iz stava 1. ovog ĉlana za koja pripada
uvećanje plate za 30%, odnosno do 20%, utvrĊuju se u
pravilniku o platama i naknadama tijela uprave civilne
zaštite Federacije, kantona, općine i grada, a prema
radnim mjestima koja su za profesionalnu vatrogasnu
jedinicu utvrĊena u pravilniku o unutrašnjoj organizaciji
tih tijela.
F) Zakon o zaštiti od poţara i vatrogastvu
(„Sluţbene novine Zeniĉko-dobojskog kantona“, broj:
5/11)
Ĉlan 1.
(Predmet zakona)
Ovim zakonom ureĊuje se organizacija i funkcionisanje zaštite od poţara i vatrogastva, planiranje i
provoĊenje mjera zaštite od poţara, organizacija i
funkcionisanje vatrogastva i gašenje poţara (vatrogasne
intervencije) struĉno osposobljavanje i usavršavanje
zaposlenih lica i vatrogasaca, finansiranje i druga pitanja
od znaĉaja za organizaciju i funkcionisanje zaštite od
poţara i vatrogastva u Zeniĉko-dobojskom kantonu (u
daljem tekstu: Kanton).
Ĉlan 3.
(Sistem zaštite i spašavanja)
Zaštita od poţara i vatrogastvo ĉine sastavni dio
jedinstvenog sistema zaštite i spašavanja ljudi i
materijalnih dobara od prirodnih nepogoda i drugih
nesreća (u daljem tekstu: prirodne i druge nesreće) u
Kantonu, koji je ureĊen Zakonom o zaštiti i spašavanju
ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća
„Sluţbene novine Federacije BiH“, br.: 39/03, 22/06 i
43/10) i Zakonom o nadleţnostima kantonalnih organa
Zeniĉko-dobojskog kantona u oblasti zaštite i spašavanja
ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća
(„Sluţbene novine Zeniĉko-dobojskog kantona“, broj:
9/08) (u daljem tekstu: Zakon o nadleţnostima
kantonalnih organa u oblasti zaštite i spašavanja), pa se
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radi toga zaštita od poţara i vatrogastvo organizuju i
funkcionišu u okviru tog sistema, a vrše se na naĉin
predviĊen ovim zakonom.
Ĉlan 106.
(Plate i naknade)
(1) Zbog posebnih uslova rada, teţine i prirode posla i
odgovornosti za obavljanje poslova vatrogastva iz
ĉlana 61. ovog zakona, visina sredstava za plate
starješine profesionalne vatrogasne jedinice, njihove
zamjenike i vatrogasce u profesionalnoj vatrogasnoj
jedinici organa uprave civilne zaštite općine i kantona,
kao i za inspektore iz ĉlana 136. stav (1) i ĉlana 139.
stav (2) ovog zakona, odreĊuju se kao za drţavne
sluţbenike i namještenike, uvećana za 30%, a ostali
sluţbenici i namještenici na poslovima u
profesionalnim vatrogasnim jedinicama imaju dodatak
na platu do 20%.
(2) Radna mjesta iz stava (1) ovog ĉlana za koja pripada
uvećanje plate za 30% odnosno do 20%, utvrĊuju se u
pravilniku o platama i naknadama organa uprave
civilne zaštite općine i kantona, a prema radnim
mjestima koja su za profesionalnu vatrogasnu jedinicu
utvrĊena u pravilniku o unutrašnjoj organizaciji tih
organa.
5. Sudska praksa Ustavnog suda Federacije
Presuda broj: U-8/16 od 25.10.2016. godine
(„Sluţbene novine Federacije BiH“ , broj: 96/16) i
Presuda broj: 9/16 od 30.11.2016. godine („Sluţbene
novine Federacije BiH“, broj: 1/17).
6. Ĉinjeniĉno stanje i stav Ustavnog Suda Federacije
Nakon izvršenog uvida u podneseni zahtjev osporene
odredbe federalnog i kantonalnog zakona o zaštiti od
poţara i vatrogastva, odgovor nadleţnih organa Skupštine
Zeniĉko-dobojskog kantona i druge dokaze i priloge u
spisu koji su relevantni za odluĉenje u ovoj pravnoj stvari,
utvrĊeno je sljedeće:
Parlament Federacije Bosne i Hercegovine donio je
Zakon o zaštiti od poţara i vatrogastvu i to na sjednici
Predstavniĉkog doma Parlamenta Federacije Bosne i
Hercegovine 29.09.2009. godine i na sjednici Doma
naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine
09.07.2009. godine koji je objavljen u „Sluţbenim
novinama Federacije BiH“, broj: 64/09. Istim Zakonom je
propisano organizovanje i funkcionisanje zaštite od poţara
i vatrogastva, planiranje i provedba mjera zaštite od
poţara, organizovanje i funkcionisanje vatrogastva i
gašenje poţara (vatrogasne intervencije), struĉno osposo-
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bljavanje i usavršavanje zaposlenih lica i vatrogasaca,
finansiranje i druga pitanja bitna za organizovanje i
funkcionisanje zaštite od poţara i vatrogastva u Federaciji
Bosne i Hercegovine. Isto tako je regulisano, da zaštita
od poţara i vatrogastva ĉini sastavni dio jedinstvenog
sistema zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od
prirodnih nepogoda i drugih mogućih nesreća u Federaciji
Bosne i Hercegovine, koji je ureĊen Zakonom o zaštiti i
spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i
drugih nesreća i da su ovi poslovi od posebnog znaĉaja za
Federaciju, zbog ĉega se zaštita od poţara i vatrogastvo
organizuje i funkcioniše u okviru tog sistema. Radi bolje i
efikasnije organizacije zaštite i spašavanja ljudi i
materijalnih dobara, izvršena je podjela prava i duţnosti
tijela Federacije, kantona, općine i grada, sa taĉno
odreĊenim nadleţnostima. Analogno ovome, Zakonom o
zaštiti od poţara i vatrogastvu je propisano da se
finansijska sredstva za potrebe zaštite od poţara i
vatrogastva iz nadleţnosti Federacije osiguravaju u
budţetu Federacije, a za potrebe zaštite od poţara i
vatrogastva iz nadleţnosti kantona u budţetu kantona, te
za nadleţnosti općine i grada u budţetu općine, odnosno
grada. Zakonom je propisan
radno-pravni status
vatrogasaca i njihove naknade gdje je utvrĊeno da se na
radne odnose vatrogasaca koji se nalaze u profesionalnoj
vatrogasnoj jedinici kantona, općine i grada, primjenjuju
propisi o radnim odnosima, koji vaţe za drţavne
sluţbenike i namještenike tijela drţavne sluţbe i to: za
vatrogasce koji imaju visoku struĉnu spremu, najmanje
VII stepen, primjenjuju se odredbe Zakona o drţavnoj
sluţbi u Federaciji Bosne i Hercegovine („Sluţbene
novine Federacije BiH“, br.: 29/03, 23/04, 39/04, 54/04,
67/05, 8/06 i 04/12 i 99/15), a za vatrogasce koji imaju
višu ili srednju struĉnu spremu i imaju status
namještenika, primjenjuje se odredbe Zakona o
namještenicima u organima drţavne sluţbe u Federaciji
Bosne i Hercegovine („Sluţbene novine Federacije BiH“,
broj: 49/05), te pitanja koja su odreĊena ovim Zakonom.
Skupština Zeniĉko-dobojskog kantona donijela je na petoj
sjednici odrţanoj 11.04.2011. godine Zakon o zaštiti od
poţara i vatrogastvu koji je objavljen u „Sluţbenim
novinama Zeniĉko-dobojskog kantona“, broj: 5/11 koji na
identiĉan naĉin reguliše organizaciju i funkcionisanje
zaštite od poţara i vatrogastva, ali na teritoriji Zeniĉkodobojskog kantona.
Iz naprijed izloţene analize zakona o zaštiti od poţara i
vatrogastvu, moţe se zakljuĉiti, da je u vezi sa
organizovanjem i funkcionirsnjem zaštite od poţara i
vatrogastva, planiranja i provedbe mjera zaštite od poţara,
organizacije i funkcionisanja vatrogastva i gašenja poţara,
zapošljavanja, struĉnog usavršavanja zaposlenih lica i
vatrogasaca, te finansiranja i ostalih pitanja bitnih za
organizovanje i funkcionisanje zaštite od poţara i
vatrogastvu u Federaciji Bosne i Hercegovine, striktno
izvršena kako podjela nadleţnosti u oblasti zaštite od
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poţara i vatrogastva, tako i finansiranje tih nadleţnosti
izmeĊu Federacije, kantona i općina, odnosno grada.
Pored navedenih ĉinjenica koje se odnose na
spomenute zakone, neophodno je navesti i ĉlan 56.
Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji
Bosne i Hercegovine kojim je propisano, da su federalne,
odnosno kantonalne vlasti duţne u najvećoj mogućoj
mjeri konsultovati jedinice lokalne samouprave u
postupku donošenja propisa koji ih se izravno tiĉu, te da
se konsultovanje u smislu prethodnog ĉlana vrši putem
Saveza općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine.
Sliĉnu odredbu o obavezi konsultovanja jedinica lokalne
samouprave sadrţi i Evropska povelja o lokalnoj
samoupravi (ĉlan 4. stav 6.). Nadalje, ĉlanom 10. Zakona
o principima lokalne samouprave, propisana je mogućnost
da poslovi federalne i kantonalne vlasti mogu biti
povjereni
jedinici
lokalne
samouprave,
nakon
konsultovanja tijela jedinice lokalnih vlasti kojim se
poslovi povjeravaju, ali kako je to propisano ĉlanom 11.
istoga Zakona, prijenos i povjeravanje poslova jedinicama
lokalne samouprave, bit će praćeno dodjelom sredstava
potrebnih za njihovo djelotvorno obavljanje.
MeĊutim, iz podnesenog zahtjeva je vidljivo da je
razlog za pokretanje postupka zaštite prava na lokalnu
samoupravu taj, što je Parlament Federacije Bosne i
Hercegovine odnosno Skupština Zeniĉko-dobojskog
kantona u osporenim ĉlanovima zakona propisala dodatne
finansijske obaveze općinama za ona lica koje se bave
zaštitom od poţara kao što su vatrogasci, inspektori,
sluţbenici i namještenici i dr. Osim toga, Parlament
Federacije Bosne i Hercegovine ni Skupština kantona u
postupku donošenja ovog Zakona, u odnosu na jedinice
lokalne samouprave, u konkretnom sluĉaju Općinu Ţepĉe,
nisu prema relevantnim odredbama ĉlana 56. Zakona o
principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i
Hercegovine, proveli propisanu proceduru konsultacije sa
Savezom općina i gradova Federacije Bosne i
Hercegovine (dopis Saveza općina i gradova Bosne i
Hercegovine, broj: 188/17 od 06.03.2017. godine)
prilikom propisivanja navedenih uvećanja na ime dodatka
na plate, niti je vršio prijenos potrebnih finansijskih
sredstava, kako bi se jedinicama lokalne samouprave
osigurala odgovarajuća finansijska sredstva za uvećanje
plata zaposlenicima na poslovima u profesionalnoj
vatrogasnoj jedinici i tijelima uprave civilne zaštite, kako
je to propisano osporenim ĉlanovima zakona. MeĊutim,
prije usvajanja prijedloga Zakona o zaštiti od poţara i
vatrogastvu od strane Skupštine Zeniĉko-dobojskog
kantona, provedena je javna rasprava u svim općinama na
podruĉju tog kantona i na taj naĉin su jedinice lokalne
samouprave bile upoznate sa svim predloţenim rješenjima
koje ih se direktno tiĉu. MeĊutim, primjedbi od ĉlana
komisije za izradu Zakona i predstavnika Općine Ţepĉe
nije bilo. Iz tih razloga, a imajući u vidu ĉlan 4. taĉke 6.
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Evropske povelje o lokalnoj samoupravi moţe se
zakljuĉiti, da su jedinice lokalne samouprave u najvećoj
mogućoj mjeri bile konsultovane u postupku donošenja
osporenog zakona.
Za meritorno rješavanje ovog ustavnopravnog
predmeta, Ustavni sud Federacije je kao nesporno utvrdio
da je osporenim ĉlanovima zakona nametnuta obaveza
jedinici lokalne samouprave da, zbog posebnih uslova
rada, teţine i prirode posla i odgovornosti za obavljanje
poslova vatrogastva, visina sredstava za plate starješina
profesionalne vatrogasne jedinice, njihove zamjenike i
vatrogasce u profesionalnoj vatrogasnoj jedinici tijela
uprave civilne zaštite Federacije, kantona, općine i grada,
kao i za inspektore, odreĊuju se kao za drţavne sluţbenike
i namještenike, uvećana za 30%, a ostali sluţbenici i
namještenici na poslovima u profesionalnim vatrogasnim
jedinicama dodatak na platu do 20%. Pored toga, da se
radna mjesta za koja se predviĊa uvećanje plate utvrĊuju u
pravilniku o platama i naknadama organa civilne zaštite
općine i kantona, a prema radnim mjestima koja su za
profesionalnu vatrogasnu jedinicu utvrĊena u pravilniku o
unutrašnjoj organizaciji tih organa. Ove zakonske norme
su obavezujuće naravi i obavezuju Općinu Ţepĉe kao
poslodavca da vrši propisane isplate sa navedenim
procentima uvećanih plata, nezavisno od svojih
mogućnosti, a na štetu ostalih općinskih zaposlenika,
kojim se, takoĊer iz istog općinskog budţeta isplaćuju
plate, a ta novĉana sredstava nisu prenesena iz Budţeta
Zeniĉko-dobojskog kantona u budţet Općine Ţepĉe.
Iz naprijed navedenih razloga, Ustavni sud Federacije
donio je presudu kao izreci, te će objavljivanjem ove
presude u „Sluţbenim novinama Federacije BiH“ prestati
obaveza Općine Ţepĉe na provoĊenje osporenog ĉlana
federalnog Zakona i osporenog ĉlana kantonalnog Zakona.
Ovu presudu Ustavni sud Federacije donio je
jednoglasno u sastavu: Vesna Budimir predsjednica Suda,
Mirjana Ĉuĉković, dr.sc. Šahbaz Dţihanović, Aleksandra
Martinović prof.dr. Edin Muminović, dr.sc Kata Senjak i
Mladen Srdić, sudije Suda.

Broj: U-21/17
Sarajevo, 25.10.2017. godine
Predsjednica
Ustavnog suda Federacije
Bosne i Hercegovine
Vesna Budimir, s.r.
..............................................................................................
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3. Битни наводи захтјева

Уставни суд Федерације Босне и Херцеговине
одлучујући о захтјеву начелника Општине Жепче за
заштиту права на локалну самоуправу у вези са
чланом 114. Закона о заштити од пожара и ватрогаству
и чланом 106. Закона о заштити од пожара и
ватрогаству Зеничко-добојског кантона, на основу
члана
IV.Ц.3.10.(3) Устава Федерације Босне и
Херцеговине, а у вези са Амандманом XCVI на Устав
Федерације Босне и Херцеговине, на сједници без
јавне расправе, одржаној дана 25.10. 2017. године,
донио је

Подносилац захтјева наводи да одреднице о
регулисању плата и накнада у оспореним члановима
федералног и кантоналног закона које се односе на
повећање плата лицима која раде у професионалним
ватрогасним јединицама и управама цивилне заштите,
поврјеђују право јединица локалне самоуправе јер
прописују да због посебних услова рада, тежине и
природе посла и одговорности за обављање тих
послова, висина средстава за плате старјешина
професионалне ватрогасне јединице, њихове замјенике и ватрогасце у професионалној ватрогасној
јединици те тијелима управе цивилне заштите
Федерације, кантона, општине и града, као и за
инспекторе, одређује као за државне службенике и
намјештенике, увећана за 30%, а да остали службеници и намјештеници на пословима у професионалним ватрогасним јединицама имају додатак на плату
до 20%. Радна мјеста за која се предвиђају наведена
увећања плате утврђују се у Правилнику о платама и
накнадама органа управе цивилне заштите општине и
кантона, а према радним мјестима која су за професионалну ватрогасну јединицу утврђена Правилником
о унутрашњој организацији тих органа. Овакве
законске одредбе стварају обавезу Општини Жепче да
врши исплате увећаних плата независно од својих
могућности, а на штету осталих запосленика који
примају плату као буџетски корисници што дјелује
дестимулирајуће на послове које обављају. Прије
доношења оспорених закона нису обављене консултације са Општином Жепче као јединицом локалне
самоуправе путем Савеза општина и градова
Федерације Босне и Херцеговине, чиме су прекршене
одреднице члана 4. став 6. Европске повеље о локалној самоуправи, те члан 8. став 2. и чл. 10., 11., 53., 56.
и 58. Закона о принципима локалне самоуправе у
Федерацији Босне и Херцеговине („Службене новине
Федерације БиХ“, бр.: 49/06 и 51/09).

ПРЕСУДУ
Утврђује се да је чланом 114. Закона о заштити од
пожара и ватрогаству („Службене новине Федерације
БиХ“, број: 64/09) и чланом 106. Закона о заштити од
пожара и ватрогаству („Службене новине Зеничкодобојског кантона“, број: 5/11) повријеђено право на
локалну самоуправу Општине Жепче, јер су јој
наметнуте обaвезе без претходне додјеле средстава
потребних за њихово дјелотворно обављање.
Пресуду објавити у „Службеним новинама
Федерације БиХ“, „Службеним новинама Зеничкодобојског кантона“ и „Службеном гласнику Општине
Жепче“.
Образложење
1. Подносилац захтјева и предмет захтјева
Начелник Општине Жепче (у даљем тексту:
подносилац захтјева) поднио је Уставном суду
Федерације Босне и Херцеговине (у даљем тексту:
Уставни суд Федерације) дана 13.02.2017. године,
захтјев за заштиту права на локалну самоуправу, број:
01/1-02-97/17 од 09.02. 2017 године у вези са чланом
114. Закона о заштити од пожара и ватрогаства (у
даљем тексту: оспорени члан федералног закона) и
чланом 106. Закона о заштити од пожара и ватрогаству
(у даљем тексту: оспорени члан кантоналног закона).
2. Странке у поступку
Странке у овом поступку на основу Амандмана
XCVI на Устав Федерације Босне и Херцеговине су:
начелник Општине Жепче, Парламент Федерације
Босне и Херцеговине и Скупштина Зеничко-добојског
кантона.

Предлаже да Уставни суд Федерације донесе
пресуду којом ће утврдити, да су оспорени чланови
федералног и кантоналног закона донесени без
сагласности јединице локалне самоуправе и
у
супротности су са Законом о принципима локалне
самоуправе у Федерацији Босне и Херцеговине, и
чланом 4. став 6. Европске повеље о локалној
самоуправи, те утврди обавезу законодавцу, да
одредбе истих усагласи и приступи доношењу
амандмана на законе уз обавезну законску процедуру
за усвајање.
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4. Битни наводи одговора на захтјев
У складу са чланом 16. Закона о поступку пред
Уставним судом Федерације Босне и Херцеговине
(„Службене новине Федерације БиХ“, бр.: 6/95 и
37/03), Уставни суд Федерације је дана 23.02.2017.
године затражио од оба дома Парламента Федерације
Босне и Херцеговине и Скупштине Зеничко-добојског
кантона да достави одговор на поднесени захтјев у
року од 30 дана, од дана пријема захтјева, као и
изјашњење од Савеза општина и градова Федерације
Босне и Херцеговине о томе, да ли су и на који начин
учествовали у поступку доношења споменутих закона.
У одговору, број 01/02-02-2389-4/17 од 23.03.2017.
године Скупштина Зеничко-добојског кантона наводи
да је Влада Зеничко добојског кантона на 178.
сједници од 27.04.2010. године, на приједлог
Кантоналне управе цивилне заштите донијела
Закључак којим је утврдила Нацрт закона о заштити
од пожара и ватрогаству и исти упутила у
скупштинску процедуру. Након разматрања и
прихватања истог од стране Скупштине, донесен је
Закључак број: 01-02-15446/10 од 26.05.2010. године о
провођењу јавне расправе, те је на Скупштини
24.03.2011. године донесен Закључак којим се утврђен
Приједлог споменутог закона из чега се закључује да
је овај закон усвојен у редовној процедури уз
испуњавање свих формално-правних услова за његово
доношење, имајући у виду да је садржавао
образложење за доношење, позитивна мишљења
Министарства за правосуђе и управу, Министарства
финансија и Секретаријата за законодавство, као и
извјештај о проведеној расправи по Нацрту овога
закона. Из доказа достављених у прилогу дописа
Кантоналне управе цивилне заштите Зеничкодобојског кантона, број: 16-02-21317-3/16 од
07.03.2017. године видљиво је да је јавна расправа о
Нацрту Закона о заштити од пожара и ватрогаству
била проведена у свим општинама овога кантона, па и
у Општини Жепче дана 25.06.2010. године, на којој су
сви заинтересовани могли да дају примједбе,
приједлоге и сугестије и бити активно укључени у
поступак доношења овога Закона, а евидентно је да
представници ове Општине нису имали примједбе на
оспорене чланове кантоналног закона. Стога нису
основани наводи подносиоца захтјева да су исти
донесени без претходне консултације са Општином
Жепче. Као доказ да је предлагач наведеног Закона
водио рачуна о укључивању јединица локалне
самоуправе у поступак доношења истог, наводи се
Рјешење о именовању Радне групе од стране Владе
Зеничко-добојског кантона, број: 02-34-30652/09 од
26.11.2009. године за израду Нацрта Закона о заштити
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од пожара и ватрогаству у чијем саставу је био и
представник Општине Жепче. Сматрају, да оспореним
чланом кантоналног закона није повријеђено право
Општине Жепче на локалну самоуправу јер истим се
не прописује износ основице или висина плате него
само процентуална разлика плате за лица која се баве
ватрогаством у својим општинама којима је остављено
да одлуче о оснивању професионалних ватрогасних
јединица и да донесу правилнике о њиховим
унутрашњим организацијама. Наведено је да је
кантонални Закон о заштити од пожара и ватрогаству
донесен у складу са чланом 37. став 1. тачка ф) Устава
Зеничко-добојског кантона и чланом 165. Закона о
заштити од пожара и ватрогаства Федерације Босне и
Херцеговине
којим је прописано да су кантон,
општина и град „дужни својим прописом утврдити
надлежност својих органа власти у области заштите од
пожара и ватрогаства и друга питања која су за
кантон, општину и град предвиђена овим законом, као
и питања која нису уређена овим законом, а важна су
за организацију и ефикасно функционисање заштите
од пожара и ватрогаства на подручју кантона,
општине и града“. Скупштина Зеничко-добојског
кантона била је дужна регулисати плате и накнаде у
оспореном члану кантоналног закона и то на основу
члана 14. тачка 1. споменутог федералног закона који
прописује да Кантон, у области заштите од пожара и
ватрогаства „својим прописом уређује организацију и
начин функционисања заштите од пожара и
ватрогаство на подручју кантона од значаја за кантон,
у складу са овим законом“. Утврђујући таква рјешења
Скупштина Зеничко-добојског кантона је само
поступила у складу са чланом 114. федералног закона,
а поступак доношења тог кантоналног закона
проведен је сагласно тада важећем Пословнику
Скупштине Зеничко-добојског кантона, федералном
закону и међународним актима. Што се тиче навода
подносиоца захтјева да је Општина Жепче
„присиљена“ да изврши уплате увећаних плата,
подсјећају да је у чл. 4., 11., 14.,16. и 132.-136.
наведеног федералног закона прописано да су заштита
од пожара и ватрогаство дјелатности од посебног
интереса за Федерацију, кантон, град и општину и да
се суфинансирају из буџетских средстава Федерације,
кантона и општина. Истичу, да су заштита од пожара
и ватрогаство саставни дио јединственог система
заштите и спашавања људи и материјални добара од
природних непогода и других несрећа у Федерацији
Босне и Херцеговине, а та је област уређена посебним
Законом о заштити и спашавању људи и материјалних
добара од природних и других несрећа („Службене
новине Федерације БиХ“, бр. 39/03 и 22/06). Имајући у
виду све наведено, предлажу да Уставни суд
Федерације пресудом утврди да оспореним одредбама
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федералног и кантоналног закона није повријеђено
право Општине Жепче на локалну самоуправу. Уз
одговор су приложени и докази и то:
допис
Кантоналног правобранилаштва Зеница, број Р-42/17
од 03.03.2017. године; допис Кантоналне управе
цивилне заштите Зеничко-добојског кантона, број: 1602-21317/16 од 07.03.2017. године; Рјешење о
именовању Радне групе за израду Нацрта Закона о
заштити од пожара и ватрогаству Зеничко-добојског
кантона са евиденцијом присутних чланова Радне
групе (уз напомену да је у раду Комисије учествовао и
члан из Општине Жепче дипл. инг. сигурности Зоран
Мартиновић); Достава обавијести о термину
одржавања јавне расправе о Нацрту закона о заштити
од пожара и ватрогаству (табеларни приказ по
општинама, са датумом и временом одржавања јавне
расправе); Записник са јавне расправе о Нацрту Закона
о заштити од пожара и ватрогаству, одржане дана
28.06.2010. године у просторијама Општине Тешањ;
Приједлог Закона о заштити од пожара и ватрогаству,
број 16-02-30652-26/10 од 19.10.2010. године;
Закључак Владе Зеничко-добојског кантона о скидању
са дневног реда тачке: Приједлог Закључка о
утврђивању Приједлога Закона о заштити од пожара и
ватрогаству, ради дораде; Захтјев Кантоналне управе
цивилне заштите да се доставе Записник, извод из
Записника или стенограм са 195. и 201. сједнице
Владе Зеничко-добојског кантона; Приједлог Закона о
заштити од пожара и ватрогаству број: 16-02-3065228/10 од 07.12.2010. године са захтјевом да се овај
приједлог уврсти као тачка дневног реда једне од
наредних сједница Владе; Захтјев за стављањем
Приједлога Закона о заштити од пожара и ватрогаству,
број: 16-02-30652-29/10 од 10.03.2011. године;
Приједлог Закона о заштити од пожара и ватрогаству
број: 16-02-30652-30/10 од 15.03.2011. године са свим
прилозима,
образложењем
Приједлога
закона,
Извјештај о проведеној јавној расправи, Закључцима
Скупштине
са
42.
сједнице,
Мишљењима
министарстава, као и Приједлог Закључка Владе којим
се утврђује Нацрт Закона о заштити од пожара и
ватрогаству Зеничко-добојског кантона; Закључак
Владе Зеничко-добојског кантона број: 02-02-8235/11
од 24.03.2011. године; Амандман на изјашњење, број:
01-02-8235-2/11 од 08.04.2011. године; позив на
сједницу Владе за изјашњење по Амандманима, број:
02-01-9625/11 од 08.04.2011. године; Закључак Владе
Зеничко-добојског кантона о одбацивању амандмана,
број; 02-02-9643/11 од 11.04.2011. године; Извјештај
Комисије за правосуђе и управу, број: 01-06-9026-1/11
од 08.04.2011. године; Обавијест службама цивилне
заштите о усвајању Закона о заштити од пожара и
ватрогаству, број: 16-02-30652-31/09 од 12.04.2011.
године; Обавијест службама цивилне заштите о
објављивању Закона о заштити од пожара и
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ватрогаству, број: 16-02-30652-32/09 од 25.04.2011.
године; Обавијест начелницима општина Зеничкодобојског кантона за обавезу усклађивање прописа
општине са Законом о заштити од пожара и
ватрогаству, број: 16-02-30652-34/09 од 15.11.2011.
године и Закон о заштити од пожара и ватрогаству
(„Службене новине Зеничко-добојског кантона“, број:
5/11). Из евиденција присуства чланова Радне групе за
израду Нацрта Закона о заштити од пожара и
ватрогаству Зеничко-добојског кантона, која се налази
у спису, видно је да је одржано укупно 13 састанака, а
да је представник Општине Жепче Зоран Мартиновић,
дипл.инг. сигурности и члан професионалне јединица
из општинске службе цивилне заштите Жепче,
присустовао на пет састанака. Из извјештаја о
проведеној јавној расправи по Нацрту Закона о
заштити од пожара и ватрогаству, број 16-02-3065223/09 од 25.08.2010. године није евидентирана ниједна
примједба од стране представника Општине Жепче.
Сматрају да су локалне власти правовремено и на
одговарајући начин консултоване у процесу
доношење споменутог кантоналног закона, као акта
којим се нормативно уређују ствари које их се
директно тичу, чиме је, по њима, примијењена
одредба члана 4. став 6. Европске повеље о локалној
самоуправи, као и одредба члана 56. Закона о
принципима локалне самоуправе у Федерацији Босне
и Херцеговине.
Савез општина и градова Федерације Босне и
Херцеговине дана 10,03.2017. године, актом број:
178/17 од 06.03. 2017. године, обавијестио је Уставни
суд Федерације да није био консултован у поступку
доношења федералног и кантоналног закона.
Домови Парламента Федерације Босне и
Херцеговине, Уставном суду Федерације до израде
овог реферата нису доставили своје одговоре.
5. Релевантно право
A) Устав Федерације Босне и Херцеговине
Амандман XCVI
У члану IV.Ц.10. иза става (2) додаје се нови став
(3) који гласи:
„(3) Заштиту права на локалну самоуправу осигурава Уставни суд. Такав поступак пред Уставним
судом могу покренути општине и градови, као и
удружења општина и градова Федерације Босне и
Херцеговине. Уставни суд одлучује о споровима
између јединица локалне самоуправе и кантона или
Федерације на захтјев општинског или градског

Broj 13 – strana 1770

„SLUŢBENE NOVINE ZENIĈKO-DOBOJSKOG KANTONA“

вијећа, начелника општине или градоначелника града,
или удружења општина и градова Федерације Босне и
Херцеговине.“

ĉetvrtak, 30.11.2017.

6. Локалне власти ће бити консултоване, у највећој
могућој мјери, праовремено и на одговарајући
начин, у процесу планирања и доношења одлука о
свим стварима које их се директно тичу.

Досадашњи ст. (3) и (4) постају ст. (4) и (5);
Амандман XVIII
Члан VII.3. Устава Федерације Босне и Херцеговине мијења се и гласи:

Ц) Закон о принципима локалне самоуправе у
Федерацији Босне и Херцеговине
(„Службене новине Федерације БиХ“, бр.: 49/06 и
51/09)
Члан 8.

„Међународни уговори и други споразуми који су
на снази у Босни и Херцеговини и Федерацији, те
општа правила међународног права чине дио
законодавства Федерације. У случају несагласности
међународног уговора, односно споразума и
законодавства, преовладава међународни уговор,
односно споразум.“
B) Европска повеља о локалној самоуправи
Члан 4.
Дјелокруг локалне самоуправе
1. Основна права и дужности локалних власти бит ће
утврђени уставом или статутом, тиме се, међутим,
не спрјечава преношење на локалне власти права и
одговорности за специфичне задатке, у складу са
законом.
2. Локалне власти ће, у границама закона, имати пуно
дискреционо право да проводе своје иницијативе у
вези са свим стварима које нису искључене из
њихове надлежности, нити стављене у надлежност
неке друге власти.
3. Јави послови ће се по правилу, вршити прије свега
од стране оних власти које су најближе грађанима.
Приликом преношења одговорности на неке другу
власт водит ће се рачуна о обиму и природи посла,
као и о захтјевима ефикасности и економичности.
4. Права повјерена локалним властима ће по правилу
бити пуна и искључива. Она не смију бити
ускраћена или ограничена од стране неке друге –
централне или регионалне власти, осим у
случајевима предвиђеним законом.
5. У случајевима преношења овлаштења са
централних и регионалних на локалне власти,
локалним властима ће, у што је могуће већој мјери,
бити дозвољено да прилагођавају њихово
провођење у локалним условима.

1) Јединица локалне самоуправе има властите
надлежности установљене уставом и законом и
има право бавити се свим питањима од локалног
значаја која нису искључена из њене надлежности,
нити додијељена у надлежност неке друге власти
на основу устава и закона.
2) Она ће бити самостална у одлучивању о питањима
из властитих надлежности, које не могу бити
ограничене или ускраћене од федералних или
кантоналних власти, осим у случајевима и у
оквирима утврђеним уставом и законом.
3) У властите надлежности
самоуправе посебно спадају:

јединице

локалне

...
- организовање, провођење и одговорност за мјере
заштите и спашавања људи и материјалних
добара од елементарних непогода и природних
катастрофа; ...
4) Осим уколико закон не одреди да неку надлежност
треба
сматрати
повјереном,
надлежност,
установљена или предвиђена законом, сматра се
властитом
надлежности
јединице
локалне
самоуправе.
Члан 10.
Послови федералних и кантоналних власти могу
бити повјерени јединици локалне самоуправе законом
након консултовања органа локалних власти којима се
наведени послови повјеравају, узимајући у обзир
принцип супсидијарности и способности локалних
власти и њихове администрације да те послове
ефикасно обављају.
Члан 11.
Пренос и повјеравање нових послова јединицама
локалне самоуправе бит ће праћени додјелом
средстава потребних за њихово ефикасно обављање.

ĉetvrtak, 30.11.2017.
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Члан 53.

Федералне, односно кантоналне власти дужне су
размотрити иницијативе, приједлоге и сугестије
јединица локалне самоуправе и о свом ставу и
предузетим активностима обавијестити јединице
локалне самоуправе у року од 30 дана од дана пријема
иницијативе, приједлога или сугестије.
Члан 56.
Федералне, односно кантоналне власти дужне су у
највећој могућој мјери консултовати јединице локалне
самоуправе у поступку доношења прописа који их се
директно тичу.
Консултовање, у смислу из претходног става овог
члана, федералне, односно кантоналне власти врше
путем савеза општина и градова.
Члан 58.
Даном ступања на снагу овог закона престаје да
важи Закон о основама локалне самоуправе
("Службене новине Федерације БиХ", број: 6/95).
Федерација БиХ и кантони дужни су ускладити
своје законе са овим законом, те извршити пренос
послова и надлежности, као и одговорности
додијељених јединицама локалне самоуправе овим
законом у року од шест мјесеци од дана његовог
ступања на снагу.
Јединице локалне самоуправе дужне су ускладити
своје статуте са овим законом у року од 12 мјесеци од
дана његовог ступања на снагу.
Ступањем на снагу овог закона престају да важе
одредбе кантоналних закона о локалној самоуправи и
одредбе статута јединица локалне самоуправе које су
у супротности са одредбама овог закона.
Д) Закон о заштити и спашавању људи и материјалних добара од природних и других несрећа
(„Службене новине Федерације БиХ“, број: 39/03)
Члан 2. став 2.
Послови заштите и спашавања људи и
материјалних добара од природних и других несрећа
су од општег значаја за Федерацију.
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Е) Закон о заштити од пожара и ватрогаству
( „Службене новине Федерације БиХ“, број: 64/09)
Члан 1.
Овим се законом уређује организација и
функционисање заштите од пожара и ватрогаства,
планирање и проведба мјера заштите од пожара,
организација и функционисање ватрогаства и гашење
пожара
(ватрогасне
интервенције),
стручно
оспособљавање и усавршавање запослених лица и
ватрогасаца, финансирање и друга питања битна за
организацију и функционисање заштите од пожара и
ватрогаства у Федерацији Босне и Херцеговине (у
даљем тексту: Федерације).
Члан 3.
Заштита од пожара и ватрогаство чине саставни
дио јединственог система заштите и спашавања људи
и материјалних добара од природних непогода и
других несрећа (у даљем тексту: природне и друге
несреће) у Федерацији који је уређен Законом о
заштити и спашавању људи и материјалних добара од
природних и других несрећа („Службене новине
Федерације БиХ“, број: 39/03 и 22/06), због чега се
заштита од пожара и ватрогаство организују и
функционишу у оквиру тог система, а врши се на
начин прописан овим законом.
Члан 114.
Због посебних услова рада, тежине и природе
посла и одговорности за обављање послова
ватрогаства из члана 68. овог закона, висина средстава
за плате старјешине професионалне ватрогасне
јединице, њихове замјенике и ватрогасце у
професионалној ватрогасној јединици тијела управе
цивилне заштите Федерације, кантона, општине и
града, као и за инспекторе из члана 146. став 1., члана
148. став 1. и члана 151. став 3. овог закона, одређују
се као за државне службенике и намјештенике,
увећана за 30%, а остали службеници и намјештеници
на пословима у професионалним ватрогасним
јединицама имају додатак на плату до 20%.
Радна мјеста из става 1. овог члана за која припада
увећање плате за 30%, односно до 20%, утврђују се у
правилнику о платама и накнадама тијела управе
цивилне заштите Федерације, кантона, општине и
града, а према радним мјестима која су за
професионалну ватрогасну јединицу утврђена у
правилнику о унутрашњој организацији тих тијела.
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Ф) Закон о заштити од пожара и ватрогаству
(„Службене новине Зеничко-добојског кантона“,
број: 5/11)
Члан 1.
(Предмет закона)
Овим законом уређује се организација и
функционисање заштите од пожара и ватрогаства,
планирање и провођење мјера заштите од пожара,
организација и функционисање ватрогаства и гашење
пожара (ватрогасне интервенције) стручно оспособљавање и усавршавање запослених лица и
ватрогасаца, финансирање и друга питања од значаја
за организацију и функционисање заштите од пожара
и ватрогаства у Зеничко-добојском кантону (у даљем
тексту: Кантон).
Члан 3.
(Систем заштите и спашавања)
Заштита од пожара и ватрогаство чине саставни
дио јединственог система заштите и спашавања људи
и материјалних добара од природних непогода и
других несрећа (у даљем тексту: природне и друге
несреће) у Кантону, који је уређен Законом о заштити
и спашавању људи и материјалних добара од
природних и других несрећа „Службене новине
Федерације БиХ“, бр.: 39/03, 22/06 и 43/10) и Законом
о надлежностима кантоналних органа Зеничкодобојског кантона у области заштите и спашавања
људи и материјалних добара од природних и других
несрећа („Службене новине Зеничко-добојског
кантона“, број: 9/08) (у даљем тексту: Закон о
надлежностима кантоналних органа у области заштите
и спашавања), па се ради тога заштита од пожара и
ватрогаство организују и функционишу у оквиру тог
система, а врше се на начин предвиђен овим законом.
Члан 106.
(Плате и накнаде)
(1) Због посебних услова рада, тежине и природе
посла и одговорности за обављање послова
ватрогаства из члана 61. овог закона, висина
средстава за плате старјешине професионалне
ватрогасне јединице, њихове замјенике и
ватрогасце у професионалној ватрогасној јединици
органа управе цивилне заштите општине и
кантона, као и за инспекторе из члана 136. став (1)
и члана 139. став (2) овог закона, одређују се као за
државне службенике и намјештенике, увећана за
30%, а остали службеници и намјештеници на
пословима у професионалним ватрогасним
јединицама имају додатак на плату до 20%.
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(2) Радна мјеста из става (1) овог члана за која припада
увећање плате за 30% односно до 20%, утврђују се
у правилнику о платама и накнадама органа управе
цивилне заштите опћине и кантона, а према
радним мјестима која су за професионалну
ватрогасну јединицу утврђена у правилнику о
унутрашњој организацији тих органа.
5. Судска пракса Уставног суда Федерације
Пресуда број: У-8/16 од 25.10.2016. године
(„Службене новине Федерације БиХ“ , број: 96/16) и
Пресуда број: 9/16 од 30.11.2016. године („Службене
новине Федерације БиХ“, број: 1/17).
6. Чињенично
Федерације

стање

и

став

Уставног

Суда

Након извршеног увида у поднесени захтјев
оспорене одредбе федералног и кантоналног закона о
заштити од пожара и ватрогаства, одговор надлежних
органа Скупштине Зеничко-добојског кантона и друге
доказе и прилоге у спису који су релевантни за
одлучење у овој правној ствари, утврђено је сљедеће:
Парламент Федерације Босне и Херцеговине донио
је Закон о заштити од пожара и ватрогаству и то на
сједници
Представничког
дома
Парламента
Федерације Босне и Херцеговине 29.09.2009. године и
на сједници Дома народа Парламента Федерације
Босне и Херцеговине 09.07.2009. године који је
објављен у „Службеним новинама Федерације БиХ“,
број: 64/09. Истим Законом је прописано
организовање и функционисање заштите од пожара и
ватрогаства, планирање и проведба мјера заштите од
пожара, организовање и функционисање ватрогаства и
гашење пожара (ватрогасне интервенције), стручно
оспособљавање и усавршавање запослених лица и
ватрогасаца, финансирање и друга питања битна за
организовање и функционисање заштите од пожара и
ватрогаства у Федерацији Босне и Херцеговине. Исто
тако је регулисано,
да
заштита од пожара и
ватрогаства чини саставни дио јединственог система
заштите и спашавања људи и материјалних добара од
природних непогода и других могућих несрећа у
Федерацији Босне и Херцеговине, који је уређен
Законом о заштити и спашавању људи и материјалних
добара од природних и других несрећа и да су ови
послови од посебног значаја за Федерацију, због чега
се заштита од пожара и ватрогаство организује и
функционише у оквиру тог система. Ради боље и
ефикасније организације заштите и спашавања људи и
материјалних добара, извршена је подјела права и
дужности тијела Федерације, кантона, општине и
града, са тачно одређеним надлежностима. Аналогно
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овоме, Законом о заштити од пожара и ватрогаству је
прописано да се финансијска средства за потребе
заштите од пожара и ватрогаства из надлежности
Федерације осигуравају у буџету Федерације, а за
потребе заштите од пожара и ватрогаства из
надлежности
кантона у буџету кантона, те за
надлежности општине и града у буџету општине,
односно града. Законом је прописан радно-правни
статус ватрогасаца и њихове накнаде гдје је утврђено
да се на радне односе ватрогасаца који се налазе у
професионалној ватрогасној јединици кантона,
општине и града, примјењују прописи о радним
односима, који важе за државне службенике и
намјештенике тијела државне службе и то: за
ватрогасце који имају високу стручну спрему, најмање
VII степен, примјењују се одредбе Закона о државној
служби у Федерацији Босне и Херцеговине
(„Службене новине Федерације БиХ“, бр.: 29/03,
23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 и 04/12 и 99/15), а за
ватрогасце који имају вишу или средњу стручну
спрему и имају статус намјештеника, примјењује се
одредбе Закона о намјештеницима у органима
државне службе у Федерацији Босне и Херцеговине
(„Службене новине Федерације БиХ“, број: 49/05), те
питања која су одређена овим Законом. Скупштина
Зеничко-добојског кантона донијела је на петој
сједници одржаној 11.04.2011. године Закон о заштити
од пожара и ватрогаству који је објављен у
„Службеним новинама Зеничко-добојског кантона“,
број: 5/11 који на идентичан начин регулише
организацију и функционисање заштите од пожара и
ватрогаства, али на територији Зеничко-добојског
кантона.
Из напријед изложене анализе закона о заштити од
пожара и ватрогаству, може се закључити, да је у вези
са организовањем и функционирсњем заштите од
пожара и ватрогаства, планирања и проведбе мјера
заштите од пожара, организације и функционисања
ватрогаства и гашења пожара, запошљавања, стручног
усавршавања запослених лица и ватрогасаца, те
финансирања и осталих питања битних за
организовање и функционисање заштите од пожара и
ватрогаству у Федерацији Босне и Херцеговине,
стриктно извршена како подјела надлежности у
области заштите од пожара и ватрогаства, тако и
финансирање тих надлежности између Федерације,
кантона и општина, односно града.
Поред наведених чињеница које се односе на
споменуте законе, неопходно је навести и члан 56.
Закона о принципима локалне самоуправе у
Федерацији Босне и Херцеговине којим је прописано,
да су федералне, односно кантоналне власти дужне у
највећој могућој мјери консултовати јединице локалне
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самоуправе у поступку доношења прописа који их се
изравно тичу, те да се консултовање у смислу
претходног члана врши путем Савеза општина и
градова Федерације Босне и Херцеговине. Сличну
одредбу о обавези консултовања јединица локалне
самоуправе садржи и Европска повеља о локалној
самоуправи (члан 4. став 6.). Надаље, чланом 10.
Закона о принципима локалне самоуправе, прописана
је могућност да послови федералне и кантоналне
власти могу бити повјерени јединици локалне
самоуправе, након консултовања тијела јединице
локалних власти којим се послови повјеравају, али
како је то прописано чланом 11. истога Закона,
пријенос и повјеравање послова јединицама локалне
самоуправе, бит ће праћено додјелом средстава
потребних за њихово дјелотворно обављање.
Међутим, из поднесеног захтјева је видљиво да је
разлог за покретање поступка заштите права на
локалну самоуправу тај, што је Парламент Федерације
Босне и Херцеговине односно Скупштина Зеничкодобојског кантона у оспореним члановима закона
прописала додатне финансијске обавезе општинама за
она лица које се баве заштитом од пожара као што су
ватрогасци, инспектори, службеници и намјештеници
и др. Осим тога, Парламент Федерације Босне и
Херцеговине ни Скупштина кантона у поступку
доношења овог Закона, у односу на јединице локалне
самоуправе, у конкретном случају Општину Жепче,
нису према релевантним одредбама члана 56. Закона о
принципима локалне самоуправе у Федерацији Босне
и Херцеговине, провели прописану процедуру
консултације са Савезом општина и градова Федерације Босне и Херцеговине (допис Савеза општина и
градова Босне и Херцеговине, број: 188/17 од
06.03.2017. године) приликом прописивања наведених
увећања на име додатка на плате, нити је вршио
пренос потребних финансијских средстава, како би се
јединицама локалне самоуправе осигурала одговарајућа финансијска средства за увећање плата
запосленицима на пословима у професионалној
ватрогасној јединици и тијелима управе цивилне
заштите, како је то прописано оспореним члановима
закона. Међутим, прије усвајања приједлога Закона о
заштити од пожара и ватрогаству од стране
Скупштине Зеничко-добојског кантона, проведена је
јавна расправа у свим општинама на подручју тог
кантона и
на тај начин су јединице локалне
самоуправе биле упознате са свим предложеним
рјешењима које их се директно тичу. Међутим,
примједби од члана комисије за израду Закона и
представника Општине Жепче није било. Из тих
разлога, а имајући у виду члан 4. тачке 6. Европске
повеље о локалној самоуправи може се закључити, да
су јединице локалне самоуправе у највећој могућој
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мјери биле консултоване у поступку доношења
оспореног закона.
За мериторно рјешавање овог уставноправног
предмета, Уставни суд Федерације је као неспорно
утврдио да је оспореним члановима закона наметнута
обавеза јединици локалне самоуправе да, због
посебних услова рада, тежине и природе посла и
одговорности за обављање послова ватрогаства,
висина средстава за плате старјешина професионалне
ватрогасне јединице, њихове замјенике и ватрогасце у
професионалној ватрогасној јединици тијела управе
цивилне заштите Федерације, кантона, општине и
града, као и за инспекторе, одређују се као за државне
службенике и намјештенике, увећана за 30%, а остали
службеници и намјештеници на пословима у
професионалним ватрогасним јединицама додатак на
плату до 20%. Поред тога, да се радна мјеста за која се
предвиђа увећање плате утврђују у правилнику о
платама и накнадама органа цивилне заштите
општине и кантона, а према радним мјестима која су
за професионалну ватрогасну јединицу утврђена у
правилнику о унутрашњој организацији тих органа.
Ове законске норме су обавезујуће нарави и обавезују
Општину Жепче као послодавца да врши прописане
исплате са наведеним процентима увећаних плата,
независно од својих могућности, а на штету осталих
општинских запосленика, којим се, такође из истог
општинског буџета исплаћују плате, а та новчана
средстава
нису пренесена из Буџета Зеничкодобојског кантона у буџет Општине Жепче.
Из напријед наведених разлога, Уставни суд
Федерације донио је пресуду као изреци, те ће
објављивањем ове пресуде у „Службеним новинама
Федерације БиХ“ престати обавеза Општине Жепче на
провођење оспореног члана федералног Закона и
оспореног члана кантоналног Закона.
Ову пресуду Уставни суд Федерације донио је
једногласно у саставу: Весна Будимир предсједница
Суда, Мирјана Чучковић, др сц. Шахбаз Џихановић,
Александра Мартиновић проф.др Един Муминовић,
др сц Ката Сењак и Младен Срдић, судије Суда.
Број: У-21/17
Сарајево, 25.10.2017. године
Предсједница
Уставног суда Федерације
Босне и Херцеговине
Весна Будимир, c.p.
..............................................................................................
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SKUPŠTINA
447.
Na osnovu ĉlana 37. stav 1. taĉka g) Ustava Zeniĉko-dobojskog kantona, Skupština Zeniĉko-dobojskog kantona, na
50. sjednici odrţanoj dana 29.11.2017. godine, d o n o s i:

I Z M J E N E I D O P U N E BUDŢETA
ZENIĈKO-DOBOJSKOG KANTONA
ZA 2017. GODINU

I. OPĆI DIO
Ĉlan 1.
(Sadrţaj)
U Budţetu Zeniĉko-dobojskog kantona za 2017. godinu („Sluţbene novine Zeniĉko-dobojskog kantona” broj: 15/16
i 8/17) ĉlan 1. mijenja se i glasi:

Rb

OPIS

1.

UKUPNI PRIHODI

2.

Izmijenjeni Plan
Budţeta za 2017.
godinu

Plan Budţeta za
2017. godinu

267.215.512

293.379.000

UKUPNO KAPITALNI PRIMICI

31.003.000

30.000.000

3.

UKUPNO PRIHODI I PRIMICI

298.218.512

323.379.000

4.

UKUPNO RASHODI

266.865.552

283.940.479

5.

U K U P N O KAPITALNI IZDACI

16.489.122

16.071.283

6.

U K U P N O FINANSIRANJE

11.531.538

10.784.738

7.

U K U P N O RASHODI + KAPITALNI
IZDACI + FINANSIRANJE

294.886.212

310.796.500

8.

Pokriće akumuliranog deficita

3.332.300

12.582.500

9.

VIŠAK-MANJAK (3-7-8)

0

Ĉlan 2.
(Prihodi i rashodi)
U Budţetu Zeniĉko-dobojskog kantona za 2017. godinu („Sluţbene novine Zeniĉko-dobojskog kantona” broj:
15/16 i 8/17) ĉlan 2. mijenja se i glasi:
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Jasmin Duvnjak, s.r.

PREDSJEDAVAJUĆI

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

Broj: 01-14-16345
Datum, 29.11.2017. godine
Zenica

Ove Izmjene i dopune Budţeta za 2017. godinu stupaju na snagu narednog dana od dana objavljivanja, a objavit će se u "Sluţbenim novinama Zeniĉko-dobojskog kantona".

Ĉlan 4.
( Stupanje na snagu )
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448.

449.

Na osnovu ĉlana 37. stav 1. taĉka f) i g) Ustava
Zeniĉko-dobojskog
kantona,
Skupština
Zeniĉkodobojskog kantona, na 50. sjednici, odrţanoj dana
29.11.2017. godine, donosi:

Na osnovu ĉlana 37. stav 1. taĉka f) Ustava Zeniĉko –
dobojskog kantona, Skupština Zeniĉko – dobojskog
kantona na 50. sjednici odrţanoj 29.11.2017. godine,
d o n o s i:

ZAKON
O DOPUNI ZAKONA O IZVRŠAVANJU BUDŢETA
ZENIĈKO-DOBOJSKOG KANTONA ZA 2017.
GODINU

ZAKON
O PLAĆAMA I NAKNADAMA
POLICIJSKIH SLUŢBENIKA
ZENIĈKO-DOBOJSKOG KANTONA

Ĉlan 1.
(Dopuna ĉlana 36. Zakona)
U ĉlanu 36. Zakona o izvršavanju Budţeta Zeniĉkodobojskog kantona za 2017. godinu („Sluţbene novine
Zeniĉko-dobojskog kantona“, broj: 15/16 i 8/17), iza
rijeĉi:
“Kapitalni transferi u inostranstvu”, dodaju se rijeĉi:
“Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti”.
Ĉlan 2.
(Stupanje na snagu)
Zakon stupa na snagu narednog dana od dana
objavljivanja u “Sluţbenim novinama Zeniĉko-dobojskog
kantona”.

Broj: 01-02-16346/17
PREDSJEDAVAJUĆI
Datum, 29.11.2017. godine
Zenica
Jasmin Duvnjak, s.r.
..............................................................................................

DIO PRVI - OSNOVNE ODREDBE
Ĉlan 1.
(Predmet Zakona)
Ovim zakonom ureĊuju se plaće, platni razredi i
koeficijenti za platne razrede, naknade kao i druga pitanja
koja se odnose na primanja policijskih sluţbenika
Ministarstva unutrašnjih poslova Zeniĉko-dobojskog
kantona (u daljem tekstu: Ministarstvo).
Ĉlan 2.
(Definicije pojmova korištenih u Zakonu)
Pojmovi korišteni u ovom zakonu imaju sljedeće
znaĉenje:
a) „policijski sluţbenik“, je policijski sluţbenik
zaposlen u Upravi policije Ministarstva;
b) „radno mjesto“ je pozicija na koju se rasporeĊuje
policijski sluţbenik utvrĊena Pravilnikom o
unutrašnjoj organizaciji Ministarstva unutrašnjih
poslova Zeniĉko-dobojskog kantona ( u daljem
tekstu: Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji );
c) „osnovica za obraĉun plaće“ predstavlja novĉani
iznos u konvertibilnim markama (u daljem tekstu:
KM) koji se koristi za odreĊivanje osnovne plaće;
d) „platni razred“ predstavlja razvrstavanje radnih
mjesta prema ĉinu, utvrĊenih u Pravilniku o
unutrašnjoj organizaciji, radi odreĊivanja iznosa
osnovne plaće policijskog sluţbenika;
e) „koeficijent“ predstavlja brojĉanu vrijednost koja
se iskazuje arapskim brojevima za svaku poziciju
radnog mjesta koje je razvrstano u platne razrede
Ministarstva za utvrĊivanje visine osnovne plaće;
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f) ''puno radno vrijeme policijskog sluţbenika“ je 40
sati sedmiĉno;
g) „noćni rad“ je rad izmeĊu 22 sata uveĉer i 07 sati
ujutro;
h) „prekovremeni rad“ je rad duţi od punog radnog
vremena, utvrĊen Zakonom o policijskim
sluţbenicima
Zeniĉko-dobojskog
kantonaPreĉišćeni tekst („Sluţbene novine Zeniĉkodobojskog kantona'' broj: 4/14, u daljem tekstu:
Zakon o policijskim sluţbenicima).
Ĉlan 3.
(Finansijska sredstva)
Finansijska sredstva za plaće, naknade i druga
primanja policijskih sluţbenika predviĊena ovim zakonom
planiraju se i osiguravaju se u Budţetu Zeniĉko-dobojskog
kantona (u daljem tekstu: Budţet Kantona).
Ĉlan 4.
(Naĉela)
Pri odreĊivanju iznosa plaće i naknada za policijske
sluţbenike poštivat će se sljedeća naĉela:
a) isti koeficijent za isti ĉin policijskog sluţbenika;
b) transparentnost: prilikom objavljivanja javnog
konkursa ili oglasa za popunu slobodnih radnih
mjesta policijskog sluţbenika obavezno se
objavljuje podatak o pripadajućoj osnovnoj neto
plaći za oglašena radna mjesta.
c) fiskalna odgovornost: u skladu sa ovim naĉelom
utvrĊivanje i isplata bruto plaće i naknade
korisniku prava koje tretira ovaj Zakon na osnovu
utvrĊene osnovice moţe se vršiti samo do visine
planiranih sredstava u budţetu za te namjene.
DIO DRUGI - PLAĆE I DODACI
Ĉlan 5.
(Bruto i neto plaće)
(1) Plaća policijskog sluţbenika utvrĊuje se u bruto i neto
iznosu.
(2) Plaća u bruto iznosu obuhvata neto plaću, poreze i
doprinose.
Ĉlan 6.
(Osnovna plaća)
(1) Osnovnu plaću policijskog sluţbenika odreĊuje
osnovica iz ĉlana 8. ovog zakona pomnoţena sa

ĉetvrtak, 30.11.2017.

koeficijentom platnog razreda iz ĉlana 9. ovog zakona
i iznos povećanja ostvaren po osnovu radnog staţa iz
ĉlana 7. stav (3) ovog zakona.
(2) Osnovna plaća obraĉunava se i iskazuje mjeseĉno za
puno radno vrijeme, prema radnom mjestu i
odgovarajućem platnom razredu.
(3) Osnovna plaća policijskog sluţbenika ne moţe biti
manja od 70% od prosjeĉne neto plaće isplaćene u
Federaciji Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu:
Federacija)
prema
posljednjem
objavljenom
statistiĉkom podatku.
(4) U sluĉaju da mnoţenjem utvrĊene osnovice i
pripadajućeg koeficijenta osnovna plaća iznosi manje
od 70% od prosjeĉne plaće iz stava (3) ovog ĉlana,
policijskom sluţbeniku će se isplatiti plaća u iznosu iz
stava (3) ovog ĉlana.
(5) Ukoliko policijski sluţbenik radi sa nepunim radnim
vremenom, u skladu sa posebnim zakonom ili drugim
propisom, plaća će se odredit srazmjerno vremenu
provedenom na radu.
Ĉlan 7.
(Plaća i dodatak na plaću)
(1) Plaća policijskog sluţbenika veţe se uz njegov ĉin.
(2) Sastavni dio plaće policijskog sluţbenika ĉini osnovna
plaća iz ĉlana 6. stav (1) ovog zakona, dodatak na
plaću iz ĉlana 10. ovog zakona i naknada za
prekovremeni rad, rad u neradne dane, noćni rad i rad
u dane drţavnih praznika iz ĉlana 17. ovog zakona.
(3) Plaća iz stava (2) ovog ĉlana povećava se za 0,5% za
svaku punu godinu radnog staţa, s tim da ukupno
povećanje po ovom osnovu ne moţe biti veće od 20%.
Ĉlan 8.
(Naĉin utvrĊivanja osnovice za obraĉun plaće)
(1) Visina osnovice za obraĉun plaće utvrĊuje se na
osnovu najniţe neto satnice dogovorene izmeĊu Vlade
Kantona i sindikata na naĉin da se najniţa neto satnica
mnoţi sa fondom radnih sati u mjesecu.
(2) Osnovica iz stava (1) ovog ĉlana za obraĉun plaće
utvrĊuje se prije donošenja Budţeta Kantona za
narednu fiskalnu godinu, a primjenjuje se od 01.
januara za svaku narednu godinu koja se usklaĊuje sa
Zakonom o budţetu, odnosno sa raspoloţivim
sredstvima za potrebe iz ĉlana 3. ovog zakona.
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(3) Ukoliko Vlada Kantona i sindikat ne dogovore
osnovicu iz stava (1) ovog ĉlana, ranije dogovorena
osnovica ostaje na snazi do dogovora Vlade Kantona i
sindikata, a najduţe 90 dana.
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Ĉlan 9.
(Platni razredi, ĉinovi i koeficijenti za policijske
sluţbenike)
Koeficijent za obraĉun plaće policijskog sluţbenika
utvrĊuje se prema platnom razredu koji je vezan za ĉin i
to:

PLATNI
RAZRED

ĈINOVI

KOEFICIJENTI

I

generalni inspektor policije

6,95

II

glavni inspektor

5,90

III

samostalni inspektor

4,90

IV

viši inspektor

4,30

V

inspektor

4,00

VI

mlaĊi inspektor

3,60

VII

stariji narednik

3,30

VIII

narednik

3,10

IX

stariji policajac

2,90

X

policajac

2,70

Ĉlan 10.
(Poseban dodatak na plaću)

Ĉlan 11.
(Dodatak za izvanredne radne rezultate)

(1) Policijski sluţbenik ima pravo na poseban dodatak na
plaću u iznosu do 30% od osnovne plaće policijskog
sluţbenika, bez dijela plaće po osnovu radnog staţa iz
ĉlana 7. stav (3) ovog zakona.

(1) Na osnovu izuzetnih i objektivno ocijenjenih radnih
rezultata policijskog sluţbenika, ministar na prijedlog
policijskog komesara moţe odluĉiti o jednokratnom
dodatku na plaću tom sluţbeniku u iznosu do 30% od
osnovne plaće.

(2) Policijski sluţbenik rasporeĊen na poslove i zadatke u
Specijalnoj policijskoj jedinici ima pravo na poseban
dodatak na plaću u iznosu do 40% osnovne plaće
policijskog sluţbenika, bez dijela plaće po osnovu
radnog staţa iz ĉlana 7. stav (3) ovog zakona.
(3) Dodatak iz stava (1) i (2) ovog ĉlana utvrĊuje zavisno
od rizika, odgovornosti, sloţenosti ili posebnih radnih
uslova na odreĊenim radnim mjestima ministar
Ministarstva (u daljem tekstu: ministar), na prijedlog
policijskog komesara Ministarstva (u daljem tekstu:
policijski komesar).
(4) Uz dodatak iz stava (1) ovog ĉlana u posebnim
okolnostima ministar moţe na prijedlog policijskog
komesara utvrditi veći trajni dodatak za pojedina radna
mjesta u iznosu 10% od osnovne plaće policijskog
sluţbenika.

(2) Dodatak iz stava (1) ovog ĉlana moţe se isplatiti
policijskom sluţbeniku dva puta u toku jedne
kalendarske godine.
(3) Odluka o isplati dodatka iz stava (1) ovog ĉlana
objavljuje se na oglasnoj ploĉi Ministarstva.
DIO TREĆI - OBRAĈUN I ISPLATA PLAĆE
Ĉlan 12.
(Naĉin obraĉuna i isplate plaće)
(1) Plaća policijskog sluţbenika se obraĉunava za jedan
mjesec unatrag, a isplaćuje za prethodni mjesec u
skladu sa Zakonom o radu i Zakonom o izvršavanju
budţeta Kantona.
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(2) Plaća iz stava (1) ovog ĉlana utvrĊuje se rješenjem
koje donosi ministar.
(3) Rješenje iz stava (2) ovog ĉlana sadrţi liĉne podatke
policijskog sluţbenika, ĉin, platni razred i sve
elemente koji su uzeti u obzir za utvrĊivanje visine
plaće.
(4) Podaci o plaćama policijskih sluţbenika su javni.
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Ĉlan 17.
(Naknada za prekovremeni rad, rad u neradne dane,
noćni rad i rad u dane drţavnih praznika)
(1) U sluĉaju prekovremenog rada, noćnog rada, rada u
dane sedmiĉnog odmora, i rada u dane drţavnih
praznika, policijski sluţbenik ima pravo na naknadu
osnovne plaće srazmjerno vremenu trajanja tog rada,
uvećanu za:
(a) prekovremeni rad:

DIO ĈETVRTI – NAKNADE
Ĉlan 13.
(Druge vrste naknada)
Policijski sluţbenik ima pravo na naknade utvrĊene u
odredbama ĉlana 14. do 29. ovog zakona.
Ĉlan 14.
(Naknada zbog privremene sprijeĉenosti za rad)
(1) Policijski sluţbenik ima pravo na naknadu plaće za
vrijeme privremene sprijeĉenosti za rad (bolovanje) do
42 kalendarska dana u visini njegove neto plaće iz
prethodnog mjeseca.
(2) Naknada plaće za bolovanje preko 42 dana iz stava (1)
ovog ĉlana ostvaruje se po propisu Kantona kojim se
ureĊuje naknada za ovo bolovanje, s tim da razliku do
pune plaće isplaćuje Ministarstvo u kojem se policijski
sluţbenik nalazi u radnom odnosu.

-

40% ukoliko je prekovremeni rad bio u periodu
izmeĊu 22,00 i 07,00 sati;

-

30% ukoliko je prekovremeni rad bio u periodu
izmeĊu 07,00 i 22,00 sati;

(b) noćni rad 30%;
(c) rad u dane sedmiĉnog odmora 20%;
(d) rad u dane drţavnih praznika 50%.
(2) Obraĉun naknade iz stava (1) ovog ĉlana vrši se od
osnovne plaće bez dijela plaće po osnovu radnog staţa.
(3) Policijski sluţbenik ĉiji je raspored rada organizovan u
turnusima-smjenama, nema pravo na naknadu za
redovan rad u dane vikenda (subota i nedjelja) izuzev
naknade za rad u dane drţavnih praznika i za noćni
rad.
(4) U prekovremeni rad ne ulazi noćni rad.

Ĉlan 15.
( Naknada za porodiljski dopust )

Ĉlan 18.
(Naknada za privremeni interni premještaj)

Policijski sluţbenik za vrijeme prodiljskog dopusta
ima pravo na naknadu plaće prema propisima Kantona
kojim se ureĊuje ova oblast, prema mjestu uplate
doprinosa s tim da razliku do visine pune plaće uplaćuje
Ministarstvo u kojem se policijski sluţbenik nalazi u
radnom odnosu.

(1) Policijski sluţbenik koji je premješten na drugo radno
mjesto koje je 70 km ili više udaljeno od njegovog
trenutnog radnog mjesta ima pravo da uz osnovnu
plaću koja je odreĊena u skladu sa ĉlanom 6. stav (1)
ovog zakona i pravo na naknadu za privremeni interni
premještaj, koja se sastoji od:

Ĉlan 16.
(Naknada za sluĉaj teške bolesti i invalidnosti)
(1) U sluĉaju nastanka teške bolesti i invalidnosti
policijskog sluţbenika ili ĉlana njegove uţe porodice,
isplaćuje se jednokratna novĉana pomoć u visini od
dvije prosjeĉne neto plaće isplaćene u Federaciji Bosne
i Hercegovine prema posljednjem objavljenom
statistiĉkom podatku.

naknade troškova za odvojeni ţivot i
naknade za odgovarajući smještaj.
(2) Pravo na naknadu iz stava (1) ovog ĉlana ne ostvaruje
policijski sluţbenik koji je premješten po liĉnom
zahtjevu, kao i policijski sluţbenik koji je prvi put
rasporeĊen na radno mjesto.
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Ĉlan 19.
(Otpremnina u sluĉaju otpusta zbog viška policijskih
sluţbenika)
(1) U sluĉaju otpusta zbog viška policijskih sluţbenika u
skladu sa zakonom, otpušteni policijski sluţbenik koji
ima do 15 godina penzijskog staţa ima pravo na
otpremninu koja odgovara iznosu plaće koju je primio
u vrijeme kada je proglašen viškom, obraĉunate za
period od pet mjeseci.
(2) Otpremnina iz stava (1) ovog ĉlana iznosi 10
mjeseĉnih plaća za policijske sluţbenike koji imaju
preko 15 godina penzijskog staţa kao policijski
sluţbenici.
Ĉlan 20.
(Naknada za troškove sahrane i za sluĉaj smrti)
(1) Policijski sluţbenik koji u toku vršenja duţnosti izgubi
ţivot, sahranjuje se na mjestu koje odrede ĉlanovi
njegove uţe porodice na trošak Ministarstva, koji se
sastoji od sljedećeg:
(a) prijevoz posmrtnih ostataka na mjesto ukopa;
(b) putne troškove za dva prateća lica;
(c) trošak za grobnicu, ukoliko nije već osigurana na
drugi naĉin;
(d) druge uobiĉajne troškove u iznosu koji odreĊuje
Ministarstvo.
(2) Porodica koju je preminuli policijski sluţbenik iz stava
(1) ovog ĉlana izdrţavao, ima pravo na jednokratnu
finansijsku pomoć u iznosu posljednje neto plaće koju
je policijski sluţbenik ostvario uvećane šest puta.
(3) U sluĉaju smrti policijskog sluţbenika van vršenja
sluţbene duţnosti, porodici policijskog sluţbenika
koju je izdrţavao, isplaćuju se troškovi sahrane u visini
od ĉetiri prosjeĉne neto plaće isplaćene u Federaciji
Bosne i Hercegovine prema posljednjem objavljenom
statistiĉkom podatku.
(4) Naknada iz stava (3) ovog ĉlana isplaćuje se i u sluĉaju
smrti ĉlana uţe porodice policijskog sluţbenika.
(5) Ukoliko u Ministarstvu rade dva ili više ĉlanova
porodice, troškovi sahrane iz stava (3) ovog ĉlana
isplaćuju se samo jednom zaposlenom ĉlanu porodice.
(6) U sluĉaju smrti roditelja, policijskom sluţbeniku
pripada naknada iz stava (3) ovog ĉlana bez obzira da
li su ţivjeli u zajedniĉkom domaćinstvu.
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Ĉlan 21.
(Ĉlanovi uţe porodice)
Ĉlanom uţe porodice policijskog sluţbenika, u smislu
ovog zakona smatraju se:
(a) braĉni i vanbraĉni drug ako ţive u zajedniĉkom
domaćinstvu sa policijskim sluţbenikom,
(b) dijete (braĉno, vanbraĉno, usvojeno, pastorĉe i
dijete bez roditelja uzeto na izdrţavanje do 18.
godine, odnosno do 26. godine ţivota ako se nalazi
na redovnom školovanju i nije u radnom odnosu, a
djeca nesposobna za rad bez obzira na starosnu
dob),
(c) roditelji (otac, majka, oĉuh, maćeha i usvojitelji)
ako ţive u zajedniĉkom domaćinstvu sa policijskim
sluţbenikom,
(d) braća i sestre bez roditelja do 18., odnosno do 26.
godine ţivota ako se nalaze na redovnom
školovanju i nemaju drugih prihoda, već ih
policijski sluţbenik stvarno izdrţava ili je obaveza
njihovog izdrţavanja zakonom utvrĊena, a ako su
nesposobni za rad, bez obzira na dob, pod uvjetom
da sa njima ţivi u zajedniĉkom domaćinstvu, i
(e) unuĉad ako nemaju roditelja i ţive u zajedniĉkom
domaćinstvu sa policijskim sluţbenikom.
Ĉlan 22.
(Pravo na osiguranje od posljedica nesretnog sluĉaja)
(1) Policijski sluţbenik ima pravo na osiguranje od
posljedica nesretnog sluĉaja s ukljuĉenim rizikom od
prirodne smrti za vrijeme trajanja radnog odnosa.
(2) Visina osiguranja po ovoj osnovi odreĊuje se prema
polisi osiguranja od posljedica nesretnog sluĉaja,
odnosno polisi osiguranja od prirodne smrti.
(3) Ugovor o osiguranju sa odgovarajućom osiguravajućom kućom zakljuĉuje premijer Kantona za sve
policijske sluţbenike u Kantonu u skladu sa
Kolektivnim ugovorom.
Ĉlan 23.
(Naknada za prevoz na posao i sa posla)
(1) Policijskom sluţbeniku kojem nije organizovan
sluţbeni prijevoz na posao i sa posla, pripada naknada
za troškove prijevoza na posao i sa posla u visini, na
naĉin i pod uslovima koji Vlada Kantona utvrdi
uredbom iz ĉlana 30. ovog zakona.
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(2) Naknada iz stava (1) ovog ĉlana neće se obraĉunavati
za vrijeme odsutnosti sa posla po osnovu sluţbenog
puta, bolovanja ili godišnjeg odmora.

Ĉlan 28.
(Naknada za odvojeni ţivot od porodice i smještaj u
mjestu rada)

Ĉlan 24.
(Naknada za ishranu tokom rada)

Policijski sluţbenik ĉije je mjesto prebivališta udaljeno
više od 70 km od mjesta rada ima pravo na naknadu
troškova smještaja u mjestu rada u iznosu i na naĉin koji
Vlada Kantona utvrdi za drţavne sluţbenike i
namještenike.

(1) Policijski sluţbenik ima pravo na naknadu za ishranu u
toku rada (topli obrok) samo za dane prisustva na
poslu.
(2) Policijski sluţbenici ostvaruju pravo iz stava (1) ovog
ĉlana u obliku naknade za ishranu za vrijeme rada
(topli obrok) a visina i naĉin ostvarivanja naknade
utvrdit će se posebnim aktom Vlade Kantona.
(3) Pravo na naknadu iz stava (1) i (2) ovog ĉlana ne
ostvaruje se u sluĉaju odsustvovanja sa posla po bilo
kom opravdanom ili neopravdanom osnovu (sluţbeni
put, plaćeno odsustvo, odsustvo zbog bolesti i sl.).
Ĉlan 25.
(Regres)
(1) Policijski sluţbenik ima pravo na naknadu na ime
regresa za korištenje godišnjeg odmora u visini od
50% prosjeĉne neto plaće isplaćene u Federaciji prema
posljednjem objavljenom statistiĉkom podatku.
(2) Pravo na regres iz stava (1) ovog ĉlana ima svaki
policijski sluţbenik koji u toku tekuće kalendarske
godine ima pravo na godišnji odmor.
Ĉlan 26.
(Otpremnina)
Policijski sluţbenik ima pravo na otpremninu prilikom
odlaska u penziju u visini svojih pet ostvarenih prosjeĉnih
neto plaća isplaćenih u prethodnih pet mjeseci.

Ĉlan 29.
(Druge naknade)
Policijski sluţbenik ima pravo i na druge naknade
utvrĊene Kolektivnim ugovorom.
DIO PETI - DONOŠENJE
PROPISA I RJEŠENJA

PODZAKONSKOG

Ĉlan 30.
(Propis o uvjetima i postupku ostvarivanja naknada)
Vlada Kantona će na prijedlog Ministarstva donijeti
uredbu o uslovima, kriterijima i naĉinu ostvarivanja
naknada i drugih materijalnih prava utvrĊenih ovim
zakonom u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu
ovog zakona.
Ĉlan 31.
(Donošenje rješenja)
(1) Naknade i druga materijalna prava predviĊena u
odredbama ĉlanova: 15., 16., 17. stav (1) taĉka a), 18.,
19., 20., 23., 26. i 28. ovog zakona ostvaruju se
donošenjem rješenja.
(2) Rješenja iz stava (1) ovog ĉlana donosi ministar.

Ĉlan 27.
(Naknada za sluţbeni put)

DIO ŠESTI - NADZOR NAD PRIMJENOM OVOG
ZAKONA

(1) Policijski sluţbenik ima pravo na naknadu za troškove
sluţbenog putovanja na podruĉju Federacije, odnosno
Bosne i Hercegovine kao i za putovanje u inostranstvo,
na koje se upućuje zbog izvršavanja sluţbenog
zadatka.

Ĉlan 32.
(Nadzor nad primjenom ovog zakona)

(2) Visinu i naĉin ostvarivanja naknade iz stava (1) ovog
ĉlana utvrĊuje Vlada Kantona u skladu sa Kolektivnim
ugovorom.

Nadzor nad primjenom ovog zakona vrši Ministarstvo
unutrašnjih poslova Zeniĉko-dobojskog kantona i
Ministarstvo finansija Zeniĉko-dobojskog kantona, svako
u okviru svojih nadleţnosti.
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DIO SEDMI - KAZNENE ODREDBE
Ĉlan 33.
(Kazne za prekršaje)
Novĉanom kaznom u iznosu od 500,00 KM do
2.000,00 KM bit će kaţnjen za prekršaj ministar ako:
a) ne odredi plaću policijskom sluţbeniku u skladu sa
njegovim ĉinom (ĉlan 7. stav (1));
b) ne odredi dodatak na plaću u skladu sa ĉlanom 10.
ovog zakona;
c) ne donese rješenje o plaći (ĉlan 12. stav (2));
d) odredi naknade suprotno ĉlanu 14. do 29. ovog
zakona;
e) ako ne donese pravilnik o plaćama i naknadama
(ĉlan 30.).
DIO OSMI - PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Ĉlan 34.
(UsklaĊivanje Kolektivnog ugovora)
Vlada Kantona i Sindikat duţni su uskladiti odredbe
granskog Kolektivnog ugovora sa ovim zakonom u roku
od 3 mjeseca od dana stupanja na snagu ovog zakona.
Ĉlan 35.
(Prelazna odredba o plaćama)
(1) Policijskom sluţbeniku kojem stupanjem na snagu
ovog zakona bude u istom ĉinu obraĉunata niţa plaća
od one na koju je imao pravo na dan prije stupanja na
snagu ovog zakona, dodjeljuje se dodatak jednak
razlici ranije plaće i plaće obraĉunate u skladu sa ovim
zakonom.
(2) Policijskom sluţbeniku sa dodijeljenim ĉinom
generalni inspektor policije nakon stupanja na snagu
ovog zakona, dodijelit će se dodatak jednak razlici
plaće utvrĊene za ĉin generalni inspektor policije
prema propisu koji je vaţio do dana stupanja na snagu
ovog zakona i plaće obraĉunate po ovom zakonu.
(3) Pravo na dodatak iz stava (1) i (2) ovog ĉlana pripada
policijskom sluţbeniku sve dok razlika u plaći ne bude
pokrivena budućim povećanjima njegove osnovne
plaće.
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Ĉlan 36.
(Prestanak primjene odredbi drugih propisa)
(1) Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaju da
vaţe:
a) Odredbe Zakona o policijskim sluţbenicima koje
se odnose na plaće, dodatke na plaću, naknade i
ostala materijalna primanja ako su drugaĉije
ureĊena ovim zakonom;
b) Odredbe Uredbe o plaćama, naknadama i drugim
materijalnim pravima policijskih sluţbenika
Zeniĉko-dobojskog kantona (''Sluţbene novine
Zeniĉko-dobojskog kantona'', broj: 3/08, 10/09,
13/09, 2/10 i 7/10, 3/12, 12/12, 14/12, 5/14, 6/14,
1/15, 3/15 i 5/15), koje se odnose na plaće, naknade
i ostala materijalna primanja ako su drugaĉije
ureĊena ovim zakonom.
(2) Svi predmeti koji su u postupku rješavanja, rješavaće
se u skladu sa propisima koji su vaţili do donošenja
ovog zakona, ako je povoljnije za policijskog
sluţbenika.
Ĉlan 37.
(Ravnopravnost polova)
Odredbe ovog zakona odnose se podjednako na osobe
ţenskog i muškog pola, bez obzira na rod imenice
upotrijebljene u tekstu zakona.
Ĉlan 38.
(Stupanje na snagu)
Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana
objavljivanja u „Sluţbenim novinama Zeniĉko-dobojskog
kantona“, a primjenjuje se od 01.01.2018. godine.

Broj: 01-02-16347/17
PREDSJEDAVAJUĆI
Datum, 29.11.2017. godine
Zenica
Jasmin Duvnjak, s.r.
..............................................................................................
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450.
Na osnovu ĉlana 37. stav 1. taĉka f) Ustava Zeniĉkodobojskog kantona, Skupština Zeniĉko-dobojskog kantona
na 50. sjednici, odrţanoj 29.11.2017. godine, donosi:

ZAKON
O IZMJENI ZAKONA O
JAVNOJ USTANOVI UNIVERZITET U ZENICI
Ĉlan 1.
(Izmjena ĉlana 6. – Organizacione jedinice
Univerziteta u Zenici)
U Zakonu o Javnoj ustanovi Univerzitet u Zenici
(„Sluţbene novine Zeniĉko-dobojskog kantona“, broj:
6/05, 11/06, 6/09, 10/11, 16/11, 15/12, 13/13, 6/16 i 9/17),
u ĉlanu 6., stav 1., alineja 8., rijeĉi: „Metalurški institut
„Kemal Kapetanović“ u Zenici zamjenjuju se rijeĉima:
Institut „Kemal Kapetanović“ u Zenici.

ODLUKU
o izmjeni Odluke o izboru stalnih radnih tijela
7. saziva Skupštine Zeniĉko-dobojskog kantona
Ĉlan 1.
(Izmjena sastava jednog stalnog radnog tijela)
U Odluci o izboru stalnih radnih tijela 7. saziva
Skupštine Zeniĉko-dobojskog kantona (“Sluţbene novine
Zeniĉko-dobojskog kantona, broj: 1/15, 3/16, 4/17 i
11/17), u ĉlanu 1. vrši se slijedeća izmjena:
Pod rimskim brojem III Komisija za nadzor rada
policije, redni broj 3. mijenja se i glasi:
„3. Senad Uzeirbegović “
Ĉlan 2.
(Stupanje na snagu i objavljivanje)
Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se
u „Sluţbenim novinama Zeniĉko-dobojskog kantona“.

Ĉlan 2.
(Preĉišćeni tekst)
Ovlašćuje se Zakonodavno-pravna komisija Skupštine
Zeniĉko-dobojskog kantona da utvrdi preĉišćeni tekst
Zakona o Javnoj ustanovi Univerzitet u Zenici.
Ĉlan 3.
(Stupanje na snagu)
Zakon stupa na snagu osmog dana od dana
objavljivanja u „Sluţbenim novinama Zeniĉko-dobojskog
kantona“.

Broj: 01-02-16348/17
PREDSJEDAVAJUĆI
Datum, 29.11.2017. godine
Zenica
Jasmin Duvnjak, s.r.
..............................................................................................
451.
Na osnovu ĉlana 22. stav 3. a u vezi sa ĉlanom 23.
Poslovnika Skupštine Zeniĉko-dobojskog kantona - Novi
Preĉišćeni tekst («Sluţbene novine Zeniĉko-dobojskog
kantona», broj: 7/12 i 12/13), Skupština Zeniĉkodobojskog kantona na 50. sjednici odrţanoj dana
29.11.2017. godine, donijela je:

Broj: 01-01-16350/17
PREDSJEDAVAJUĆI
Datum, 29.11.2017. godine
Zenica
Jasmin Duvnjak, s.r.
..............................................................................................
452.
Na osnovu ĉlana 37. stav 1. taĉka f. Ustava Zeniĉkodobojskog kantona ("Sluţbene novine Federacije Bosne i
Hercegovine", broj: 7/96, "Sluţbene novine Zeniĉkodobojskog kantona", broj: 1/96, 10/00, 8/04 i 10/04), ĉlana
80. stav 1. taĉka 13. i ĉlana 84. Zakona o zdravstvenom
osiguranju (“Sluţbene novine Federacije BiH”, broj:
30/97, 7/02, 70/08 i 48/11), Skupština Zeniĉko-dobojskog
kantona, na 50. sjednici, odrţanoj dana 29.11.2017.
godine, d o n o s i

ODLUKU
O DOPUNAMA ODLUKE
O NEPOSREDNOM UĈEŠĆU OSIGURANIH LICA
U TROŠKOVIMA KORIŠĆENJA ZDRAVSTVENE
ZAŠTITE
Ĉlan 1.
(Predmet)
U Odluci o neposrednom uĉešću osiguranih lica u
troškovima korišćenja zdravstvene zaštite (“Sluţbene
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novine Zeniĉko-dobojskog kantona”, broj: 4/05 i 13/08),
iza ĉlana 1. dodaju se ĉlanovi 1a., ĉlan 1b., ĉlan 1c. i ĉlan
1d. koji glase:

(4) Uputstvo o uplati premije i naĉinu evidentiranja u
zdravstvenu legitimaciju donosi direktor Kantonalnog
zavoda zdravstvenog osiguranja.

“Ĉlan 1a.

Ĉlan 1d.

(1) Osigurana lica mogu platiti neposredno uĉešće u vidu
premije umjesto plaćanja uĉešća za usluge iz stava 3.
ovog ĉlana za koju je ovom Odlukom utvrĊen iznos
neposrednog uĉešća.

(1) Osigurano lice koje ne uplati premiju do 31. marta
tekuće godine ne moţe koristiti pravo na oslobaĊanje
od neposrednog uĉešća u toj godini.

(2) Plaćanje premije zdravstvenog osiguranja umjesto
plaćanja neposrednog uĉešća u troškovima korišćenja
zdravstvene zaštite (participacije) je na dobrovoljnoj
osnovi.
(3) Osigurana lica koja uplate premiju iz stava (2) ovog
ĉlana osloboĊena su uĉešća u troškovima: primarne
zdravstvene zaštite, uĉešća od 1,00 KM po receptu za
nabavku lijekova sa esencijalne liste, konsultativnospecijalistiĉke i bolniĉke zdravstvene zaštite na
Kantonu.
(4) Osigurana lica koja zdravstvenu zaštitu ostvaruju izvan
Zeniĉko-dobojskog kantona, uĉestvuju u troškovima
korišćenja zdravstvene zaštite prema propisima koji
vrijede na tom teritoriju.

(2) Osigurana lica koja se prvi put prijavljuju na
zdravstveno osiguranje mogu uplatiti premiju
osiguranja iz ĉlana 2. ove Odluke u roku od 30 dana od
dana prijave na osiguranje.”
Ĉlan 2.
(Stupanje na snagu i objava)
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objave u “Sluţbenim novinama Zeniĉko-dobojskog
kantona.”

Broj: 01-37-16349/17
PREDSJEDAVAJUĆI
Datum, 29.11.2017. godine
Zenica
Jasmin Duvnjak, s.r.
..............................................................................................

Ĉlan 1b.
(1) Iznos premije ne moţe biti veći od 10% ostvarenog
prihoda iz obaveznog zdravstvenog osiguranja po
jednom osiguranom licu u tekućoj godini na teritoriji
Zeniĉko-dobojskog kantona.
(2) Upravni odbor Zavoda zdravstvenog osiguranja
Zeniĉko-dobojskog kantona (u daljem tekstu:
Kantonalni zavod zdravstvenog osiguranja) utvrĊuje
visinu premije po osiguranom licu do 31. decembra
tekuće godine za narednu godinu.
Ĉlan 1c.
(1) Premiju iz ĉlana 1a. ove Odluke osigurana lica
uplaćuju na raĉun Kantonalnog zavoda zdravstvenog
osiguranja.
(2) Premija se moţe plaćati od 1. januara do 31. marta.
(3) Nakon što osigurano lice uplati premiju, Kantonalni
zavod zdravstvenog osiguranja u zdravstvenu
legitimaciju unosi klauzulu da je osigurano lice
osloboĊeno plaćanja neposrednog uĉešća za period od
godine dana od dana uplate.

VLADA
453.
Na osnovu ĉlana 16. stav 2. Zakona o Vladi Zeniĉkodobojskog kantona-Preĉišćeni tekst („Sluţbene novine
Zeniĉko-dobojskog kantona“, broj: 7/10), a u vezi sa
ĉlanom 15., stav (3) i (4) Zakona o izvršavanju budţeta
Zeniĉko-dobojskog kantona za 2017. godinu („Sluţbene
novine Zeniĉko-dobojskog kantona“, broj: 15/16 i 8/17),
na prijedlog Ministarstva finansija, Vlada Zeniĉkodobojskog kantona, na 116. sjednici, odrţanoj dana
02.11.2017. godine, d o n o s i

ODLUKU
o preraspodjeli rashoda u budţetu Zeniĉko-dobojskog
kantona za 2017. godinu
Ĉlan 1.
(Predmet)
Odobrava se preraspodjela rashoda planiranih u
Budţetu Zeniĉko-dobojskog kantona za 2017. godinu
(„Sluţbene novine Zeniĉko-dobojskog kantona“, broj:
15/16 i 8/17) za Ministarstvo za pravosuĊe i upravu.
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Ĉlan 2.
(Naĉin preraspodjele sredstava)
Preraspodjela rashoda planiranih u Budţetu Zeniĉkodobojskog kantona za 2017. godinu, vrši se na slijedeći
naĉin:
- na razdjelu 16, budţetska organizacija 01, potrošaĉka
jedinica 0001 – Ministarstvo za pravosuĊe i upravu,
planirani rashodi na poziciji 821200 – Nabavka graĊevina,
umanjuju se za 150.000,00 KM;
- na razdjelu 16, budţetska organizacija 02, potrošaĉka
jedinica 0001 – Kantonalni sud, planirani rashodi na
poziciji 821300 – Nabavka opreme, uvećavaju se se za
30.000,00 KM;
- na razdjelu 16, budţetska organizacija 04, potrošaĉka
jedinica 0001 – Kantonalno tuţilaštvo, planirani rashodi
na poziciji 821300 – Nabavka opreme, uvećavaju se se za
30.000,00 KM;
- na razdjelu 16, budţetska organizacija 06, potrošaĉka
jedinica 0001 – Općinski sud u Zenici, planirani rashodi
na poziciji 821300 – Nabavka opreme, uvećavaju se se za
30.000,00 KM;
- na razdjelu 16, budţetska organizacija 06, potrošaĉka
jedinica 0005 – Općinski sud u Kaknju, planirani rashodi
na poziciji 821300 – Nabavka opreme, uvećavaju se se za
30.000,00 KM;
- na razdjelu 16, budţetska organizacija 06, potrošaĉka
jedinica 0006 – Općinski sud u Visokom, planirani
rashodi na poziciji 821300 – Nabavka opreme, uvećavaju
se se za 30.000,00 KM.
Ĉlan 3.
(Namjena sredstava)
Odobrena sredstva iz ĉlana 2. ove Odluke, budţetski
korisnici iz nadleţnosti Ministarstva za pravosuĊe i
upravu će utrošiti za nabavku sluţbenih automobila.
Ĉlan 4.
(Izvještavanje)
Ministarstvo za pravosuĊe i upravu će Vladi Zeniĉkodobojskog kantona podnijeti kompletan izvještaj o utrošku
sredstava odobrenih ovom Odlukom.
Ĉlan 5.
(Realizacija odluke)
Za realizaciju ove Odluke zaduţuju se, Ministarstvo za
pravosuĊe i upravu i Ministarstvo finansija, svako u
okviru svojih nadleţnosti.

ĉetvrtak, 30.11.2017.

Ĉlan 6.
(Stupanje na snagu)
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u „Sluţbenim novinama Zeniĉko-dobojskog
kantona“.

Broj: 02-14-15198/17.
PREMIJER
Datum, 02.11.2017. godine
Zenica
Miralem Galijašević, s.r.
..............................................................................................
454.
Na osnovu ĉlana 16. stav 2. Zakona o Vladi Zeniĉkodobojskog kantona-Preĉišćeni tekst („Sluţbene novine
Zeniĉko-dobojskog kantona“, broj: 7/10), ĉlana 7. Zakona
o finansiranju politiĉkih stranaka („Sluţbeni glasnik BiH“,
broj: 95/12 i 41/16), ĉlana 3. Budţeta Zeniĉko-dobojskog
kantona za 2017. godinu („Sluţbene novine Zeniĉkodobojskog kantona“, broj: 15/16 i 8/17 ) i ĉlana 22. stav
(5) Zakona o izvršavanju budţeta Zeniĉko-dobojskog
kantona za 2017. godinu („Sluţbene novine Zeniĉkodobojskog kantona“, broj: 15/16 i 8/17), Vlada Zeniĉkodobojskog kantona, na 116. sjednici, odrţanoj dana
02.11.2017. godine, d o n o s i

ODLUKU
o raspodjeli sredstava za finansiranje politiĉkih
stranaka i koaliciju politiĉkih stranaka zastupljenih u
Skupštini Zeniĉko-dobojskog kantona za mjesec
OKTOBAR 2017. godine
Ĉlan 1.
(Predmet Odluke)
Ovom Odlukom odobrava se isplata sredstava u iznosu
od 33.333,33 KM (slovima: tridesettrihiljadetristotridesettri/33konvertibilnihmaraka) za politiĉke stranke i
koaliciju politiĉkih stranaka zastupljene u Skupštini
Zeniĉko-dobojskog kantona, za mjesec oktobar 2017.
godine.
Ĉlan 2.
(Raspored sredstava)
Sredstva iz ĉlana 1. Ove Odluke rasporeĊuju se na
naĉin da se:
- 30% sredstava dijeli jednako svim politiĉkim
strankama, odnosno koalicijama politiĉkih stranaka koje
su osvojile mandate u Skupštini Zeniĉko-dobojskog
kantona,

ĉetvrtak, 30.11.2017.

„SLUŢBENE NOVINE ZENIĈKO-DOBOJSKOG KANTONA“

Broj 13– strana 1863

- 60% sredstava dijeli prema broju poslaniĉkih
mandata koje svaka politiĉka stranka i koalicija politiĉkih
stranaka zastupljena u Skupštini Kantona, ima u trenutku
dodjele mandata,

godine, na prijedlog Ministarstva za rad, socijalnu politiku
i izbjeglice, Vlada Zeniĉko-dobojskog kantona na 116.
sjednici odrţanoj dana 02.11.2017. godine, d o n o s i

- 10% od ukupnog iznosa rasporeĊuje se klubovima
poslanika srazmjerno broju poslaniĉkih mjesta koja
pripadaju manje zastupljenom spolu.

ODLUKU
o odobravanju sredstava za sufinansiranje
prekvalifikacije, dokvalifikacije i zapošljavanja mladih
osoba do 35 godina starosti kroz realizaciju projekta
„Jaĉanje sistema srednjeg struĉnog obrazovanja u
Zeniĉko-dobojskom kantonu“

Ĉlan 3.
(Trenutak raspodjele)
Kao trenutak raspodjele sredstava iz ĉlana 2. ove
Odluke smatra se dan donošenja Odluke Vlade Kantona o
raspodjeli istih.
Ĉlan 4.
(Budţetska organizacija i ekonomski kod)
Isplata sredstava iz ĉlana 1. ove Odluke će se izvršiti
na osnovu Zakona o izvršavanju budţeta Zeniĉkodobojskog kantona za 2017. godinu („Sluţbene novine
Zeniĉko-dobojskog kantona“, broj: 15/16 i 8/17), a iz
Budţeta Zeniĉko-dobojskog kantona za 2017. godinu sa
razdjela 10, budţetska organizacija 01, potrošaĉka jedinica
0001 – Skupština Kantona, Naziv pozicije “Tekući
transfer za finansiranje politiĉkih stranaka, koalicija
politiĉkih stranaka i nezavisnih poslanika”.
Ĉlan 5.
(Realizacija Odluke)
Za realizaciju ove odluke zaduţuju se Ministarstvo
finansija Zeniĉko-dobojskog kantona i Struĉna sluţba
Skupštine Zeniĉko-dobojskog kantona, svako u okviru
svoje nadleţnosti.
Ĉlan 6.
(Stupanje na snagu)
Odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će
objavljena u „Sluţbenim novinama Zeniĉko-dobojskog
kantona“.

Broj: 02-14-15199/17
PREMIJER
Datum, 02.11.2017. godine
Zenica
Miralem Galijašević, s.r.
..............................................................................................
455.
Na osnovu ĉlana 16. stav 2. Zakona o Vladi Zeniĉkodobojskog kantona-Preĉišćeni tekst („Sluţbene novine
Zeniĉko-dobojskog kantona“, broj: 7/10) i Programa
utroška sredstava Ministarstva za rad, socijalnu politiku i
izbjeglice za 2017. godinu, broj: 02-14-2480/17 od
23.02.2017. godine i broj: 02-14-10256/17 od 13.07.2017.

Ĉlan 1.
(Predmet)
(1) Odobravaju se sredstva Privrednoj komori Zeniĉkodobojskog kantona u iznosu od 27.000,00 KM
(slovima:
dvadesetsedamhiljada
konvertibilnih
maraka) za sufinansiranje projekta „Jaĉanje sistema
srednjeg struĉnog obrazovanja u Zeniĉko-dobojskom
kantonu“ koji se implementira u okviru Programa
Prilika Plus podrţanog i sufinansiranog od Vlade
Švicarske.
(2) Sredstva iz stava (1) ovog ĉlana odobravaju se za
prekvalifikaciju, dokvalifikaciju i zapošljavanje 60
mladih osoba do 35 godina starosti koje se vode kao
nezaposlene osobe na evidenciji JU Sluţba za
zapošljavanje Zeniĉko-dobojskog kantona.
Ĉlan 2.
(Analitiĉka konta)
Odobrena novĉana sredstva iz ĉlana 1. ove odluke
isplatit će se iz Budţeta Zeniĉko-dobojskog kantona za
2017. godinu („Sluţbene novine Zeniĉko-dobojskog
kantona” broj: 15/16 i 8/17), razdjel 20, budţetska
organizacija 01, potrošaĉka jedinica 0001, ekonomski kod
614200, subanalitika KAD 220, pozicija Budţeta:
„Transfer JU Sluţba za zapošljavanje Zeniĉko-dobojskog
kantona za podsticaj aktivnih mjera zapošljavanja“ na
raĉun JU Sluţba za zapošljavanje Zeniĉko-dobojskog
kantona broj:134-010-0000-2905-38 kod ASA banke d.d.
Zenica.
Ĉlan 3.
(Uplata sredstava)
Odobrena sredstva će se putem JU Sluţba za
zapošljavanje Zeniĉko-dobojskog kantona uplatiti
Privrednoj komori Zeniĉko-dobojskog kantona, ID
broj:4218056880003 na raĉun broj: 1610000000020381
otvoren kod Raiffeien bank d.d. , odmah po primitku
navedenih sredstava.
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Ĉlan 4.
(Realizacija Odluke)

ĉetvrtak, 30.11.2017.

456.

Za realizaciju ove odluke zaduţuju se Ministarstvo za
rad, socijalnu politiku i izbjeglice, Ministarstvo finansija i
JU Sluţba za zapošljavanje Zeniĉko-dobojskog kantona,
svako u okviru svojih nadleţnosti.
Ĉlan 5.
(Izvještavanje)
(1) Obavezuje se Privredna komora Zeniĉko-dobojskog
kantona da po završenom projektu Ministarstvu za rad,
socijalnu politiku i izbjeglice dostavi narativni i
finansijski izvještaj o namjenskom utrošku doznaĉenih
sredstava, kao i dokaze o zapošljavanju osoba.

Na osnovu ĉlana 16. stav 2. Zakona o Vladi Zeniĉkodobojskog kantona - Preĉišćeni tekst („Sluţbene novine
Zeniĉko-dobojskog kantona“, broj: 7/10), a u vezi sa
Zakonom o povjeravanju javnih ovlaštenja iz oblasti
zaštite okoliša („Sluţbene novine Zeniĉko-dobojskog
kantona“, broj: 12/13) na prijedlog Ministarstva za
prostorno ureĊenje, promet i komunikacije i zaštitu
okoline, Vlada Zeniĉko-dobojskog kantona, na 116.
sjednici, odrţanoj dana 02.11.2017.godine, d o n o s i

ODLUKU
o ustupanju stalnih sredstava

(2) Zaduţuje se JU Sluţba za zapošljavanje Zeniĉkodobojskog kantona da obavijesti Ministarstvo za rad,
socijalnu politiku i izbjeglice o izvršenom prenosu
sredstava iz ĉlana 1. ove odluke.
Ĉlan 6.
(Stupanje na snagu)
Odluka stupa na snagu danom donošenja i biti će
objavljena u „Sluţbenim novinama Zeniĉko-dobojskog
kantona”.

Ĉlan 1.
(Predmet Odluke)
Ovom Odlukom, Univerzitetu u Zenici – Institutu
„Kemal Kapetanović“ Zenica ustupaju se stalna sredstva
Ministarstva za prostorno ureĊenje, promet i komunikacije
i zaštitu okoline ukupne nabavne vrijednosti 386.888,66
KM i to kako slijedi:

Broj: 02-14-15208/17.
PREMIJER
Datum, 02.11.2017. godine
Zenica
Miralem Galijašević, s.r.
..............................................................................................
Nabavna
vrijednost
KM

Otpisana
vrijednost
KM

Sadašnja
vrijednost KM

Redni
broj

Inventarni
broj

1.

7087

Raĉunar

8.154,90

8.154,90

0,00

2.

7088

Štampaĉ

877,50

877,50

0,00

3.

7083

Motorno vozilo - Citroen Jumper

67.322,97

67.322,97

0,00

4.

7084

Klima ureĊaj za auto

1.404,00

1.404,00

0,00

5.

7085

Agragat za struju

1.345,50

1.345,50

309,43

6.

7086

UreĊaj za mjerenje u autu

140.868,00

140.868,00

0,00

7.

8328A

Elektronski mikroskop

19.558,30

19.558,30

3.304,91

7884

Ormar s analizatorom

147.357,49

147.357,49

11.885,97

8.

Naziv opreme

ĉetvrtak, 30.11.2017.

„SLUŢBENE NOVINE ZENIĈKO-DOBOJSKOG KANTONA“

Pod ustupanjem se podrazumjeva prijenos prava
vlasništva nad navedenim stalnim sredstvima i predaja u
posjed bez naknade.
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o uvećanju sredstava u Budţetu
Zeniĉko-dobojskog kantona za 2017. godinu

Ĉlan 2.
(Naĉin knjiţenja)
Zaduţuje se Ministarstvo finansija da stalna sredstva iz
ĉlana 1. ove Odluke isknjiţi iz knjigovodstvenih
evidencija Ministarstva za prostorno ureĊenje, promet i
komunikacije i zaštitu okoline, u skladu sa vrijednostima
koje se utvrde na dan isknjiţenja, a Univerzitet u Zenici –
Institut „Kemal Kapetanović“ Zenica se zaduţuje da izvrši
knjigovodstveno evidentiranje dodijeljenih stalnih
sredstava u istom iznosu.
Ĉlan 3.
(ProvoĊenje Odluke)
Za realizaciju ove Odluke zaduţuju se Ministarstvo za
prostorno ureĊenje, promet i komunikacije i zaštitu
okoline i Univerzitet u Zenici - Institut „Kemal
Kapetanović“ Zenica da po donošenju ove Odluke
formiraju Komisiju za primopredaju stalnih sredstava i o
tome saĉine Zapisnik.
Ĉlan 4.
(Stupanje na snagu)

Ĉlan 1.
(Predmet)
(1) Odobrava se uvećanje sredstava u Budţetu Zeniĉkodobojskog kantona za 2017. godinu („Sluţbene novine
Zeniĉko-dobojskog kantona“, broj: 15/16 i 8/17) za
budţetskog korisnika iz nadleţnosti Ministarstva za
obrazovanje, nauku, kulturu i sport – JU Univerzitet u
Zenici.
(2) Uvećanje sredstava u Budţetu Zeniĉko-dobojskog
kantona za 2017. godinu, vrši se na slijedeći naĉin:
a) na razdjelu 22, budţetska organizacija 04,
potrošaĉka jedinica 0010 – JU Univerzitet u Zenici,
sredstva na poziciji 613100 – Putni troškovi, Plan
izdaci iz donacija 2017. godina, uvećavaju se za
15.000,00 KM;
b) na razdjelu 22, budţetska organizacija 04,
potrošaĉka jedinica 0010 – JU Univerzitet u Zenici,
sredstva na poziciji 613400 – Nabavka materijala,
Plan izdaci iz donacija 2017. godina, uvećavaju se
za 10.000,00 KM;

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit
će se u „Sluţbenim novinama Zeniĉko-dobojskog
kantona“

c) na razdjelu 22, budţetska organizacija 04,
potrošaĉka jedinica 0010 – JU Univerzitet u Zenici,
sredstva na poziciji 613700 – Izdaci za tekuće
odrţavanje, Plan izdaci iz donacija 2017. godina,
uvećavaju se za 20.000,00 KM;

Broj: 02-14-15212/17.
PREMIJER
Datum, 02.11.2017. godine
Zenica
Miralem Galijašević, s.r.
..............................................................................................

d) na razdjelu 22, budţetska organizacija 04,
potrošaĉka jedinica 0010 – JU Univerzitet u Zenici,
sredstva na poziciji 613900 (MDC 902) – Ostale
ugovorene usluge, Plan izdaci iz donacija 2017.
godina, uvećavaju se za 40.000,00 KM;

457.

e) na razdjelu 22, budţetska organizacija 04,
potrošaĉka jedinica 0010 – JU Univerzitet u Zenici,
sredstva na poziciji 821300 – Nabavka opreme,
Plan izdaci iz donacija 2017. godina, uvećavaju se
za 47.000,00 KM;

Na osnovu ĉlana 16. stav 2. Zakona o Vladi Zeniĉkodobojskog kantona – Preĉišćeni tekst („Sluţbene novine
Zeniĉko-dobojskog kantona“, broj: 7/10), a u vezi sa
ĉlanom 48. Zakona o izvršavanju budţeta Zeniĉkodobojskog kantona za 2017. godinu („Sluţbene novine
Zeniĉko-dobojskog kantona“, broj: 15/16 i 8/17), na
prijedlog Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i
sport, Vlada Zeniĉko-dobojskog kantona, na 116. sjednici,
odrţanoj dana 02.11.2017. godine, d o n o s i

f) u Budţetu Zeniĉko-dobojskog kantona za 2017.
godinu u dijelu A. PRIHODI u koloni Plan 2017.
godina, sredstva na poziciji 732112 – Primljeni
tekući transferi od Federacije, uvećavaju se za
132.000,00 KM.
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Ĉlan 2.
(Namjena korištenja sredstava i izvještavanje)
(1) Uplaćena sredstva od strane Federalnog ministarstva
obrazovanja i nauke u iznosu od 132.000,00 KM,
utrošit će se u skladu sa Ugovorom o finansiranju/
sufinansiranju projekata iz oblasti nauke od znaĉaja za
FBiH za 2017. godinu, a prema Odluci o usvajanju
Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele
sredstava tekućih tansfera i namjeni sredstava transfera
za oblast nauke Federalnog ministarstva obrazovanja i
nauke.
(2) JU Univerzitet u Zenici je duţan saĉiniti izvještaj o
namjenskom utrošku sredstava i isti dostaviti resornom
Ministarstvu najkasnije 7 (sedam) dana nakon utroška
sredstava.
Ĉlan 3.
(Realizacija odluke)
Za realizaciju ove Odluke zaduţuju se Ministarstvo za
obrazovanje, nauku, kulturu i sport, JU Univerzitet u
Zenici i Ministarstvo finansija, svako u okviru svojih
nadleţnosti.
Ĉlan 4.
(Stupanje na snagu)
Odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će
objavljena u „Sluţbenim novinama Zeniĉko-dobojskog
kantona“.

Broj: 02-14-15217/17.
PREMIJER
Datum, 02.11.2017. godine
Zenica
Miralem Galijašević, s.r.
..............................................................................................
458.
Na osnovu ĉlana 16. stav 2. Zakona o Vladi Zeniĉkodobojskog kantona – Preĉišćeni tekst („Sluţbene novine
Zeniĉko-dobojskog kantona“, broj: 7/10), a u vezi sa
ĉlanom 48. Zakona o izvršavanju budţeta Zeniĉkodobojskog kantona za 2017. godinu („Sluţbene novine
Zeniĉko-dobojskog kantona“, broj: 15/16 i 8/17), na
prijedlog Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i
sport, Vlada Zeniĉko-dobojskog kantona, na 116. sjednici,
odrţanoj dana 02.11.2017. godine, d o n o s i

ĉetvrtak, 30.11.2017.

ODLUKU
o uvećanju sredstava u Budţetu
Zeniĉko-dobojskog kantona za 2017. godinu
Ĉlan 1.
(Predmet)
(1) Odobrava se uvećanje sredstava u Budţetu Zeniĉkodobojskog kantona za 2017. godinu („Sluţbene novine
Zeniĉko-dobojskog kantona“, broj: 15/16 i 8/17) za
budţetskog korisnika iz nadleţnosti Ministarstva za
obrazovanje, nauku, kulturu i sport – JU Univerzitet u
Zenici.
(2) Uvećanje sredstava u Budţetu Zeniĉko-dobojskog
kantona za 2017. godinu, vrši se na slijedeći naĉin:
a) na razdjelu 22, budţetska organizacija 04,
potrošaĉka jedinica 0010 – JU Univerzitet u Zenici,
sredstva na poziciji 613100 – Putni troškovi, Plan
izdaci iz donacija 2017. godina, uvećavaju se za
2.584,00 KM;
b) na razdjelu 22, budţetska organizacija 04,
potrošaĉka jedinica 0010 – JU Univerzitet u Zenici,
sredstva na poziciji 613900 (MDC-901) – Izdaci po
osnovu privremenih i povremenih poslova, Plan
izdaci iz donacija 2017. godina, uvećavaju se za
20.000,00 KM;
c) na razdjelu 22, budţetska organizacija 04,
potrošaĉka jedinica 0010 – JU Univerzitet u Zenici,
sredstva na poziciji 613900 (MDC-902) – Ostale
ugovorene usluge, Plan izdaci iz donacija 2017.
godina, uvećavaju se za 5.000,00 KM;
d) na razdjelu 22, budţetska organizacija 04,
potrošaĉka jedinica 0010 – JU Univerzitet u Zenici,
sredstva na poziciji 821300 – Nabavka opreme,
Plan izdaci iz donacija 2017. godina, uvećavaju se
za 21.000,00 KM;
e) u Budţetu Zeniĉko-dobojskog kantona za 2017.
godinu u dijelu A. PRIHODI u koloni Plan 2017.
godina, sredstva na poziciji 733122 – Primljene
donacije od stranih pravnih lica, uvećavaju se za
48.584,00 KM.
Ĉlan 2.
(Namjena korištenja sredstava i izvještavanje)
(1) Uplaćena sredstva od strane donatora Deutsche
Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ)
u ukupnom iznosu od 48.584,00 KM, utrošit će se u

ĉetvrtak, 30.11.2017.
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skladu sa finansijskim planom i projektom budţeta
(1. tranša) za realizaciju EU ProLocal projekta
„Konkurentni poslovni centar za izvoz i obuku COBETS“.
(2) JU Univerzitet u Zenici je duţan saĉiniti izvještaj o
namjenskom utrošku sredstava i isti dostaviti resornom
Ministarstvu najkasnije 7 (sedam) dana nakon utroška
sredstava.
Ĉlan 3.
(Realizacija odluke)
Za realizaciju ove Odluke zaduţuju se Ministarstvo za
obrazovanje, nauku, kulturu i sport, JU Univerzitet u
Zenici i Ministarstvo finansija, svako u okviru svojih
nadleţnosti.
Ĉlan 4.
(Stupanje na snagu)
Odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će
objavljena u „Sluţbenim novinama Zeniĉko-dobojskog
kantona“.

Broj: 02-14-15218/17.
PREMIJER
Datum, 02.11.2017. godine
Zenica
Miralem Galijašević, s.r.
..............................................................................................
459.
Na osnovu ĉlana 16. stav 2. Zakona o Vladi Zeniĉkodobojskog kantona – Preĉišćeni tekst („Sluţbene novine
Zeniĉko-dobojskog kantona“, broj: 7/10), a u vezi sa
ĉlanom 48. Zakona o izvršavanju budţeta Zeniĉkodobojskog kantona za 2017. godinu („Sluţbene novine
Zeniĉko-dobojskog kantona“, broj: 15/16 i 8/17), na
prijedlog Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i
sport, Vlada Zeniĉko-dobojskog kantona, na 116. sjednici,
odrţanoj dana 02.11.2017. godine, d o n o s i

ODLUKU
o uvećanju sredstava u Budţetu
Zeniĉko-dobojskog kantona za 2017. godinu
Ĉlan 1.
(Predmet)
(1) Odobrava se uvećanje sredstava u Budţetu Zeniĉkodobojskog kantona za 2017. godinu („Sluţbene novine
Zeniĉko-dobojskog kantona“, broj: 15/16 i 8/17) za
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budţetskog korisnika iz nadleţnosti Ministarstva za
obrazovanje, nauku, kulturu i sport – Islamski
pedagoški fakultet Zenica.
(2) Uvećanje sredstava u Budţetu Zeniĉko-dobojskog
kantona za 2017. godinu, vrši se na slijedeći naĉin:
a) na razdjelu 22, budţetska organizacija 04,
potrošaĉka jedinica 0004 – Islamski pedagoški
fakultet Zenica, sredstva na poziciji 613100 – Putni
troškovi, Plan izdaci iz donacija 2017. godina,
uvećavaju se za 2.500,00 KM;
b) na razdjelu 22, budţetska organizacija 04,
potrošaĉka jedinica 0004 – Islamski pedagoški
fakultet Zenica, sredstva na poziciji 613900 (MDC
902) – Ostale ugovorene usluge, Plan izdaci iz
donacija 2017. godina, uvećavaju se za 9.000,00
KM;
c) na razdjelu 22, budţetska organizacija 04,
potrošaĉka jedinica 0004 – Islamski pedagoški
fakultet Zenica, sredstva na poziciji 821300 –
Nabavka opreme, Plan izdaci iz donacija 2017.
godina, uvećavaju se za 5.000,00 KM;
d) u Budţetu Zeniĉko-dobojskog kantona za 2017.
godinu u dijelu A. PRIHODI u koloni Plan 2017.
godina, sredstva na poziciji 732112 – Primljeni
tekući transferi od Federacije, uvećavaju se za
16.500,00 KM.
Ĉlan 2.
(Namjena korištenja sredstava i izvještavanje)
(1) Uplaćena sredstva od strane Federalnog ministarstva
obrazovanja i nauke u iznosu od 16.500,00 KM,
fakultet će utrošiti u skladu sa Ugovorom o
finansiranju/sufinansiranju projekata iz oblasti nauke
od znaĉaja za FBiH za 2017. godinu, a prema Odluci
o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima
raspodjele sredstava tekućih tansfera i namjeni
sredstava transfera za oblast nauke Federalnog
ministarstva obrazovanja i nauke.
(2) Fakultet je duţan saĉiniti izvještaj o namjenskom
utrošku sredstava i isti dostaviti resornom Ministarstvu
najkasnije 7 (sedam) dana nakon utroška sredstava.
Ĉlan 3.
(Realizacija odluke)
Za realizaciju ove Odluke zaduţuju se Ministarstvo za
obrazovanje, nauku, kulturu i sport, Islamski pedagoški
fakultet Zenica i Ministarstvo finansija, svako u okviru
svojih nadleţnosti.
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Ĉlan 4.
(Stupanje na snagu)
Odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će
objavljena u „Sluţbenim novinama Zeniĉko-dobojskog
kantona“.

Broj: 02-14-15219/17.
PREMIJER
Datum, 02.11.2017. godine
Zenica
Miralem Galijašević, s.r.
..............................................................................................
460.
Na osnovu ĉlana 16. stav 2. Zakona o Vladi Zeniĉkodobojskog kantona – Preĉišćeni tekst („Sluţbene novine
Zeniĉko-dobojskog kantona“, broj: 7/10), a u vezi sa
ĉlanom 48. Zakona o izvršavanju budţeta Zeniĉkodobojskog kantona za 2017. godinu („Sluţbene novine
Zeniĉko-dobojskog kantona“, broj: 15/16 i 8/17), na
prijedlog Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i
sport, Vlada Zeniĉko-dobojskog kantona, na 116. sjednici,
odrţanoj dana 02.11.2017. godine, d o n o s i

ODLUKU
o uvećanju sredstava u Budţetu
Zeniĉko-dobojskog kantona za 2017. godinu
Ĉlan 1.
(Predmet)
(1) Odobrava se uvećanje sredstava u Budţetu Zeniĉkodobojskog kantona za 2017. godinu („Sluţbene novine
Zeniĉko-dobojskog kantona“, broj: 15/16 i 8/17) za
budţetskog korisnika iz nadleţnosti Ministarstva za
obrazovanje, nauku, kulturu i sport – Pedagoški zavod
Zenica.

ĉetvrtak, 30.11.2017.

b) na razdjelu 22, budţetska organizacija 05,
potrošaĉka jedinica 0001 – Pedagoški zavod
Zenica, sredstva na poziciji 613400 – Nabavka
materijala, Plan izdaci iz donacija 2017. godina,
uvećavaju se za 1.180,00 KM;
c) na razdjelu 22, budţetska organizacija 05,
potrošaĉka jedinica 0001 – Pedagoški zavod
Zenica, sredstva na poziciji 613900 MCC 902 –
Ostale ugovorene usluge, Plan izdaci iz donacija
2017. godina, uvećavaju se za 5.040,00 KM;
d) u Budţetu Zeniĉko-dobojskog kantona za 2017.
godinu u dijelu A. PRIHODI u koloni Plan 2017.
godina, sredstva na poziciji 722751 – Primljene
namjenske donacije neplanirane u budţetu,
uvećavaju se za 6.450,00 KM.
Ĉlan 2.
(Namjena korištenja sredstava i izvještavanje)
(1) Uplaćena sredstva od strane Federalnog ministarstva
obrazovanja i nauke Mostar, u iznosu od 6.450,00 KM,
Pedagoški zavod Zenica će utrošiti za realizaciju
projekta „Razvijanjem socijalno - graĊanske
kompetencije do društvene pravde u srednjim školama
u Zeniĉko-dobojskom kantonu“.
(2) Pedagoški zavod Zenica je duţan saĉiniti izvještaj o
namjenskom utrošku sredstava i isti dostaviti resornom
Ministarstvu najkasnije 7 (sedam) dana nakon utroška
sredstava.
Ĉlan 3.
(Realizacija odluke)
Za realizaciju ove Odluke zaduţuju se Ministarstvo za
obrazovanje, nauku, kulturu i sport i Ministarstvo
finansija, svako u okviru svojih nadleţnosti.
Ĉlan 4.
(Stupanje na snagu)
Odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će
objavljena u „Sluţbenim novinama Zeniĉko-dobojskog
kantona“.

(2) Uvećanje sredstava u Budţetu Zeniĉko-dobojskog
kantona za 2017. godinu, vrši se na slijedeći naĉin:
a) na razdjelu 22, budţetska organizacija 05,
potrošaĉka jedinica 0001 – Pedagoški zavod
Zenica, sredstva na poziciji 613100 – Putni
troškovi, Plan izdaci iz donacija 2017. godina,
uvećavaju se za 230,00 KM;

Broj: 02-14-15220/17.
PREMIJER
Datum, 02.11.2017. godine
Zenica
Miralem Galijašević, s.r.
..............................................................................................
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461.
Na osnovu ĉlana 16. stav 2. Zakona o Vladi Zeniĉkodobojskog kantona – Preĉišćeni tekst („Sluţbene novine
Zeniĉko-dobojskog kantona“, broj: 7/10), a u vezi sa
ĉlanom 48. Zakona o izvršavanju budţeta Zeniĉkodobojskog kantona za 2017. godinu („Sluţbene novine
Zeniĉko-dobojskog kantona“, broj: 15/16 i 8/17), na
prijedlog Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i
sport, Vlada Zeniĉko-dobojskog kantona, na 116. sjednici,
odrţanoj dana 02.11.2017. godine, d o n o s i

ODLUKU
o uvećanju sredstava u Budţetu
Zeniĉko-dobojskog kantona za 2017. godinu
Ĉlan 1.
(Predmet)
(1) Odobrava se uvećanje sredstava u Budţetu Zeniĉkodobojskog kantona za 2017. godinu („Sluţbene novine
Zeniĉko-dobojskog kantona“, broj: 15/16 i 8/17) za
budţetskog korisnika iz nadleţnosti Ministarstva za
obrazovanje, nauku, kulturu i sport – Gimnazija „Musa
Ćazim Ćatić“ Tešanj.
(2) Uvećanje sredstava u Budţetu Zeniĉko-dobojskog
kantona za 2017. godinu, vrši se na slijedeći naĉin:
a) na razdjelu 22, budţetska organizacija 03,
potrošaĉka jedinica 0009 – Gimnazija „Musa
Ćazim Ćatić“ Tešanj, sredstva na poziciji 613400 –
Nabavka materijala, Plan izdaci iz donacija 2017.
godina, uvećavaju se za 276,00 KM;
b) na razdjelu 22, budţetska organizacija 03,
potrošaĉka jedinica 0009 – Gimnazija „Musa
Ćazim Ćatić“ Tešanj, sredstva na poziciji 613900
MCC 902 – Ostale ugovorene usluge, Plan izdaci
iz donacija 2017. godina, uvećavaju se za 147,00
KM;
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Ĉlan 2.
(Namjena korištenja sredstava i izvještavanje)
(1) Uplaćena sredstva od strane Federalnog ministarstva
obrazovanja i nauke Mostar, u iznosu od 4.610,00 KM,
škola će utrošiti za realizaciju projekta „Nastavna
pomagala za moderniji pristup nastavi“.
(2) Pedagoški zavod Zenica je duţan saĉiniti izvještaj o
namjenskom utrošku sredstava i isti dostaviti resornom
Ministarstvu najkasnije 7 (sedam) dana nakon utroška
sredstava.
Ĉlan 3.
(Realizacija odluke)
Za realizaciju ove Odluke zaduţuju se Ministarstvo za
obrazovanje, nauku, kulturu i sport i Ministarstvo
finansija, svako u okviru svojih nadleţnosti.
Ĉlan 4.
(Stupanje na snagu)
Odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će
objavljena u „Sluţbenim novinama Zeniĉko-dobojskog
kantona“.

Broj: 02-14-15221/17.
PREMIJER
Datum, 02.11.2017. godine
Zenica
Miralem Galijašević, s.r.
..............................................................................................
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Na osnovu ĉlana 16. stav 2. Zakona o Vladi Zeniĉkodobojskog kantona – Preĉišćeni tekst („Sluţbene novine
Zeniĉko-dobojskog kantona“, broj: 7/10), a u vezi sa
ĉlanom 48. Zakona o izvršavanju budţeta Zeniĉkodobojskog kantona za 2017. godinu („Sluţbene novine
Zeniĉko-dobojskog kantona“, broj: 15/16 i 8/17), na
prijedlog Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i
sport, Vlada Zeniĉko-dobojskog kantona, na 116. sjednici,
odrţanoj dana 02.11.2017. godine, d o n o s i

c) na razdjelu 22, budţetska organizacija 03,
potrošaĉka jedinica 0009 – Gimnazija „Musa
Ćazim Ćatić“ Tešanj, sredstva na poziciji 821300 –
Nabavka opreme, Plan izdaci iz donacija 2017.
godina, uvećavaju se za 4.187,00 KM;

ODLUKU
o uvećanju sredstava u Budţetu
Zeniĉko-dobojskog kantona za 2017. godinu

d) u Budţetu Zeniĉko-dobojskog kantona za 2017.
godinu u dijelu A. PRIHODI u koloni Plan 2017.
godina, sredstva na poziciji 722751 – Primljene
namjenske donacije neplanirane u budţetu,
uvećavaju se za 4.610,00 KM.

Ĉlan 1.
(Predmet)
(1) Odobrava se uvećanje sredstava u Budţetu Zeniĉkodobojskog kantona za 2017. godinu („Sluţbene novine
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Zeniĉko-dobojskog kantona“, broj: 15/16 i 8/17) za
budţetskog korisnika iz nadleţnosti Ministarstva za
obrazovanje, nauku, kulturu i sport – MSŠ
„Mehmedalija Mak Dizdar“ Breza.

ĉetvrtak, 30.11.2017.

Ĉlan 4.
(Stupanje na snagu)
Odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će
objavljena u „Sluţbenim novinama Zeniĉko-dobojskog
kantona“.

(2) Uvećanje sredstava u Budţetu Zeniĉko-dobojskog
kantona za 2017. godinu, vrši se na slijedeći naĉin:
a) na razdjelu 22, budţetska organizacija 03,
potrošaĉka jedinica 0001 – MSŠ „Mehmedalija
Mak Dizdar“ Breza, sredstva na poziciji 613400 –
Nabavka materijala, Plan izdaci iz donacija 2017.
godina, uvećavaju se za 261,85 KM;
b) na razdjelu 22, budţetska organizacija 03,
potrošaĉka jedinica 0001 – MSŠ „Mehmedalija
Mak Dizdar“ Breza, sredstva na poziciji 613700 –
Izdaci za tekuće odrţavanje, Plan izdaci iz donacija
2017. godina, uvećavaju se za 59,00 KM;
c) na razdjelu 22, budţetska organizacija 03,
potrošaĉka jedinica 0001 – MSŠ „Mehmedalija
Mak Dizdar“ Breza, sredstva na poziciji 821300 –
Nabavka opreme, Plan izdaci iz donacija 2017.
godina, uvećavaju se za 5.039,15 KM;
d) u Budţetu Zeniĉko-dobojskog kantona za 2017.
godinu u dijelu A. PRIHODI u koloni Plan 2017.
godina, sredstva na poziciji 722751 – Primljene
namjenske donacije neplanirane u budţetu,
uvećavaju se za 5.360,00 KM.

Broj: 02-14-15222/17.
PREMIJER
Datum, 02.11.2017. godine
Zenica
Miralem Galijašević, s.r.
..............................................................................................
463.
Na osnovu ĉlana 16. stav 2. Zakona o Vladi Zeniĉkodobojskog kantona – Preĉišćeni tekst („Sluţbene novine
Zeniĉko-dobojskog kantona“, broj 7/10), a vezano za ĉlan
15. stav (3) Zakona o izvršavanju Budţeta Zeniĉkodobojskog kantona za 2017. godinu („Sluţbene novine
Zeniĉko-dobojskog kantona“, broj: 15/16 i 8/17), na
prijedlog Kantonalne uprave civilne zaštite, Vlada
Zeniĉko-dobojskog kantona, na 116. sjednici, odrţanoj
dana 02.11.2017. godine, d o n o s i

ODLUKU
o preraspodjeli sredstava u Budţetu
Zeniĉko-dobojskog kantona za 2017. godinu

Ĉlan 2.
(Namjena korištenja sredstava i izvještavanje)
(1) Uplaćena sredstva od strane Federalnog ministarstva
obrazovanja i nauke Mostar, škola će utrošiti za
realizaciju projekta „Opremanje školske ĉitaonice“.

Ĉlan 1.
(Predmet)
Odobrava se preraspodjela sredstava planiranih u
Budţetu Zeniĉko-dobojskog kantona za 2017. godinu za
budţetskog korisnika Kantonalna uprava civilne zaštite.

(2) Škola je duţna saĉiniti izvještaj o namjenskom utrošku
sredstava i isti dostaviti resornom Ministarstvu
najkasnije 7 (sedam) dana nakon utroška sredstava.

Ĉlan 2.
(Naĉin preraspodjele sredstava)
Preraspodjela sredstava vršit će se na sljedeći naĉin:

Ĉlan 3.
(Realizacija odluke)
Za realizaciju ove Odluke zaduţuju se Ministarstvo za
obrazovanje, nauku, kulturu i sport i Ministarstvo
finansija, svako u okviru svojih nadleţnosti.

- na razdjelu 14, budţetska organizacija 01, potrošaĉka
jedinica 0001 – Kantonalna uprava civilne zaštite,
namjenska sredstva planirana na poziciji 821 300 –
Nabavka opreme, umanjuju se za 30.600,00 KM.
- na razdjelu 14, budţetska organizacija 01, potrošaĉka
jedinica 0001 – Kantonalna uprava civilne zaštite,
namjenska sredstva planirana na poziciji 615 100 –
Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti, uvećavaju se za
30.600,00 KM.

ĉetvrtak, 30.11.2017.
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Ĉlan 3.
(Realizacija Odluke)
Za realizaciju ove odluke zaduţuju se Kantonalna
uprava civilne zaštite i Ministarstvo finansija – Odsjek za
planiranje i izvršenje budţeta, svako u okviru svojih
nadleţnosti.
Ĉlan 4.
(Stupanje na snagu)
Odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će
objavljena u „Sluţbenim novinama Zeniĉko-dobojskog
kantona“.

Broj: 02-14-15228/17.
PREMIJER
Datum, 02.11.2017. godine
Zenica
Miralem Galijašević, s.r.
..............................................................................................
464.
Na osnovu ĉlana 16. stav 2. Zakona o Vladi Zeniĉkodobojskog kantona- Preĉišćeni tekst („Sluţbene novine
Zeniĉko-dobojskog kantona“, broj: 7/10) i ĉlana 17.
Zakona o javnim nabavkama („Sluţbeni glasnik BiH“,
broj: 39/14), na prijedlog Sluţbe za zajedniĉke poslove,
Vlada Zeniĉko-dobojskog kantona, na 116. sjednici,
odrţanoj dana 02.11.2017.godine, d o n o s i

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o usvajanju Plana
javnih nabavki Zeniĉko-dobojskog kantona u
2017.godini
Ĉlan 1.
(Predmet)
Ovom Odlukom vrše se izmjene i dopune Plana javnih
nabavki Zeniĉko-dobojskog kantona u 2017. godini, koji
je sastavni dio Odluke o usvajanju Plana javnih nabavki
Zeniĉko-dobojskog kantona u 2017. godini, broj: 02-143046/17 od 09.03.2017.godine, Odluke o dopuni Odluke o
usvajanju Plana javnih nabavki Zeniĉko-dobojskog
kantona u 2017.godini, broj: 02-14-6036/17 od 04.04.
2017. godine, Odluke o izmjenama Odluke o usvajanju
Plana javnih nabavki Zeniĉko-dobojskog kantona u
2017.godini, broj: 02-14-7432/17 od 11.05.2017.godine,
Odluke o dopuni Odluke o usvajanju Plana javnih nabavki
ZDK u 2017.godini, broj: 02-14-11012/17 od 27.07.
2017.godine, Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o
usvajanju Plana javnih nabavki ZDK u 2017.godini, broj:
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02-14-13499/17 od 29.09.2017. godine i Odluka o
izmjenama Odluke o usvajanju Plana javnih nabavki ZDK
u 2017.godini, broj: 02-14-14020/17 od 10.10.2017.
godine.
Ĉlan 2.
(Izmjene i dopune Plana javnih nabavki)
(1) Izmjene Plana javnih nabavki iz taĉke 1. ove Odluke
odnosi se na:
- Ministarstvo za prostorno ureĊenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline, Kantonalni zavod za urbanizam i
prostorno ureĊenje, u dijelu Robe, Redni broj 2.:
U koloni 2. Predmet nabavke tekst „Raĉunari-4 kom sa
odgovarajućim Windows licencama” mijenja se tekstom
„Raĉunari-5 kom sa odgovarajućim Windows licencama”,
u koloni 4. Procjenjena vrijednost u KM bez PDV-a, tekst
„6.000,00 KM“, mijenja se sa tekstom „7.700,00 KM“ i u
koloni 5. Iznos budţeta, tekst “7.020,00 KM”, mijenja se
sa tekstom “9.009,00 KM“ . Redni broj 3. briše se u
cjelosti.
-

Sluţbu za zajedniĉke poslove, u dijelu Usluge

Redni broj 4.: „Pruţanje usluga kolektivnog osiguranja
uposlenika ZDK“ u koloni 4. „Procjenjena vrijednost u
KM bez PDV-a“, tekst: „250.000,00 KM“ mijenja se
tekstom: „340.995,60 KM“, u koloni 5. „Iznos Budţeta“,
tekst: „250.000,00 KM“ mijenja se tekstom: „ 340.995,60
KM“, u koloni 8. „Okvirno vrijeme pokretanja postupka“,
tekst: „II/III kvartal“ mijenja se tekstom: „IV kvartal“, u
koloni 9. „Okvirno vrijeme realizacije ugovora/okvirnog
sporazuma“, tekst: „II/III/IV kvartal“ mijenja se tekstom:
„IV kvartal 2017/I kvartal 2018.godine“ i u koloni 10.
„Trajanje ugovora/okvirnog sporazuma“ tekst: „okvirni
sporazum 2 godine“ mijenja se tekstom: „ugovor 2
godine“.
(2) Dopune Plana javnih nabavki iz taĉke 1. ove Odluke
odnosi se na:
- Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice,
u dijelu Usluge, iza rednog broja 1., dodaje se:
Redni broj 2. kolona 2. Predmet nabavke „Nadzor na
izgradnji i rekonstrukcija mjesnog vodovoda Vitlaci,
općina Ţepĉe“; kolona 4. Procjenjena vrijednost u KM bez
PDV-a „700,00 KM“; kolona 5. Iznos Budţeta „700,00
KM“; kolona 6. Konto: „614200“; kolona 7. Vrsta
postupka „Direktni sporazum“, kolona 8. Okvirno vrijeme
pokretanja postupka „oktobar-novembar 2017.godine“;
kolona 9. Okvirno vrijeme realizacije ugovora/okvirnog
sporazuma „30 dana“, kolona 10. Trajanje ugovora/

Broj 13 – strana 1872

„SLUŢBENE NOVINE ZENIĈKO-DOBOJSKOG KANTONA“

okvirnog sporazuma „do izvršenja ugovora“, kolona 11.
Izvor finansiranja „Budţet“ i kolona 12. Kantonalni organ
koji pokreće postupak/prati realizaciju ugovora
„Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice“.
- Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice,
dodaje se podnaslov Radovi, kako slijedi:
Redni broj 1. kolona 2. Predmet nabavke „Izgradnja i
rekonstrukcija mjesnog vodovoda Vitlaci, općina Ţepĉe“,
kolona 4. Procjenjena vrijednost u KM bez PDV-a
„34.300,00 KM“; kolona 5. Iznos Budţeta „34.300,00
KM“; kolona 6. Konto „614200“; kolona 7. Vrsta
postupka „Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda”,
kolona 8. Okvirno vrijeme pokretanja postupka „oktobarnovembar 2017.godine“; kolona 9. Okvirno vrijeme
realizacije ugovora/okvirnog sporazuma „30 dana“,
kolona 10. Trajanje ugovora/okvirnog sporazuma „do
izvršenja ugovora“, kolona 11. Izvor finansiranja
„Budţet+Federalno ministarstvo raseljenih osoba i
izbjeglica“ i kolona 12. Kantonalni organ koji pokreće
postupak/prati realizaciju ugovora „Ministarstvo za rad,
socijalnu politiku i izbjeglice“.
(3) Sastavni dio ove Odluke je tabelarni prilog izmjena i
dopuna Plana javnih nabavki Zeniĉko-dobojskog
kantona u 2017. godini.
Ĉlan 3.
(Stupanje na snagu)
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit
će se u “Sluţbenim novinama Zeniĉko-dobojskog
kantona”.

Broj: 02-14-15463/17.
PREMIJER
Datum, 02.11.2017. godine
Zenica
Miralem Galijašević, s.r.
..............................................................................................

ĉetvrtak, 30.11.2017.

ĉetvrtak, 30.11.2017.
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...............................................................................................................................................................................................

ĉetvrtak, 30.11.2017.
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465.
Na osnovu ĉlana 16. stav 2. Zakona o Vladi Zeniĉkodobojskog kantona – Preĉišćeni tekst („Sluţbene novine
Zeniĉko-dobojskog kantona“, broj: 7/10) i ĉlana 28. stav
(1) i ĉlana 45. Zakona o izvršavanju Budţeta Zeniĉkodobojskog kantona za 2017. godinu („Sluţbene novine
Zeniĉko-dobojskog kantona“, broj: 15/16), na prijedlog
Ministarstva za privredu, Vlada Zeniĉko-dobojskog
kantona, na 117. sjednici, odrţanoj 15.11.2017. godine,
donosi

ODLUKU
o odobravanju finansijskih sredstava –
subvencioniranje troškova organizacije
poslovnih zona na podruĉju Zeniĉko-dobojskog
kantona
Ĉlan 1.
(Predmet)
Odobravaju se finansijska sredstva, namjenjena
subvencioniranju troškova organizacije poslovnih zona na
podruĉju Zeniĉko-dobojskog kantona u ukupnom iznosu
od 73.908,70 KM (sedamdesettrihiljadedevetstotinaosam
70/100 konvertibilnih maraka), kako slijedi:
IZNOS POTICAJA PO KORACIMA (KM)

R.
Br.

OPĆINA

POSLOVNA
ZONA

IV FAZA PROJEKTI
OBJEKTI

Korak 1

Korak 2

Ukupno

1.

Tešanj

Bukva

Asfaltiranje
saobraćajnice

15.000,00

-

15.000,00

2.

Zavidovići

Ekonomija
Batvice

Asfaltiranje
saobraćajnice

13.908,70

-

13.908,70

3.

Maglaj

Misurići

Izgradnja servisne
saobraćajnice

15.000,00

-

15.000,00

4.

Usora

Ţabljak

Asfaltiranje
saobraćajnice

15.000,00

UKUPNO:

58.908,70

15.000,00
15.000,00

30.000,00
73.908,70

Ĉlan 2.
(Ekonomski kod)

Ĉlan 3.
(ProvoĊenje Odluke)

Odobrena sredstva iz ĉlana 1. ove odluke isplatit će se
iz Budţeta Zeniĉko-dobojskog kantona za 2017. godinu,
razdjel 18, budţetska organizacija 01, potrošaĉka jedinica
0001, ekonomski kod 614 100 - IAD002, pozicija
„Realizacija projekata Vlade koji se finansiraju iz prihoda
od koncesija“ na transakcijske raĉune:

Za realizaciju ove odluke zaduţuju se Ministarstvo za
privredu i Ministarstvo finansija, svako u okviru svoje
nadleţnosti.

- Općine Tešanj, broj: 1603000030017690,
Vakufska banka, Filijala Tešanj

kod

- Općine Zavidovići, broj: 3380002210013831 kod
Unicredit banke, Filijala Zavidovići
- Općine Maglaj,
broj: 1990460003251634, kod
Sparkasse Bank, Filijala Maglaj i
- Općine Usora, broj: 1549995000433764, kod Intesa
Sanpaolo Bank, Filijala Ţepĉe

Ĉlan 4.
(Stupanje na snagu)
Odluka stupa na snagu narednog dana od dana
objavljivanja u „Sluţbenim novinama Zeniĉko-dobojskog
kantona“.

Broj: 02- 14-15758 /17.
PREMIJER
Datum, 15.11.2017. godine
Zenica
Miralem Galijašević, s.r.
..............................................................................................
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466.
Na osnovu ĉlana 16. stav 2. Zakona o Vladi Zeniĉkodobojskog kantona – Preĉišćeni tekst („Sluţbene novine
Zeniĉko-dobojskog kantona“, broj: 7/10), a u vezi sa
ĉlanom 48. Zakona o izvršavanju budţeta Zeniĉkodobojskog kantona za 2017. godinu („Sluţbene novine
Zeniĉko-dobojskog kantona“, broj: 15/16 i 8/17), na
prijedlog Ministarstva za rad, socijalnu politiku i
izbjeglice, Vlada Zeniĉko-dobojskog kantona, na 117.
sjednici, odrţanoj dana 15.11.2017. godine, d o n o s i

ODLUKU
o uvećanju sredstava u Budţetu
Zeniĉko-dobojskog kantona za 2017. godinu
Ĉlan 1.
(Predmet)
(1) Odobrava se uvećanje sredstava u Budţetu Zeniĉkodobojskog kantona za 2017. godinu („Sluţbene novine
Zeniĉko-dobojskog kantona“, broj: 15/16 i 8/17) za
budţetskog korisnika Ministarstvo za rad, socijalnu
politiku i izbjeglice.
(2) Uvećanje sredstava u Budţetu Zeniĉko-dobojskog
kantona za 2017. godinu, vrši se na slijedeći naĉin:
a) na razdjelu 20, budţetska organizacija 01,
potrošaĉka jedinica 0001, sredstva na poziciji:
614200-KAD 202 – Sredstva za podsticaj povratka
izbjeglih i raseljenih lica ...................24.000,00 KM
UKUPNO ........................................24.000,00 KM
b) u Budţetu Zeniĉko-dobojskog kantona za
2017.godinu u dijelu A.PRIHODI u koloni Plan
Budţeta 2017.godina na poziciji
732112
-Primljeni
tekući
transferi
od
Federacije..........................................24.000,00 KM

ĉetvrtak, 30.11.2017.

(3) Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice
Zeniĉko-dobojskog kantona se obavezuje da će
uplaćena sredstva po osnovu primljenih tekućih
transfera od Federacije rasporeĊivati u skladu sa
Odlukom Federalnog ministarstva za rad i socijalnu
politiku broj 03-36-2-14-587-1/16/AT od 28.09.2017.
godine.
Ĉlan 3.
(Realizacija Odluke)
Za realizaciju ove odluke zaduţuju se Ministarstvo za
rad, socijalnu politiku i izbjeglice i Ministarstvo finansija,
svako u okviru svojih nadleţnosti.
Ĉlan 4.
(Stupanje na snagu)
Odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će
objavljena u „Sluţbenim novinama Zeniĉko-dobojskog
kantona“.

Broj: 02- 14-15653/17.
PREMIJER
Datum, 15.11.2017. godine
Zenica
Miralem Galijašević, s.r.
..............................................................................................
467.
Na osnovu ĉlana 16. stav 2. Zakona o Vladi Zeniĉkodobojskog kantona – Preĉišćeni tekst („Sluţbene novine
Zeniĉko-dobojskog kantona”, broj: 7/10), a u skladu sa
Programom utroška sredstava Ministarstva za rad,
socijalnu politiku i izbjeglice za 2017. godinu, broj: 0214-2480/17 od 23.02.2017. godine, i Zakljuĉkom o
izmjenama Programa utroška sredstava planiranih
Budţetom Zeniĉko-dobojskog kantona za 2017. godinu,
broj: 02-14-10256/17 od 13.07.2017. godine, Vlada
Zeniĉko-dobojskog kantona, na prijedlog Ministarstva za
rad, socijalnu politiku i izbjeglice, na 117. sjednici,
odrţanoj dana 15.11.2017. godine, d o n o s i

UKUPNO .......................................24.000,00 KM.
Ĉlan 2.
(Namjena korištenja sredstava i izvještavanje)
(1) Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice
Zeniĉko-dobojskog kantona će odobrena namjenska
sredstva utrošiti za finansiranje Projekta „Izgradnja i
rekonstrukcija mjesnog vodovoda Vitlaci, općina
Ţepĉe“.

ODLUKU
o odobravanju sredstava za jednokratne i privremene
novĉane pomoći
Ĉlan 1.
(Predmet)
Odobravaju se sredstva za jednokratne i privremene
novĉane pomoći u iznosu od 41.275,00 KM (slovima:
ĉetrdesetjednahiljadadvijestotinesedamdesetpet konverti-

ĉetvrtak, 30.11.2017.
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bilnih maraka), za finansiranje dodatnih interventnih
mjera i aktivnosti socijalno-zaštitnog karaktera putem JU
Centara za socijalni rad i nadleţnih općinskih sluţbi
socijalne zaštite.

R.br.
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Ĉlan 2.
(Raspored sredstava)
Sredstva iz ĉlana 1. ove odluke odobravaju se u
iznosima i na naĉin kako slijedi:

Odobrena sredstva u
KM

Naziv ustanove

1.

JU Centar za socijalni rad Vareš

2.350,00

2.

JU Centar za socijalni rad Breza

2.350,00

3.

JU Centar za socijalni rad Visoko

4.475,00

4.

JU Centar za socijalni rad Olovo

2.350,00

5.

JU Centar za socijalni rad Kakanj

4.000,00

6.

JU Centar za socijalni rad Zenica

10.125,00

7.

JU Centar za socijalni rad Ţepĉe

3.000,00

8.

JU Centar za socijalni rad Zavidovići

2.575,00

9.

JU Centar za socijalni rad Maglaj

2.400,00

10.

Sluţba za društvene djelatnosti i opću upravu Doboj Jug

11.

Sluţba za društvene djelatnosti Usora

1.800,00

12.

JU Centar za socijalni rad Tešanj

4.250,00

U k u p n o

Ĉlan 3.
(Analitiĉka konta)
(1) Sredstva iz ĉlana 1. ove odluke isplatit će se iz
sredstava utvrĊenih Budţetom Zeniĉko-dobojskog
kantona za 2017. godine („Sluţbene novine Zeniĉkodobojskog kantona”, broj: 15/16 i 8/17) razdjel 20 –
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice,
budţetska organizacija 01, potrošaĉka jednica 0001,
ekonomski kod 614200, KAD 207, pozicija: „Ostali
socijalni transferi“.

1.600,00

41.275,00

Ĉlan 5.
(Izvještavanje)
Zaduţuju se JU Centri za socijalni rad i nadleţne
općinske sluţbe da podnose mjeseĉne izvještaje o
namjenskom utrošku sredstava iz ĉlana 2. ove odluke.
Ĉlan 6.
(Stupanje na snagu)
Odluka stupa na snagu narednog dana od dana
donošenja i biti će objavljena u „Sluţbenim novinama
Zeniĉko-dobojskog kantona“.

(2) Sredstva iz ĉlana 2. ove odluke isplatit će se za treću i
ĉetvrtu ratu na raĉune JU Centara za socijalni rad i
nadleţnih općinskih sluţbi.
Ĉlan 4.
(ProvoĊenje odluke)
Za realizaciju ove odluke zaduţuje se Ministarstvo za
rad, socijalnu politiku i izbjeglice i Ministarstvo finansija,
svako u domenu svojih nadleţnosti.

Broj: 02- 14-15652/17.
PREMIJER
Datum, 15.11.2017. godine
Zenica
Miralem Galijašević, s.r.
..............................................................................................
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ĉetvrtak, 30.11.2017.

468.

469.

Na osnovu ĉlana 16. stav 2. Zakona o Vladi Zeniĉkodobojskog kantona - Preĉišćeni tekst („Sluţbene novine
Zeniĉko-dobojskog kantona“ broj: 7/10), Vlada Zeniĉkodobojskog kantona, na 117. sjednici odrţanoj 15.11.2017.
godine, d o n o s i

Na osnovu ĉlana 16. stav 2. Zakona o Vladi Zeniĉkodobojskog kantona – Preĉišćeni tekst („Sluţbene novine
Zeniĉko-dobojskog kantona“ broj 7/10) i taĉke IV
Zakljuĉka o usvajanju Programa utroška sredstava
kapitalnih ulaganja za 2017. godinu „Nabavka graĊevina“,
broj: 02-14-15581/17 od 15.11.2017. godine, na prijedlog
Ministarstva za pravosuĊe i upravu, Vlada Zeniĉkodobojskog kantona, na 117. sjednici, odrţanoj 15.11.2017.
godine, d o n o s i

ODLUKU
o prihvatanju sudjelovanja u pregovorima o
Kolektivnom ugovoru za sluţbenike organa uprave i
sudske vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine
Ĉlan 1.
(Predmet)
Vlada Zeniĉko-dobojskog kantona prihvata sudjelovati
u pregovorima, sa predstavnicima: Pregovaraĉkog tima
Vlade FBiH, Samostalnog sindikata drţavnih sluţbenika i
namještenika u Federaciji Bosne i Hercegovine, Vlade
Tuzlanskog kantona, Vlade Srednjobosanskog kantona,
Vlade Bosansko-podrinjskog kantona, Vlade Hercegovaĉko-neretvanskog kantona, Vlade Sarajevskog kantona,
Vlade Unsko-sanskog kantona i Vlade Posavskog kantona
radi pregovora o Kolektivnom ugovoru za sluţbenike
organa uprave i sudske vlasti u Federaciji Bosne i
Hercegovine („Sluţbene novine Federacije Bosne i
Hercegovine“, broj: 97/13, 89/16 i 23/17 – Preĉišćeni
tekst).
Ĉlan 2.
(Saglasnost)
Daje se saglasnost ministru Ministarstva za pravosuĊe
i upravu Zeniĉko-dobojskog kantona, Mirnesu Bašiću, da
u ime Vlade Zeniĉko-dobojskog kantona sudjeluje u
pregovorima o Kolektivnom ugovoru za sluţbenike
organa uprave i sudske vlasti u Federaciji Bosne i
Hercegovine („Sluţbene novine Federacije Bosne i
Hercegovine“, broj: 97/13, 89/16 i 23/17 – Preĉišćeni
tekst).
Ĉlan 3.
(Stupanje na snagu)
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja a objavit
će se u „Sluţbenim novinama Zeniĉko-dobojskog
kantona“

Broj: 02- 34-15650/17.
PREMIJER
Datum, 15.11.2017. godine
Zenica
Miralem Galijašević, s.r.
..............................................................................................

ODLUKU
o odobravanju finansijskih sredstava za nabavku
graĊevina
Ĉlan 1.
(Predmet odluke)
Odobravaju se finansijska sredstva u iznosu od
41.000,00 KM (slovima: ĉetrdeset-jednahiljada konvertibilnih maraka) u svrhu izgradnje objekata pravosudnih
institucija, sa ciljem stvaranja prostornog kapaciteta i
fiziĉkih uvjeta za njihov rad.
Ĉlan 2.
(Analitiĉka konta)
Sredstva iz ĉlana 1. ove odluke isplatit će se iz Budţeta
Zeniĉko-dobojskog kantona za 2017. godinu, razdjel 16 Ministarstvo za pravosuĊe i upravu, budţetska
organizacija 01, potrošaĉka jedinica 0001, ekonomski kod
821200 pozicija „Nabavka graĊevina“.
Ĉlan 3.
(Postupak realizacije)
Ministarstvo za pravosuĊe i upravu će postupak
nabavke realizovati u skladu sa realizacijom ostvarenih
javnih prihoda u Budţetu Kantona u prethodnom mjesecu
i planovima novĉanih tokova Budţeta Zeniĉko-dobojskog
kantona za pojedini mjesec utvrĊenim od strane
Ministarstva finansija, osim u izuzetnim sluĉajevima
odobrenim posebnim aktima Vlade Kantona.
Ĉlan 4.
(ProvoĊenje odluke)
Za realizaciju ove odluke zaduţuju se Ministarstvo za
pravosuĊe i upravu i Ministarstvo finansija svako u okviru
svojih nadleţnosti.
Ĉlan 5.
(Stavljanje van snage)
Ovom Odlukom stavlja se van snage Odluka broj: 0214-3044/17 od 9.3.2017.godine.

ĉetvrtak, 30.11.2017.
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Ĉlan 6.
(Stupanje na snagu)
Odluka stupa na snagu narednog dana od dana
objavljivanja u „Sluţbenim novinama Zeniĉko-dobojskog
kantona“.

Broj: 02- 14-15651 /17.
PREMIJER
Datum, 15.11.2017. godine
Zenica
Miralem Galijašević, s.r.
..............................................................................................
470.
Na osnovu ĉlana 16. stav 2. Zakona o Vladi Zeniĉkodobojskog kantona – Preĉišćeni tekst („Sluţbene novine
Zeniĉko-dobojskog kantona“, broj: 7/10), a u vezi sa
ĉlanom 48. Zakona o izvršavanju budţeta Zeniĉkodobojskog kantona za 2017. godinu („Sluţbene novine
Zeniĉko-dobojskog kantona“, broj: 15/16), Vlada
Zeniĉko-dobojskog kantona, na prijedlog Ministarstva za
obrazovanje, nauku, kulturu i sport, na 117. sjednici,
odrţanoj 15.11.2017. godine, d o n o s i

ODLUKU
o uvećanju sredstava u Budţetu
Zeniĉko-dobojskog kantona za 2017. godinu
Ĉlan 1.
(Predmet)
(1) Odobrava se uvećanje sredstava u Budţetu Zeniĉkodobojskog kantona za 2017. godinu („Sluţbene novine
Zeniĉko-dobojskog kantona“, broj: 15/16) za
budţetskog korisnika iz nadleţnosti Ministarstva za
obrazovanje, nauku, kulturu i sport – Mješovita srednja
škola Zenica.
(2) Uvećanje sredstava u Budţetu Zeniĉko-dobojskog
kantona za 2017. godinu, vrši se na slijedeći naĉin:
c) na razdjelu 22, budţetska organizacija 03,
potrošaĉka jedinica 0025 – Mješovita srednja škola
Zenica, sredstva na poziciji 613400 – Nabavka
materijala, Plan izdaci iz donacija 2017. godina,
uvećavaju se za 162,65 KM;
d) na razdjelu 22, budţetska organizacija 03,
potrošaĉka jedinica 0025 – Mješovita srednja škola
Zenica, sredstva na poziciji 613700 – Izdaci za
tekuće odrţavanje, Plan izdaci iz donacija 2017.
godina, uvećavaju se za 237,35 KM;
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e) na razdjelu 22, budţetska organizacija 03,
potrošaĉka jedinica 0001 – Mješovita srednja škola
Zenica, sredstva na poziciji 821300 – Nabavka
opreme, Plan izdaci iz donacija 2017. godina,
uvećavaju se za 235,00 KM;
f) u Budţetu Zeniĉko-dobojskog kantona za 2017.
godinu u dijelu A. PRIHODI u koloni Plan 2017.
godina, sredstva na poziciji 722751 – Primljene
namjenske donacije neplanirane u budţetu,
uvećavaju se za 635,00 KM.
Ĉlan 2.
(Namjena korištenja sredstava i izvještavanje)
(1) Uplaćena sredstva od strane Raiffeisen banke BiH dd
Sarajevo, škola će utrošiti za ureĊenje ulaza u školu –
adaptacija portirnice
(2) Škola je duţna saĉiniti izvještaj o namjenskom utrošku
sredstava i isti dostaviti resornom Ministarstvu
najkasnije 7 (sedam) dana nakon utroška sredstava.
Ĉlan 3.
(Realizacija odluke)
Za realizaciju ove Odluke zaduţuju se Ministarstvo za
obrazovanje, nauku, kulturu i sport i Ministarstvo
finansija, svako u okviru svojih nadleţnosti.
Ĉlan 4.
(Stupanje na snagu)
Odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će
objavljena u „Sluţbenim novinama Zeniĉko-dobojskog
kantona“.

Broj: 02-14-15759 /17.
PREMIJER
Datum, 15.11.2017. godine
Zenica
Miralem Galijašević, s.r.
..............................................................................................
471.
Na osnovu ĉlana 16. stav 2. Zakona o Vladi Zeniĉko –
dobojskog kantona -Preĉišćeni tekst (“Sluţbene novine
Zeniĉko – dobojskog kantona”, broj: 7/10) i ĉlana 15.
Pravilnika za ocjenu najpovoljnije ponude za dodjelu
koncesija na vodama i javnom vodnom dobru („Sluţbene
novine Zeniĉko-dobojskog kantona“, broj: 5/03), na
prijedlog Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i
vodoprivredu Zeniĉko-dobojskog kantona, Vlada Zeniĉko
– dobojskog kantona, na 116. sjednici odrţanoj dana
02.11.2017. godine, d o n o s i

Broj 13 – strana 1880

„SLUŢBENE NOVINE ZENIĈKO-DOBOJSKOG KANTONA“

ODLUKU
Ĉlan 1.
(Predmet Odluke)
Poništava se Odluka Vlade Zeniĉko-dobojskog
kantona o pristupanju provoĊenja procedure dodjele
koncesije za eksploataciju prirodne vode sa izvorišta na
lokalitetu Trepĉe, općina Tešanj (“Sluţbene novine
Zeniĉko-dobojskog kantona”, broj: 4/15).
Ĉlan 2.
(Zaduţenje Ministarstvu)
Zaduţuje se Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i
vodoprivredu da provede neophodne radnje u okviru
postupka poništenja Odluke iz ĉlana 1. ove Odluke.
Ĉlan 3.
(Stupanje na snagu)
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će
objavljena u „Sluţbenim novinama Zeniĉko-dobojskog
kantona“.

Broj: 02-25-15201/17.
PREMIJER
Datum, 02.11.2017. godine
Zenica
Miralem Galijašević, s.r.
..............................................................................................
472.
Na osnovu ĉlana 16. stav 2. Zakona o Vladi Zeniĉkodobojskog kantona – Preĉišćeni tekst („Sluţbene novine
Zeniĉko-dobojskog kantona“, broj: 7/10), a u vezi sa
ĉlanom 48. Zakona o izvršavanju budţeta Zeniĉkodobojskog kantona za 2017. godinu („Sluţbene novine
Zeniĉko-dobojskog kantona“, broj: 15/16 i 8/17), na
prijedlog Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i
sport, Vlada Zeniĉko-dobojskog kantona, na 118.
sjednici, odrţanoj dana 23.11.2017. godine, d o n o s i

ODLUKU
o uvećanju sredstava u Budţetu Zeniĉko-dobojskog
kantona za 2017. godinu
Ĉlan 1.
(Predmet)
(1) Odobrava se uvećanje sredstava u Budţetu Zeniĉkodobojskog kantona za 2017. godinu („Sluţbene novine
Zeniĉko-dobojskog kantona“, broj: 15/16 i 8/17) za

ĉetvrtak, 30.11.2017.

budţetskog korisnika iz nadleţnosti Ministarstva za
obrazovanje, nauku, kulturu i sport – Škola za odgoj,
obrazovanje i rehabilitaciju osoba sa poteškoćama u
psiho-fiziĉkom razvoju Zenica.
(2) Uvećanje sredstava u Budţetu Zeniĉko-dobojskog
kantona za 2017. godinu, vrši se na slijedeći naĉin:
a) na razdjelu 22, budţetska organizacija 02,
potrošaĉka jedinica 0045 – Škola za odgoj,
obrazovanje i rehabilitaciju osoba sa poteškoćama
u psiho-fiziĉkom razvoju Zenica, sredstva na
poziciji 821600 – Rekonstrukcija i investiciono
odrţavanje, Plan izdaci iz donacija 2017. godina,
uvećavaju se za 750,00 KM;
b) u Budţetu Zeniĉko-dobojskog kantona za 2017.
godinu u dijelu A. PRIHODI u koloni Plan 2017.
godina, sredstva na poziciji 722751 – Primljene
namjenske donacije neplanirane u budţetu,
uvećavaju se za 750,00 KM.
Ĉlan 2.
(Namjena korištenja sredstava i izvještavanje)
(1) Uplaćena sredstva od strane donatora VIK d.o.o.
Zenica u iznosu od 200,00 KM i Glovis d.o.o. Zenica u
iznosu od 550,00 KM, škola će utrošiti za ureĊenje
školskog igrališta.
(2) Škola je duţna saĉiniti izvještaj o namjenskom utrošku
sredstava i isti dostaviti resornom Ministarstvu
najkasnije 7 (sedam) dana nakon utroška sredstava.
Ĉlan 3.
(Realizacija odluke)
Za realizaciju ove Odluke zaduţuju se Ministarstvo za
obrazovanje, nauku, kulturu i sport i Ministarstvo
finansija, svako u okviru svojih nadleţnosti.
Ĉlan 4.
(Stupanje na snagu)
Odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će
objavljena u „Sluţbenim novinama Zeniĉko-dobojskog
kantona“.

Broj: 02-14-16240/17.
PREMIJER
Datum, 23.11.2017. godine
Zenica
Miralem Galijašević, s.r.
..............................................................................................
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Na osnovu ĉlana 16. stav 2. Zakona o Vladi Zeniĉkodobojskog kantona – Preĉišćeni tekst („Sluţbene novine
Zeniĉko-dobojskog kantona“, broj: 7/10), a u vezi sa
ĉlanom 48. Zakona o izvršavanju budţeta Zeniĉkodobojskog kantona za 2017. godinu („Sluţbene novine
Zeniĉko-dobojskog kantona“, broj: 15/16 i 8/17), na
prijedlog Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i
sport, Vlada Zeniĉko-dobojskog kantona, na 118. sjednici,
odrţanoj dana 23.11.2017. godine, d o n o s i

ODLUKU
o uvećanju sredstava u Budţetu
Zeniĉko-dobojskog kantona za 2017. godinu
Ĉlan 1.
(Predmet)
(1) Odobrava se uvećanje sredstava u Budţetu Zeniĉkodobojskog kantona za 2017. godinu („Sluţbene novine
Zeniĉko-dobojskog kantona“, broj: 15/16 i 8/17) za
budţetskog korisnika iz nadleţnosti Ministarstva za
obrazovanje, nauku, kulturu i sport – Škola za odgoj,
obrazovanje i rehabilitaciju osoba sa poteškoćama u
psiho-fiziĉkom razvoju Zenica.
(2) Uvećanje sredstava u Budţetu Zeniĉko-dobojskog
kantona za 2017. godinu, vrši se na slijedeći naĉin:
a) na razdjelu 22, budţetska organizacija 02,
potrošaĉka jedinica 0045 – Škola za odgoj,
obrazovanje i rehabilitaciju osoba sa poteškoćama
u psiho-fiziĉkom razvoju Zenica, sredstva na
poziciji 821600 – Rekonstrukcija i investiciono
odrţavanje, Plan izdaci iz donacija 2017. godina,
uvećavaju se za 7.000,00 KM;
b) u Budţetu Zeniĉko-dobojskog kantona za 2017.
godinu u dijelu A. PRIHODI u koloni Plan 2017.
godina, sredstva na poziciji 722751 – Primljene
namjenske donacije neplanirane u budţetu,
uvećavaju se za 7.000,00 KM.
Ĉlan 2.
(Namjena korištenja sredstava i izvještavanje)
(1) Uplaćena sredstva od strane Federalnog ministarstva
obrazovanja i nauke Mostar škola će utrošiti za
realizaciju projekta „Rekonstrukcija i opremanje
senzorne sobe“.
(2) Škola je duţna saĉiniti izvještaj o namjenskom utrošku
sredstava i isti dostaviti resornom Ministarstvu
najkasnije 7 (sedam) dana nakon utroška sredstava.
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Ĉlan 3.
(Realizacija odluke)
Za realizaciju ove Odluke zaduţuju se Ministarstvo za
obrazovanje, nauku, kulturu i sport i Ministarstvo
finansija, svako u okviru svojih nadleţnosti.
Ĉlan 4.
(Stupanje na snagu)
Odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će
objavljena u „Sluţbenim novinama Zeniĉko-dobojskog
kantona“.

Broj: 02-14-16239/17.
PREMIJER
Datum, 23.11.2017. godine
Zenica
Miralem Galijašević, s.r.
..............................................................................................
474.
Na osnovu ĉlana 16. stav 2 Zakona o Vladi Zeniĉkodobojskog kantona-Preĉišćeni tekst (“Sluţbene novine
Zeniĉko-dobojskog kantona”, broj: 7/10), na prijedlog
Tima Vlade Zeniĉko-dobojskog kantona za borbu protiv
korupcije, Vlada Zeniĉko-dobojskog kantona, na 118.
sjednici, odrţanoj dana 23.11.2017. godine, d o n o s i

ODLUKU
o usvajanju Strategije za borbu protiv korupcije
Vlade Zeniĉko-dobojskog kantona 2017- 2019

I.
Usvaja se Strategija za borbu protiv korupcije Vlade
Zeniĉko-dobojskog kantona 2017 - 2019.
II.
Sastavni dio ove Odluke ĉini Strategija za borbu protiv
korupcije Vlade Zeniĉko-dobojskog kantona 2017- 2019.
III.
Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana
objavljivanja u „Sluţbenim novinama Zeniĉko-dobojskog
kantona“.

Broj: 02-04-16059/17.
PREMIJER
Datum, 23.11.2017. godine
Zenica
Miralem Galijašević, s.r.
_______________________________________________

Broj 13 – strana 1882

„SLUŢBENE NOVINE ZENIĈKO-DOBOJSKOG KANTONA“

ĉetvrtak, 30.11.2017.

Predgovor

Tim Vlade Zeniĉko-dobojskog kantona za borbu protiv korupcije se opredijelio na izradu sveobuhvatne
Strategije za borbu protiv korupcije Vlade Zeniĉko-dobojskog kantona 2017-2019, kako bi se na nivou administrativnog
podruĉja Zeniĉko-dobojskog kantona po prvi put izradila i stupila na snagu sveobuhvatna antikorupcijska politika.
Ovim se ţeli na jasan i precizan naĉin ukazati na osnovne strateške ciljeve i strateške programe Vlade Zeniĉkodobojskog kantona u prevenciji i suzbijanju korupcijskih pojava. Vlada Zeniĉko-dobojskog kantona se snaţno
opredijelila za prevenciju i suzbijanje svih oblika korupcijskih pojava, a posebno korupcijskih pojava koje mogu nastati
unutar svih institucija Zeniĉko-dobojskog kantona, tj. kod svih kantonalnih organa uprave, kantonalnih upravnih
organizacija, pravnih lica u kojima Vlada ili kantonalni organi uprave/upravne organizacije, imaju nadleţnost po
osnovu zakonskih ili vlasniĉkih prava. Pored Strategije sastavni dio antikorupcijske politike ĉini Akcioni plan za borbu
protiv korupcije Vlade Zeniĉko-dobojskog kantona 2017-2019, koji operacionalizira strateške ciljeve i strateške
programe na aktivnosti sa precizno odreĊenim vremenskim rokovima za provoĊenje, institucijama nadleţnim za
provoĊenje, pokazateljima implementacije i potrebnim resursima. Prilikom izrade strateške politike Vlade Zeniĉkodobojskog kantona, Tim Vlade Zeniĉko-dobojskog kantona za borbu protiv korupcije je konsultirao Agenciju za
prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije Bosne i Hercegovine, meĊunarodne organizacije u Bosni i
Hercegovini, nevladin sektor i sve nadleţne institucije u Zeniĉko-dobojskom kantonu. Veći dio sugestija i kritika je
prihvaćen i implementiran u strateške dokumente.
Na kraju se posebno zahvaljujemo Antikorupcijskoj mreţi organizacija civilnog društva u Bosni i Hercegovini
ACCOUNT uz ĉiju direktnu struĉnu pomoć je izraĊena Strategija za borbu protiv korupcije Vlade Zeniĉko- dobojskog
kantona 2017-2019.
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UVOD

Razlozi za donošenje
Strategije za borbu protiv korupcije
Vlade Zeniĉko-dobojskog kantona 2017-2019
“Korupcija je svaka zloupotreba moći povjerene
javnom sluţbeniku ili licu na politiĉkom poloţaju,
drţavnom, entitetskom, kantonalnom nivou, nivou BrĉkoDistrikta Bosne i Hercegovine, gradskom ili općinskom
nivou, koja moţe dovesti do privatne koristi. Korupcija
posebno moţe ukljuĉivati direktno ili indirektno
zahtjevanje, nuĊenje, davanje ili prihvatanje mita ili neke
druge nedopuštene prednosti ili njenu mogućnost, kojima
se narušava odgovarajuće obavljanje bilo kakve
nedopuštene prednosti ili njenu mogućnost, kojima se
narušava odgovarajuće obavljanje bilo kakve duţnosti ili
ponašanja oĉekivanih od primaoca mita."1
Uzimajući u obzir da je, prema izvještajima
meĊunarodnih organizacija, Bosna i Hercegovina društvo
u kojem je korupcija sveprisutna, Vlada Zeniĉkodobojskog kantona je svjesna ĉinjenice da se takvo stanje
reflektira i na stanje u samom Zeniĉko-dobojskom
kantonu. Mnogi izvještaji i istraţivanja svrstavaju
bosanskohercegovaĉko društvo u nezavidnu poziciju po
pitanju stanja korupcije i pripremljenosti institucija Bosne
i Hercegovine da se bore sa ovom društveno devijantnom
pojavom. To se moţe uoĉiti iz npr. „Izvještaja o napretku
BiH za 2016. godinu“ Evropske komisije, gdje je
navedeno da korupcija ostaje rasprostranjena u mnogim
oblastima, te da i dalje predstavlja ozbiljan problem. Iako
je iskazano politiĉko opredjeljenje u rješavanju ovog
pitanja, nisu uslijedili konkretni rezultati. TakoĊer
izvještaji Ureda Ujedinjenih naroda za droge i kriminalitet
(UNODC) iz 2011.godine „Korupcija u Bosni i
Hercegovini: Stvarna korupcijska iskustva graĊana“,
pokazali su da je osam od deset graĊana Bosne i
Hercegovine došlo u odreĊenu interakciju sa javnom
administracijom u toku jedne godine. U istom istraţivanju
navodi se da je 2-7% graĊana dalo mito javnom
sluţbeniku, kao i da samo 2-8% graĊana koji su imali
odreĊeno iskustvo sa podmićivanjem, odluĉi prijaviti
takvo kriviĉno djelo. Dodatno i UNODC-ov izvještaj iz
2013.godine „Poslovanje, kriminal i korupcija u Bosni i
Hercegovini: Utjecaj mita i kriminala na privatna
preduzeća“ , ukazuje da od svih preduzeća koja su
kontaktirala javne sluţbenike tokom 12 mjeseci, koji su

1

Zakon o Agenciji za prevenciju korupcije i koordinaciju
borbe protiv korupcije („Sluţbeni glasnik BiH“, broj:
103/09 i 58/13)
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prethodili anketi, njih 10,4% je dalo mito javnim
sluţbenicima. Ovo znaĉi da su ta preduzeća prosjeĉno 6
puta godišnje dala mito ili, otprilike, jedno mito svakih
osam sedmica.
Vlada Zeniĉko-dobojskog kantona je u martu 2017.
godine, na preporuku Agencije za prevenciju korupcije i
koordinaciju borbe protiv korupcije BiH (APIK), prvo
usvojila Akcioni plan za borbu protiv korupcije Vlade
Zeniĉko-dobojskog kantona za period 2017-2019. Svjesna
ĉinjenice da je bilo neophodno prvo ili istovremeno
usvojiti Strategiju za borbu protiv korupcije, a potom
Akcioni plan koji operacionalizira strateške ciljeve i
strateške programe iz Strategije, Vlada Zeniĉko-dobojskog
kantona se ipak, zbog preporuka osnovne antikorupcijske
institucije u BiH, APIK-a, opredijelila za navedeni
redoslijed usvajanja antikorupcijskog strateškog okvira.
Ovaj antikorupcijski strateški okvir predstavlja prvi
ovakav strateški okvir usvojen na podruĉju Zeniĉkodobojskog kantona.
Pored gore navedenih stvarnih i praktiĉnih razloga za
donošenje strateškog okvira za borbu protiv korupcije,
Zeniĉko-dobojski kanton je i u formalnoj (zakonskoj)
obavezi duţan da izradi antikorupcijski strateški okvir.
Naime, Zakon o APIK-u nalaţe i kantonalnim vlastima
obavezu da usvoje vlastite strateške okvire za borbu protiv
korupcije.
Opći okvir, stvarni i mjesni obuhvat
Strategije za borbu protiv korupcije
Vlade Zeniĉko-dobojskog kantona 2017-2019
Opći pravni okvir, koji je Vlada Zeniĉko-dobojskog
kantona koristila prilikom izrade antikorupcijskog
strateškog okvira, su meĊunarodni dokumenti i domaći
strateški okviri, kako viših nivoa vlasti, tako i Zeniĉkodobojskog kantona.
Unutar meĊunarodnog pravnog okvira analizirane su
sve bitne meĊunarodne konvencije koje je ratificirala
drţava Bosna i Hercegovina, a koje stvaraju i odreĊene
obaveze za Zeniĉko-dobojski kanton. Prije svega,
Konvencija Ujedinjenih naroda za borbu protiv korupcije,
koja na sveobuhvatan naĉin pristupa ureĊenju pristupa
borbi protiv korupcije, a posebno su analizirane
Kriviĉnopravna i GraĊanskopravna konvencija protiv
korupcije, Vijeća Evrope. Vaţno je naglasiti da su
prilikom izrade Strategije, pored navedenih, analizirani i
ostali meĊunarodni dokumenti i preporuke.
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Od domaćeg pravnog i strateškog okvira, pored
relevantnog zakonodavstva, posebno su uvaţeni principi i
obaveze koje za Zeniĉko-dobojski kanton proizilaze iz
drţavne Strategije za borbu protiv korupcije 2015–2019,
kao i iz federalne Strategije za borbu protiv korupcije
2016–2019. Poseban antikorupcijski dokument koji je uzet
u obzir prilikom izrade ove Strategije je Akcioni plan za
borbu protiv korupcije Vlade Zeniĉko-dobojskog kantona
2017-2019 (usvojen u martu 2017. godine). Prilikom
izrade Akcionog plana, Tim Vlade Zeniĉko-dobojskog
kantona vodio se principima iz antikorupcijskog
strateškog okvira viših nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini,
pri ĉemu su pri izradi Akcionog plana i Strategije za borbu
protiv korupcije Vlade Zeniĉko-dobojskog kantona, uzete
preporuke i sugestije APIK-a, kao i antikorupcijske mreţe
u BiH, ACCOUNT i Transparency International BiH, kao
dvije vodeće nevladine mreţe/organizacije u oblasti borbe
protiv korupcije. Prilikom odreĊivanja strateških
prioriteta, strateških ciljeva i strateških programa bile su
ukljuĉene sve institucije Zeniĉko-dobojskog kantona
(kantonalni organi uprave, kantonalne upravne
organizacije, pravna lica u kojima Vlada ili kantonalni
organi uprave/upravne organizacije imaju nadleţnost po
osnovu zakonskih ili vlasniĉkih prava), koje su dale
znaĉajne informacije o najvećim rizicima za pojavu
korupcije unutar svojih nadleţnosti. TakoĊe, razmatrane
su i obaveze iz Reformske agende za Bosnu i Hercegovinu
za period 2015-2018. Uzimajući u obzir da je ovaj
strateški okvir Zeniĉko-dobojskog kantona prvi
antikorupcijski strateški okvir Kantona, prilikom izrade
istog, analizirani su dosadašnji monitorinzi i evaluacije
prethodnih antikorupcijskih strateških okvira, drţavnog i
federalnog nivoa, a sve sa ciljem izbjegavanja izazova sa
kojima su se susretali viši nivoi vlasti prilikom
implementacije antikorupcijskih politika. Razlozi za
ovakav sveobuhvatan pristup je opredijeljenost Vlade
Zeniĉko-dobojskog kantona da se sistemski i
sveobuhvatno bori protiv korupcije, putem preventivnih i
represivnih mjera.
Strategija i Akcioni plan su, kao što je već navedeno,
izraĊeni uz participatorni i holistiĉki pristup i to kako u
samoj identifikaciji riziĉnih oblasti za pojavu koruptivnog
ponašanja, tako i u smislu predlaganja mogućih rješenja i
konkretnih aktivnosti na prevenciji nastanka korupcije, ali
i suzbijanju iste. Prilikom izrade Strategije i Akcionog
plana, Tim Vlade Zeniĉko-dobojskog kantona za borbu
protiv korupcije je konsultovao i na odreĊeni naĉin
ukljuĉio sve institucije u Zeniĉko-dobojskom kantonu u
njegovu izradu, na naĉin da su isti predlagali riziĉne
oblasti za pojavu korupcije unutar svoje institucije, kao i
konkretne aktivnosti na spreĉavanju nastanka koruptivnih
pojava. Time se, barem naĉelno, osiguralo da su svi oni
subjekti koji trebaju implementirati antikorupcijske
aktivnosti u Zeniĉko-dobojskom kantonu, prethodno i
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konsultirani u kreiranju ostvarivih aktivnosti. Prilikom
izrade Strategije i Akcionog plana vodilo se raĉuna da je u
implementaciji nuţna disperzija odgovornosti na sve
društvene subjekte, odnosno pokušao se postići integrisani
pristup rješavanju problema.
Strategija se prvenstveno odnosi na kantonalne organe
uprave, kantonalne upravne organizacije, pravna lica u
kojima Vlada ili kantonalni organi uprave/upravne
organizacije imaju nadleţnost po osnovu zakonskih ili
vlasniĉkih prava. Strategija holistiĉkim pristupom
ukljuĉuje i sve ostale institucije sa antikorupcijskim
nadleţnostima u Zeniĉko-dobojskom kantonu, kao i
zainteresovana antikorupcijska tijela u BiH, poput APIKa, Antikorupcionog tima Vlade FBiH i timova za borbu
protiv korupcije iz drugih kantona u Federaciji BiH. Pored
toga ukljuĉen je i privatni sektor, akademska zajednica,
mediji, nevladine organizacije, kao i svi graĊani Zeniĉkodobojskog kantona.
Vremenski okvir Strategije za borbu protiv korupcije
Vlade Zeniĉko-dobojskog kantona je 2017-2019 godina.
Opći cilj Strategije za borbu protiv korupcije
Vlade Zeniĉko-dobojskog kantona 2017– 2019
Uzimajući u obzir ĉinjenicu da je korupcija sveprisutna
pojava u Bosni i Hercegovini, pa samim tim i na
administrativnom prostoru Zeniĉko-dobojskog kantona,
koja znaĉajno narušava povjerenje graĊana u institucije
vlasti, pretpostavlja se kao neophodan sistemski pristup
prevenciji i suzbijanju korupcije. Prilikom takvog pristupa
neophodno je da se definišu strateški prioriteti i ciljevi
koji se ţele postići u zacrtanom vremenskom periodu.
Strategijom se ţele na sveobuhvatan naĉin, jaĉajući
kapacitete svih institucija Zeniĉko-dobojskog kantona,
prvenstveno stvoriti pretpostavke za efikasnu prevenciju
korupcije u svim oblastima djelovanja javnih institucija. S
tim u vezi, Vlada Zeniĉko-dobojskog kantona, putem
Tima Vlade Zeniĉko-dobojskog kantona, ţeli kontinuirano
jaĉati kapacitete svih institucija, radi uspostavljanja
transparentnog, odgovornog i efikasnog sistema u
preveniranju korupcije. Pored toga ţeli se uspostaviti
sistem gdje će se u svim institucijama, ukoliko se
korupcijsko ponašanje i ostvari, znaĉajno povećati
vjerovatnoća da se takvo ponašanje otkrije i adekvatno
sankcioniše od strane nadleţnih subjekata.
Zbog toga se u procesu izrade Strategije nastojalo da
ista ima principe tzv. „integrirane antikorupcijske
strategije“, ĉiji su neizostavni principi da bude zasnovana
na ĉinjenicama, transparentna, nepristrasna, struĉna,
inkluzivna, sveobuhvatna, orijentirana na uĉinak i
fleksibilna (UNODC 2004).
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TakoĊer, svrha Strategije je da fokusira borbu protiv
korupcije na oblasti, gdje prema ustavnim nadleţnostima
ima iskljuĉivu ili podijeljenu nadleţnost (zdravstvo,
obrazovanje, socijalna politika i drugo). Uzimajući u obzir
sve navedeno, opći cilj Strategije za borbu protiv
korupcije Vlade Zeniĉko-dobojskog kantona 2017–2019
je:
Vlada Zeniĉko-dobojskog kantona će, posredstvom
Tima Vlade za borbu protiv korupcije, nastojati da se
u svim segmentima nadleţnosti Zeniĉko-dobojskog
kantona osiguraju efikasne i efektivne pretpostavke za
sistemski pristup borbi protiv korupcije, te će u tom
procesu ostvariti saradnju sa Agencijom za prevenciju
korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije BiH,
Antikorupcionim timom Vlade FBiH i relevantnim
predstavnicima nevladinog sektora.
Specifiĉni ciljevi
Navedeni opći cilj Strategije za borbu protiv korupcije
Vlade
Zeniĉko-dobojskog
kantona
2017–2019,
pretpostavlja postojanje specifiĉnih ciljeva, kao što su:
1. Uspostavljanje efikasnog i efektivnog sistemskog i
sektorskog antikorupcijskog preventivnog sistema
unutar Zeniĉko-dobojskog kantona;
2. UnapreĊenje kapaciteta pravosudnih institucija i
organa za provoĊenje zakona u efikasnom i
efektivnom otkrivanju i procesuiranju korupcijskih
kriviĉnih djela;
3. Razvijanje svijesti o štetnosti korupcije i saradnja sa
graĊanskim društvom;
4. Uspostava koordinacijskih mehanizama za nadzor i
provoĊenje
antikorupcijskih
aktivnosti
unutar
institucija Zeniĉko-dobojskog kantona.
Naĉela u dizajniranju Strategije i Akcionog plana
Prilikom izrade Strategije i Akcionog plana za borbu
protiv korupcije Vlade Zeniĉko-dobojskog kantona 20172019, uzeta su u obzir naĉela koja su potrebna radi
dizajniranja strateških ciljeva, programa i aktivnosti.
Pored dizajniranja strateških ciljeva, programa i aktivnosti
i njihovo provoĊenje mora biti zasnovano na istim
naĉelima. Kljuĉna naĉela u dizajniranju Strategije i
Akcionog plana su:

ĉetvrtak, 30.11.2017.

Naĉelo zakonitosti - pretpostavlja da svi strateški
prioriteti, ciljevi i programi koji se trebaju postići u
provoĊenju Strategije i Akcionog plana, moraju biti
zasnovani na ustavnim nadleţnostima Zeniĉkodobojskog kantona i u skladu sa zakonima, odnosno
višim pravnim aktima.
Naĉelo inkluzivnosti - pretpostavlja da će se
prilikom provoĊenja Strategije i Akcionog plana
ukljuĉiti svi akteri koji mogu doprinijeti suzbijanju
korupcije u Zeniĉko-dobojskom kantonu, ukljuĉujući
institucije vlasti, privatni sektor, akademsku
zajednicu, nevladin sektor i graĊane u cjelini.
Naĉelo objektivnosti – pretpostavlja da strateški
pristup borbe protiv korupcije, ukljuĉujući i
implementaciju aktivnosti za ĉiju realizaciju su
zaduţene odreĊene institucije, sa jasnim rokovima
implementacije, pokazateljima uspjeha i potrebnim
sredstvima za njihovo provoĊenje treba zasnivati na
objektivnim indikatorima.
Naĉelo transparentnosti - podrazumjeva da zbog
interesa javnosti i ranjivosti društva na korupciju, o
svim aktivnostima na provoĊenju antikorupcijskih
nastojanja, treba adekvatno informisati javnost sa
namjerom jaĉanja povjerenja graĊana u institucije
vlasti.
Naĉelo zasnovanosti na ĉinjenicama - pretpostavlja
da će se prilikom svake antikorupcijske aktivnosti
pristupati na utvrĊenim ĉinjenicama, kako bi efekti
provedenih aktivnosti bili adekvatni izazovu sa
kojima se institucije vlasti Zeniĉko-dobojskog
kantona susreću.
Naĉelo ekonomiĉnosti - antikorupcijske aktivnosti i
jaĉanje integriteta institucija Zeniĉko-dobojskog
kantona trebaju da budu sastavni dio redovnih
aktivnosti svakodnevnog provoĊenja nadleţnosti
institucija, tako da je potrebno osigurati što manje
utroška sredstava za sastavne dijelove svakodnevnih
duţnosti.
Naĉelo efikasnosti - kako bi se na što uspješniji
naĉin ostvarili strateški ciljevi u borbi protiv
korupcije, potrebno je da se prilikom planiranja
strateških aktivnosti vodi raĉuna o stvarnim
rezultatima koji se trebaju postići uz optimalno
trošenje vremenskih resursa.
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Analiza situacije
Prilikom izrade strateškog okvira za borbu protiv
korupcije u Zeniĉko-dobojskom kantonu u obzir su uzeti
kako unutrašnji, tako i vanjski faktori, koji mogu
unaprijediti provoĊenje antikorupcijskih mjera. S tim u
vezi su posebno analizirane snage i slabosti Zeniĉkodobojskog kantona, odnosno prilike i prijetnje koje postoje
u društvenom, politiĉkom, organizacionom, pravnom i
ekonomskom okruţenju Kantona. Snage i slabosti,
odnosno prilike i prijetnje mogu znaĉajno uticati na
uspješno, ili pak neuspješno provoĊenje strateškog okvira
koji se odnosi na borbu protiv korupcije.
Snage
Stvarna i potpuna spremnost Vlade Zeniĉko-dobojskog
kantona za uspostavljanje sveobuhvatnog sistema, koji će
pristupiti borbi protiv korupcije, je posebno identificirana
kao nešto što je prvenstveni preduslov za uspješno
suzbijanje korupcije. Vaţno je napomenuti da na
administrativno-politiĉkom prostoru Zeniĉko-dobojskog
kantona od njegovog samog formiranja vlada stabilna
vladajuća većina što osigurava potpunu podršku borbi
protiv korupcije. TakoĊer, ĉinjenica je da je i Tim Vlade
Zeniĉko-dobojskog kantona, formiran u oktobru 2016.
godine, itekako aktivno provodio svoje duţnosti i obaveze
zbog kojih je imenovan. Tako naprimjer, Tim je izmeĊu
ostalog ostvario saradnju sa APIK-om, ACCOUNT-om i
Transparency Internationalom u BiH. Pored toga, odrţano
je više treninga za koordinatore antikorupcijskih aktivnosti
u svim institucijama u Zeniĉko-dobojskom kantonu, te su
sve institucije upoznate sa svojim obavezama iz Akcionog
plana za borbu protiv korupcije, s tim da Strategija ĉini
samo nadogradnju Akcionog plana usvojenog u martu
2017. godine. Vaţno je napomenuti da je prema uputama
Tima , većina (više od 90%) institucija u Zeniĉkodobojskom kantonu, usvojila vlastite operativne planove
za borbu protiv korupcije, koji su u saglasnosti sa
Strategijom i Akcionim planom za borbu protiv korupcije
Vlade Zeniĉko-dobojskog kantona. Predstavnici Tima
Vlade, kao i ostali drţavni sluţbenici Zeniĉko-dobojskog
kantona, kontinuirano grade svoje kapacitete iz oblasti
prevencije borbe protiv korupcije, te su shodno tome i
prisustvovali većem broju treninga i obuka.
Slabosti
Tim Vlade Zeniĉko-dobojskog kantona, kao centralna
institucija za provedbu Strategije i Akcionog plana,
imenovan je iz reda drţavnih sluţbenika i predstavnika
akademskog i nevladinog sektora, kao privremeno tijelo, a
ĉlanovi Tima Vlade Zeniĉko-dobojskog kantona imaju i
svoje redovne radne obaveze. Ovakva situacija ograniĉava
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potpunu posvećenost ĉlanova Tima Vlade Zeniĉkodobojskog kantona u ostvarivanju svojih obaveza unutar
Tima, a što moţe predstavljati znaĉajnu slabost s obzirom
da problem korupcije zahtjeva potpunu posvećenost.
Formalan pristup antikorupcijskim aktivnostima i
nerijetko prebacivanje odgovornosti uposlenika u javnim
institucijama, kao i ĉesta nespremnost pojedinaca unutar
javne uprave na nove obaveze i aktivnosti, pojave su na
koje su ukazivala istraţivanja, tako da se ove ĉinjenice
trebaju uzeti u obzir prilikom dizajniranja antikorupcijskih
aktivnosti.
Nedovoljna sredstva za antikorupcijske aktivnosti
ĉesto mogu predstavljati izazov u provoĊenju
antikorupcijskih zadataka, te zbog sveopće situacije u
društvu takva ĉinjenica moţe predstavljati znaĉajnu
slabost u provoĊenju istih. TakoĊer, iako je korupcija
dugogodišnji problem u Bosni i Hercegovini, ipak
sistemski pristupi su relativna novina u Zeniĉkodobojskom kantonu, a posljedica istog je ograniĉen broj
zaposlenika koji u potpunosti mogu odgovoriti na
proaktivne i sistemske pristupe u borbi protiv korupcije.
Zato je potrebno kontinuirano graditi kapacitete
zaposlenih
u
javnim
institucijama
u
pravcu
antikorupcijskih mehanizama koji su dostupni.
Holistiĉki i inkluzivni pristupi u kojima su ukljuĉeni
svi akteri u borbi protiv korupcije jeste jedini naĉin koji
moţe poluĉiti rezultatima. Poseban doprinos u borbi protiv
korupcije imaju graĊani, meĊutim, jasno je da je
povjerenje graĊana u institucije vlasti na vrlo niskom
nivou. S tim u vezi takav izazov prilikom dizajniranja
Strategije i Akcionog plana i jeste identificiran. U tom
smislu je neophodno proaktivno izvještavati javnost o
svim uzrocima i posljedicama korupcije, ali i istovremeno
graditi i pozitivne primjere uvjeravajući javnost da je
borba protiv korupcije moguća. Zato su pravovremene
informacije
u
medijima
itekako
znaĉajne
u
antikorupcijskim nastojanjima.
Prilike
Problem korupcije s kojom se susreće bosanskohercegovaĉko društvo je akcentovan i pokazana je
potpuna spremnost meĊunarodnih institucija da pomognu
vladama na svim nivoima vlasti, ukljuĉujući i Zeniĉkodobojski kanton. S tim u vezi se kontinuirano pruţa i
finansijska i struĉna pomoć koja moţe biti od krucijalnog
znaĉaja u prevenciji i suzbijanju kompleksne i negativne
pojave kakva je korupcija, sigurno. Dosadašnje iskustvo
Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe
protiv korupcije BiH je svakako prilika koja moţe biti
itekako od koristi za implementaciju prvog strateškog
okvira na podruĉju Zeniĉko-dobojskog kantona.
Koordinacija i saradnja sa centralnim antikorupcijskim
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tijelom jeste i obaveza iz Zakona o prevenciji korupcije i
koordinaciju borbe protiv korupcije.
TakoĊer, a posebno uzimajući u obzir da se radi o
provoĊenju prvog strateškog okvira za borbu protiv
korupcije u Zeniĉko-dobojskom kantonu, vrlo je znaĉajno
opredjeljenje nevladinih organizacija da podrţe
antikorupcijske napore institucija vlasti, jer njihovo
dugogodišnje iskustvo u antikorupcijskim aktivnostima
moţe olakšati napore u borbi protiv korupcije i
institucijama Zeniĉko-dobojskog kantona.
Prijetnje
Zbog ukupnih geopolitiĉkih prilika, migrantske krize,
socijalnih prilika, prirodnih katastrofa i drugih pojava,
Bosna i Hercegovina moţda neće biti u fokusu paţnje
onoliko koliko je potrebno da se antikorupcijskim
reformama pruţi adekvatna podrška. Bez te podrške, i u
izvjesnoj mjeri pozitivnog pritiska, antikorupcijske mjere i
aktivnosti mogu biti usporene. TakoĊer, znaĉajna podrška
nevladinog sektora je ovisna o donatorskoj pomoći, pa i
pored same volje da pomognu institucijama vlasti, moţe
biti usporena, ukoliko ne posjeduju adekvatna finansijska
sredstva.
Strateški ciljevi i programi za njihovo provoĊenje
Promatra li se borba protiv korupcije kao borba za
bolji i kvalitetniji ţivot graĊana, onda su strateški ciljevi
Vlade Zeniĉko-dobojskog kantona definisani ovim
planom, obaveza svih javnih institucija u sklopu svojih
nadleţnosti. Ovakav pristup naravno, ne iskljuĉuje
mogućnost ili obavezu da se u implementaciji pojedinih
aktivnosti ostvari proaktivna saradnja sa drugim vladinim
i nevladinim organima i organizacijama, neovisno o nivou
vlasti.
Definisana su ĉetiri osnovna strateška cilja koja se
odnose na ĉetiri sveobuhvatna pravca u borbi protiv
korupcije, a to su: prevencija korupcije, suzbijanje
korupcije, podizanje svijesti graĊanskog društva i efikasno
uspostavljeni koordinacijski mehanizmi i nadzor nad
provoĊenjem antikorupcijskih aktivnosti. Kako bi se
adekvatno ostvarilo i nadziralo provoĊenje svih
specifiĉnih strateških ciljeva, isti su dodatno razraĊeni
kroz strateške programe, a oni su dodatno razraĊeni kroz
specifiĉne aktivnosti koje su operacionalizovane u
Akcionom planu. Sve aktivnosti su odreĊene preciznim
rokovima unutar kojih se trebaju provesti, sa taĉno
odreĊenim implementatorima, pokazateljima provoĊenja
aktivnosti i potrebnim resursima za provoĊenje istih.
Specifiĉni strateški ciljevi Strategije, iako su formalno
odvojeni radi lakše realizacije, itekako su u meĊusobnoj
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korelaciji i uspješna borba protiv korupcije ovisi od
stvarne implementacije sva ĉetiri specifiĉna cilja. Vlada
Zeniĉko-dobojskog kantona se istinski opredijelila za
pokretanje svih potrebnih dugoroĉnih i planskih aktivnosti
u borbi protiv korupcije u svim segmentima svog rada i
svojih nadleţnosti. U okviru nadleţnosti najveći fokus
jeste na prevenciji korupcije, sa posebnim sektorskim
pristupom.
Uspostavljanje efikasnog i efektivnog sistemskog i
sektorskog antikorupcijskog preventivnog sistema
unutar Zeniĉko-dobojskog kantona
Vlada Zeniĉko-dobojskog kantona je prepoznala da
prevencija korupcije treba da bude u prvom planu, ma
koliko god se prisila ĉinila vaţnom. Antikorupcijska
borba, iako je represivno efikasna, ne postiţe
sveobuhvatni uspjeh ako u nju nije ukljuĉena i
sveobuhvatna
preventivna
politika.
Razvijanje,
promovisanje i provoĊenje prevencije u antikorupcijskim
nastojanjima jeste poseban strateški cilj unutar Strategije.
Strateški cilj 1. je najobimniji cilj prema broju i obimu
strateških programa i aktivnosti koje u sebi sadrţi.
TakoĊer u ovom strateškom cilju pored preventivnih
aktivnosti za sve institucije fokus je stavljen i na posebne
oblasti, odnosno nadleţnosti Zeniĉko-dobojskog kantona,
riziĉne na korupciju poput javnih nabavki, subvencija i
naknada, zdravstva, obrazovanja i javnih finansija.
Ĉlan 5. Konvencije za borbu protiv korupcije
Ujedinjenih naroda navodi potrebu (Politika i praksa
spreĉavanja korupcije), da drţave potpisnice, razraĊuju i
sprovode djelotvornu politiku spreĉavanja korupcije,
kojom se unapreĊuje uĉešće društva i odrţavanje naĉela
vladavine prava, dobrog upravljanja javnim poslovima i
javnom imovinom, integritet, transparentnost i
odgovornost. Ovaj ĉlan od drţava potpisnica više zahtjeva
preduzimanje odreĊenih akcija, nego usvajanje odreĊenih
propisa.
Uzimajući u obzir da ovi vrlo vaţni antikorupcijski
mehanizmi predstavljaju osnov za eliminiranje uzroka
korupcije, veoma je vaţno da se obaveze iz ovog
strateškog cilja poduzimaju sistemski i na vrijeme.
Prevencija korupcije za sve institucije
Uzimajući u obzir da Strategija i Akcioni plan
predstavljaju prvi antikorupcijski strateški okvir u
Zeniĉko-dobojskom kantonu, upravo je najveći fokus na
uspostavljanju cjelokupnog preventivnog sistema za sve
kantonalne organe uprave, kantonalne upravne
organizacije, pravna lica u kojima Vlada ili kantonalni
organi uprave/upravne organizacije, imaju nadleţnost po
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osnovu zakonskih ili vlasniĉkih prava. Samo zajedniĉkim i
harmonizovanim pristupom svih institucija Zeniĉkodobojskog kantona, moţe se uspostaviti adekvatan i
sistemski pristup orjentiran na uĉinak da se mogućnost
pojavljivanja korupcije u institucijama svede na što manju
mjeru.
Interni antikorupcijski dokumenti i transparentnost
u procesu donošenja propisa
Kako je ovo prvi strateški okvir za borbu protiv
korupcije u Zeniĉko-dobojskom kantonu ĉiji su
implementatori svi kantonalni organi uprave, kantonalne
upravne organizacije, pravna lica u kojima Vlada ili
kantonalni organi uprave/upravne organizacije, imaju
nadleţnost po osnovu zakonskih ili vlasniĉkih prava,
prvenstvena i posebna pozornost se obratila na
uspostavljanju internih antikorupcijskih politika unutar
svake institucije Zeniĉko-dobojskog kantona. Upravo
uspostavljanje planskog pristupa u kojem će sve institucije
znati koje obaveze imaju po pitanju provoĊenja Strategije
i Akcionog plana će biti garant i osnovni preduslov za
osiguranje provoĊenja antikorupcijskih aktivnosti.
TakoĊer, jaĉanje institucionalnog integriteta je, prema
dosadašnjoj praksi u BiH i prema Smjernicama i ostalim
dokumentima Agencije za prevenciju korupcije i
koordinaciju borbe protiv korupcije BiH posebno
efikasno, kada se vrši putem procjene svake institucije
ponaosob.

Broj 13– strana 1889

segment prevencije korupcije i preduslova za uĉešće
cjelokupnog društva u spreĉavanju korupcije. Prema
izvještajima organizacija civilnog društva, proces
donošenja odluka u BiH još uvijek nije dovoljno javan, a
problemi se javljaju prilikom donošenja pravnih propisa
(odsustvo javnih rasprava ili nedovoljna ukljuĉenost
zainteresiranih aktera), prikrivenog uticanja na donošenje
odluka (lobiranje), odsustva analiza kao i nepotpunih
obrazloţenja.
Kompleksna bosanskohercegovaĉka ustavna struktura
i nadleţnosti ĉesto dovodi do ĉinjenice da propisi niţih
nivoa vlasti nisu usklaĊeni sa propisima viših nivoa vlasti,
ili odreĊenim propisima se propisuju nadleţnosti
odreĊenim nivoima vlasti.
Strateški programi:
1. Jaĉati kapacitete institucija u izradi i provoĊenju
internih antikorupcijskih politika i unapreĊenju
institucionalnog integriteta ;
2. Osigurati praksu transparentnog i usklaĊenog procesa
donošenja propisa.
Zapošljavanje, etika i integritet u javnim institucijama

Narušavanje integriteta se treba shvatiti u širem
kontekstu od korupcije i koruptivnog ponašanja, iako
postojanje institucionalnog i liĉnog integriteta predstavlja
efikasnu prevenciju nastanka korupcije i koruptivnog
ponašanja. Ipak, šire gledano, svako koruptivno ponašanje
predstavlja narušavanje integriteta, ali svaka vrsta
narušavanja integriteta ne predstavlja nuţno korupciju ili
koruptivno ponašanje, već moţe predstavljati i bilo koju
vrstu neetiĉkog i neprofesionalnog ponašanja ili bilo koju
drugu nepravilnost u radu. Upravo zato je svaka institucija
najbolje upoznata sa ĉinjenjicom gdje postoji mogućnost
nastanka rizika za narušavanje integriteta i treba da bude
istinski opredijeljena da minimizira uslove za nastanak
rizika od korupcije.

Pod utjecajem loše socijalne i ekonomske situacije u
Bosni i Hercegovini javni sektor je još uvijek najpoţeljniji
poslodavac za graĊane. Razliĉita istraţivanja ukazuju na
visok stepen korupcijskog ponašanja prilikom procesa
upošljavanja lica u javni sektor. Transparency
International BiH navodi da rezultati njihovog Centra za
pruţanje pravne pomoći potvrĊuju da je korupcija u
zapošljavanju jedan od najvećih problema s kojima se
graĊani suoĉavaju, te da se većina prijava pristiglih tokom
2016. godine, odnosi na zapošljavanje u drţavnoj upravi i
obrazovnim ustanovama. Ĉlanom 7. Konvencije za borbu
protiv korupcije se izmeĊu ostaloga, odreĊuje da procesi
zapošljavanja trebaju biti transparentni i pošteni. Potrebno
je uvesti transparentne procese prilikom zapošljavanja i
izbjegavati situacije koje mogu dovesti do rizika koji
mogu dovesti do korupcije u društvu.

U demokratskom društvu koje dobro funkcionira,
graĊanstvo treba biti informisano o svim relevantnim
aktivnostima institucija vlasti. Da bi bilo tako, graĊanke i
graĊani moraju imati slobodan pristup vladinim podacima
i informacijama, analizirati ih i biti u prilici dijeliti s
drugim graĊankama i graĊanima. Vjerojatnoća da će doći
do nastanka korupcije ili da će ona ostati skrivena
povećava se ukoliko proces donošenja odluka nije javan.
Povećanje transparentnosti u procesu donošenja odluka,
kroz unapreĊenje normativnog okvira i prakse, jeste bitan

Visoki etiĉki standardi i integritet javnih funkcionera i
drţavnih sluţbenika su najbolja, najjednostavnija i po
pitanju upotrijebljenih resursa za njih, najmanje zahtjevna
prepreka korupciji. Upravo veliki dio integriteta institucija
zavisi od etiĉkog i profesionalnog ponašanja njenih
zaposlenika, ĉime se dobrano utiĉe na povjerenje graĊana
u rad institucija. Etiĉka naĉela, kao što nalaţu konvencije
koje su donijeli Ujedinjeni narodi i Vijeće Evrope, treba
da budu ugraĊene u zakonima i etiĉkim kodeksima.
Usvajanjem, provoĊenjem i nadzorom nad provoĊenjem
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etiĉkih kodeksa i kodeksa ponašanja od strane svih
institucija, jaĉa profesionalnost i integritet institucija od
javnog znaĉaja.
Strateški programi:
1. Osigurati transparentne i poštene procese zapošljavanja
u javnim institucijama u Zeniĉko-dobojskom kantonu;
2. Jaĉanje etike i integriteta zaposlenika u javnim
institucija u Zeniĉko-dobojskom kantonu.
Proaktivna transparentnost i uspostavljanje sistema za
otkrivanje korupcijskog ponašanja od strane
uposlenika u javnim institucijama
Organi javne uprave su, shodno ĉlanu 10. Konvencije
za borbu protiv korupcije Ujedinjenih naroda, u obavezi
poduzeti potrebne mjere kako bi se povećala njihova
transparentnost, što ukljuĉuje omogućavanje uvida šire
javnosti u organizaciju, funkcioniranje i postupke
donošenja odluka, pojednostavljivanje postupaka pristupa
tijelima nadleţnim za odluĉivanje, te objavljivanje
informacija. Principi ĉlana 10. Konvencije se baziraju na
principima
proaktivne
transparentnosti
koja
podrazumijeva
praksu
javnih
institucija
da
samoinicijativno objavljuju informacije od javnog znaĉaja
koje se nalaze u njihovom posjedu. Nedostatak
transparentnosti i lakih i dostupnih alata za komunikaciju
graĊana sa institucijama vlasti, moţe dovesti do otuĊenosti
graĊana od institucija vlasti i gubljenju povjerenja u njih.
Upravo zato samo proaktivna i stalna otvorenost
institucija vlasti moţe ostvariti bolju saradnju i
komunikaciju sa graĊanima.
Ukoliko u institucionalnom okruţenju vlada praksa da
se korupcijsko ponašanje teško otkriva ili nikako ne
otkriva, povećava se mogućnost da se korupcijsko
ponašanje i ostvari. Primjetno je da institucije vlasti ĉesto
nisu na sistemskom planskom pristupu svjesne koje su
oblasti i procesi rada najviše izloţene korupcijskom
ponašanju, nego se takvo nešto bazira na incidentalnom
pristupu. S tim uvezi, potrebno je da se identificiraju
oblasti koje su najviše podloţne korupciji kako bi se
istima posvetila dodatna paţnja u otkrivanju manifestacije
takve društveno negativne pojave. Kontinuirane i
iznenadne kontrole riziĉnih oblasti su svakako od
znaĉajnog i preventivnog karaktera za korupcijsko
ponašanje uposlenika u javnim institucijama.
Strateški programi:
1. Uspostaviti proaktivnu transparentnost institucija i
efikasnije alate komunikacije sa graĊanskim društvom
u Zeniĉko-dobojskom kantonu
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2. Unaprijediti mehanizme otkrivanje korupcijskog
ponašanja u institucijama Zeniĉko-dobojskog kantona.
Antikorupcijske obuke i mehanizmi za zaštitu
prijavitelja korupcije i internog prijavljivanja
korupcijskog ponašanja
Kompleksnost fenomena korupcije zahtijeva i adekvatno izgraĊene kapacitete onih koji trebaju da provode
mehanizme za spreĉavanje korupcije, a to se prvenstveno
odnosi na sve zaposlenike u javnim institucijama. U tom
pravcu je neophodno da zaposlenici u javnim institucijama
budu upoznati sa uzrocima korupcije i korupcijskog
ponašanja, razliĉitih pojavnih oblika korupcije, podizanja
svijesti o štetnosti korupcije i svim dostupnim alatima za
prevenciju i borbu protiv korupcije. Zaposlenici javnih
institucija, a posebno drţavni sluţbenici, u ranijem
periodu su pohaĊali razliĉite obuke na temu borbe protiv
korupcije, meĊutim, ĉesto takve obuke nisu poduzimane
na planskom nivou i u skladu sa specifiĉnim potrebama
drţavnih sluţbenika. S tim u vezi, Tim Vlade Zeniĉkodobojskog kantona za borbu protiv korupcije od svog
osnivanja u saradnji sa, prvenstveno nevladinim organizacijama i drugim partnerima, provodi planske obuke za
drţavne sluţbenike, a posebno za koordinatore antikorupcijskih aktivnosti u svim institucijama Zeniĉko-dobojskog
kantona. U cilju kontinuiranog jaĉanja kapaciteta
zaposlenika u institucijama Zeniĉko-dobojskog kantona,
nastavit će se odrţavati planske i kontinuirane obuke, a
prema unaprijed odreĊenim potrebama zaposlenika.
Zagovaranja i javno promovisanje dobrog i odgovornog ponašanja zaposlenih u institucijama Zeniĉkodobojskog kantona je nešto što nije poduzimano na
sistematiĉan naĉin. Ukoliko se odgovorno ponašanje zaposlenika ne promoviše i ne prepozna od strane nadreĊenih,
odnosno ukoliko su u istom statusu lica koja se odgovorno
ponašaju i ona koja se ne ponašaju na taj naĉin, utiĉe se
na demotivaciju zaposlenika da se odgovorno ponašaju.
Vlada Zeniĉko-dobojskog kantona je opredijeljena da se
napori i odgovorno ponašanje zaposlenika prepoznaju i
javno zagovaraju, a sve sa ciljem podsticanja svih
zaposlenika na takav odnos prema institucijama u kojima
rade.
Uspostavom mehanizama za adekvatno prijavljivanje
korupcije i zaštite lica koja prijavljuju korupciju se
motiviše da, lica koja primjete korupciju, takvo ponašanje
i prijave nadleţnim organima za postupanje. Vlada
Zeniĉko-dobojskog kantona je strateški opredijeljena,
izmeĊu ostalih, da uspostavi u potpunosti odgovarajuće
mehanizme za zaštitu lica koja prijavljuju korupciju. Ipak,
Vlada Kantona je svjesna potrebe usklaĊenosti propisa sa
višim nivoima vlasti i svojih zakonodavnih nadleţnosti, te
će iste sa tim principima, a u vezi za zaštitom lica koja
prijavljuju korupciju i prilagoditi.

ĉetvrtak, 30.11.2017.

„SLUŢBENE NOVINE ZENIĈKO-DOBOJSKOG KANTONA“

Strateški programi:
1. UnapreĊenje znanja i svijesti uposlenika
antikorupcijskim mjerama i mehanizmima;

o

2. Promoviranje i javno zagovaranje odgovornog
ponašanja sluţbenika i uspostava odgovarajućeg
sistema zaštite lica koja prijavljuju korupciju.
Disciplinski postupci protiv zaposlenika
Adekvatno sankcionisanje zaposlenika u institucijama
za neprofesionalno, neetiĉno i korupcijsko ponašanje
moţe znaĉajno odvratiti potencijalna lica od vršenja
korupcijskih aktivnosti. Disciplinski postupci, iako
znaĉajan alat, ne koriste se u punom kapacitetu. Poznati su
sluĉajevi gdje lica koja ĉine disciplinske prekršaje nisu na
odgovarajući naĉin sankcionisana, što moţe djelovati
stimulirajuće za buduća neprofesionalna, neetiĉna i
korupcijska ponašanja u institucijama. TakoĊer, neadekvatnim sankcionisanjem takvih lica djeluje se demotivirajuće, za lica koja se odgovorno, pošteno i
profesionalno odnose prema poslovima koje obavljaju. Za
potrebu identifikacije stvarnog problema neophodno je
izvršiti analizu postojećeg stanja i onda na efikasne naĉine
uspostaviti disciplinske postupke.
Strateški program:
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kontinuirano jaĉati struĉnost lica koja provode poslove
javnih nabavki u institucijama. Dokazano je, da ĉesto i
same greške odreĊenih zaposlenika u procesima javnih
nabavki znaĉajno narušavaju integritet institucije koja
provodi javne nabavke, te se urušava i povjerenje javnosti
u institucije.
Transparentnost nabavki i planiranja javnih nabavki su
principi koji znaĉajno preveniraju samo nastajanje
korupcije, te s tim u vezi institucije Zeniĉko-dobojskog
kantona trebaju da ostvare maksimalnu transparentnost u
smislu otvorenosti javnih nabavki. Otvorenost u vezi sa
planovima javnih nabavki znatno olakšava pripremu svim
zainteresovanim ponuĊaĉima u pristupu procesa javnih
nabavki.
Odgovarajućom i efikasnom metodologijom je moguće
izvršiti procjenu rizika o mogućnosti pojave rizika
korupcije u javnim nabavkama, odnosno u nekim od faza
javnih nabavki. Upravo zbog same kompleksnosti procesa
javnih nabavki nije uvijek potpuno jasno gdje se nalaze
najveći rizici u ovom postupku. Praćenje i procjena javnih
nabavki jeste vrlo znaĉajan mehanizam u otkrivanju i
spreĉavanju korupcije u ovoj oblasti.
Strateški program:
1. Jaĉanje znanja zaposlenika u institucijama Zeniĉkodobojskog kantona o postupcima javnih nabavki;

1. Uspostava i odrţavanje efikasnih i efektivnih
disciplinskih postupaka u institucijama Vlade Zeniĉkodobojskog kantona.
Javne nabavke
Javne nabavke imaju znaĉajan udio u BDP-u svake
zemlje, odnosno, prema procjenama, one ĉine u prosjeku
15 do 30% u ukupnoj javnoj potrošnji, te je njihovo
efikasno sprovoĊenje za svaku drţavu, vaţno pitanje.
Javna nabavka je takoĊer oblast prepoznata kao veoma
sklona korupciji, što moţe imati direktne ekonomske
efekte kao što su: skupa a nekvalitetna nabavka, nabavka
roba, usluga i radova koja nije ekonomski opravdana ili
zasnovana na stvarnim potrebama i drugo. U Bosni i
Hercegovini, a samim time i u Zeniĉko-dobojskom
kantonu, institucije troše znaĉajna sredstva za ugovore o
javnoj nabavci.
Dosljedna primjena slova i duha Zakona o javnim
nabavkama BiH bi svakako smanjila moguće rizike za
nastanak korupcijskog ponašanja u ovoj oblasti, te se
moţe zakljuĉiti da je potpuno neimplementiranje
zakonskih rješenja iz ove oblasti veći rizik, nego li sam
Zakon po sebi. Kako bi se osigurala potpuna primjena
zakonskog rješenja iz oblasti javnih nabavki, potrebno je

2. Unaprijediti transparentnosti planiranja i provoĊenja
postupaka javnih nabavki;
3. Osigurati mehanizme za adekvatno mapiranje rizika u
javnim nabavkama i praćenja provoĊenja.
Subvencije i naknade
Jedna od kljuĉnih karakteristika funkcionisanja
institucija Zeniĉko-dobojskog kantona, barem kada je rijeĉ
o rashodima budţeta, jeste da se znaĉajan dio izdataka
odnosi na finansiranje specifiĉnih potreba vulnerabilnih i
socijalno ugroţenih kategorija stanovništva. Nedostatak
jasnih, objektivnih i transparentnih kriterija za dodjelu
subvencija i naknada svakako povećavaju korupcijske
rizike prilikom izdvajanja ovih sredstava, koja ĉine
znaĉajne izdatke za budţet Zeniĉko-dobojskog kantona. U
dosadašnjoj praksi u Bosni i Hercegovini, poseban rizik je
izraţen prilikom implementacije dodijeljenih subvencija,
odnosno primjetno je da se odreĊene subvencije troše
nenamjenski te se smatra neophodnim efikasna i
kvalitetna kontrola takvih sredstava. Upravo je neophodno
da se osiguraju adekvatni mehanizmi, kako za pravednu i
transparentnu dodjelu sredstava, tako i za efektivnu
kontrolu potrošnje istih.
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TakoĊer pitanje koncesija u Bosni i Hercegovini je
prepoznato kao oblast koja nije adekvatno ureĊena i koja
otvara znaĉajan prostor za korupciju. Pitanje koncesija je
oblast koju Vlada Zeniĉko-dobojskog kantona planira
urediti i harmonizirati sa višim nivoima vlasti.
Strateški programi:
1. Unaprijediti transparentnost dodjele subvencija i
naknada i uspostaviti efikasne sisteme kontrole dodjele
istih;
2. Unaprijediti sistem dodjele koncesija i harmoniziranja
propisa u oblasti koncesija.
Zdravstveni sektor
Zdravstveni sektor u Bosni i Hercegovini je prema
referentnim istraţivanjima i percepciji javnosti jedna od
oblasti koja je najviše podloţna rizicima za nastanak
korupcije. Pored toga cjelokupno društvo je posebno
osjetljivo i ranjivo na korupciju u zdravstvu, posebno
uzimajući u obzir da se radi o sektoru koji je od vitalnog
znaĉaja za graĊane. Veliki broj anonimnih prijava graĊana
se upravo odnosi na prijavu korupcije u zdravstvu. Vlada
Zeniĉko-dobojskog kantona je svjesna lošeg materijalnog
poloţaja zdravstvenih radnika, uzimajući u obzir da su
zdravstveni radnici konkurentni i na trţištima zemalja
Evropske unije. Vlada Zeniĉko-dobojskog kantona će sa
nadleţnim sindikatima raditi na iznalaţenju sredstava sa
ciljem povećanja primanja zdravstvenih radnika, i to u
prvom redu ljekara.
Korupcijski rizici i korupcija se u ovoj oblasti moţe
pojaviti na svim nivoima, od neopravdanog odsustva
medicinskog osoblja sa posla (najĉešće zbog obavljanja
privatnih poslova), neformalnih davanja novca za tretman
koji bi trebao biti osloboĊen plaćanja, do kreiranja liste
esencijalnih lijekova koji favoriziraju odreĊene
dobavljaĉe, javnih nabavki koje sugerišu korupcijske veze
dobavljaĉa sa institucijama koje vrše nabavke i sl.
Strateški okvir za borbu protiv korupcije je, uzimajući u
obzir kompleksnost zdravstvenog sektora i nadleţnosti
kantonalnog nivoa, posebnu paţnju obratio aktivnostima
prevencije i borbe protiv korupcije u ovom sektoru.
Esencijalne liste lijekove, procesi propisivanja lijekova
i izdavanje ortopedskih pomagala jeste oblast u kojoj
kantoni imaju nadleţnost. S tim u vezi je potrebno
osigurati svu neophodnu transparentnost ovih procesa, kao
i odgovornost donosilaca odluka za iste. S obzirom na
sloţenost problema potrebno je izvršiti sveobuhvatne
analize stanja u ovim oblastima od strane nadleţnih
zdravstvenih institucija i zdravstvenih radnika, te na
osnovu detaljnog i ĉinjeniĉno utvrĊenog stanja, prepo-
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ruĉiti i implementirati mjere za spreĉavanje nastanka
korupcije i njeno otkrivanje u procesima izrade
esencijalnih listi, propisivanja i trošenja medikamenta i
izdavanja ortopedskih pomagala.
Sukob interesa kao poseban izazov u radu zdravstvenih
radnika jeste nešto što znaĉajno moţe uticati na kvalitet
zdravstvene usluge i uticati na negativnu sliku o
zdravstvenom sektoru od strane graĊana. Sukob interesa je
posebno izraţen kod dopunskog rada ljekara, gdje moţe
doći do rizika da ljekari upućuju pacijente u privatne
zdravstvene ustanove, iako imaju pravo na istu uslugu u
javnoj zdravstvenoj ustanovi. S tim u vezi, oblast sukoba
interesa neophodno je na jedan sistematiĉan naĉin
analizirati i donijeti odreĊene preporuke za implementtaciju. Interne kontrole unutar zdravstvenih institucija su
od krucijalnog znaĉaja za spreĉavanje i otkrivanje
korupcijskih praksi u pruţanju zdravstvenih usluga.
Zdravstvene institucije su već formirale odreĊena tijela
koja se bave prevencijom korupcije u svojim
institucijama. Pozitivan primjer je primjer Etiĉkog
komiteta kantonalne bolnice Zenica, ĉiji rad je potrebno
podrţati i intenzivirati. Potrebno je identificirati radne
procese i oblasti u zdravstvenim institucijama gdje je
neophodno poduzeti hitne mjere i radnje.
Nezakonita bolovanja preko 42 dana su zasigurno
ekonomski negativna po budţet institucija, kako javnih
tako i privatnih, na nivou Zeniĉko-dobojskog kantona.
Primjetno je da zbog raznih motiva mnogi uposlenici
zloupotrebljavaju takvo pravo, što izaziva razliĉite
posljedice po institucije. MeĊutim, bez upućivanja na
bolovanje od strane ljekara isto ne bi bilo moguće. Stoga
je neophodno na adekvatan naĉin, kroz kontinuirane
kontrole, ovu oblast i urediti. TakoĊer, upućivanja na
banjska lijeĉenja pacijenata treba da bude ukljuĉena na
pravilan naĉin. Saradnja sa privatnim zdravstvenim
institucijama je neophodna, ali takva saradnja mora biti
zasnovana na transparentnim i objektivnim kriterijima.
Jedan od gorućih problema graĊana prilikom pristupa
ostvarivanju prava na zdravstvenu zaštitu se ĉesto ogleda
u neopravdanim dugim listama za ĉekanje na zdravstvenu
zaštitu. Ĉesto, takve situacije mogu dovesti do
korupcijskih praksi, tako da je neophodno na sistematiĉan
naĉin pristupiti ovom problemu, kako bi graĊani imali
jednak pristup zdravstvenoj zaštiti. Pored toga, jedan od
naĉina jeste i da se osiguraju efikasni interni mehanizmi
za prijavu korupcije. U analizi ovakvog stanja, pored
internog iskustva zdravstvenih radnika, potrebno je i
putem anonimnih mehanizama ukljuĉiti i korisnike
zdravstvenih usluga, kako bi se dobila objektivna slika o
listama ĉekanja i identificirale oblasti gdje se to najĉešće
dešava. Procesi zapošljavanja u zdravstveni sektor su
posljednjih godina bili podloţni korupcijskim aferama,
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posebno uzimajući u obzir da sam proces zapošljavanja
nije ureĊen na transparentan i precizan naĉin.
Edukacija zdravstvenih radnika o prevenciji i naĉinima
borbe protiv korupcije i podizanja svijesti o štetnosti takve
pojave unutar zdravstvenog sektora je kontinuirana zadaća
zdravstvenih institucija.
Strateški programi:
1. Unaprijediti procese propisivanje esencijalne liste
lijekova i procesa izdavanja lijekova i ortopedskih
pomagala;
2. Normirati prevenciju sukoba interesa u zdravstvenom
sektoru i pojaĉati interne kontrole;
3. Sprijeĉiti
mogućnosti
zdravstvenog sektora;

zloupotrebe
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korupcije neodvojivo je vezano za obrazovanje i
vaspitanje, gdje se jaĉaju moralne vrijednosti društva kao
prepreka razvijanju korupcije. Edukacija je centralni dio
prevencije korupcije.
Efikasno ureĊenje sukoba interesa u domenu
dopunskog rada i instrukcija u osnovnim i srednjim
školama jeste oblast koje je prepoznata kao potrebna za
urediti. Jasno je da se zloupotrebom dopunskog rada,
povjerenje mladih u obrazovni sistem i sistem vrijednosti
itekako urušava. Upravo nastavni i pedagoški kadar treba
da bude moralna vodilja uĉenicima, a ne suprotno od toga.
Zato je, izmeĊu ostalog, vrlo vaţno da se korupcija
sprijeĉi u domenu obrazovnih institucija. Pored toga,
visoko obrazovanje je veoma znaĉajno za edukaciju
visokokvalifikovanog kadra i treba da bude u što većem
omjeru imuno na koruptivna ponašanja.

sredstava

4. Adekvatnim mehanizmima urediti liste ĉekanja i
unaprijediti procese prijavljivanja korupcijskog
ponašanja u zdravstvenim institucijama;
5. Normirati procese zapošljavnja u zdravstvenim
institucijama i podizati svijest zdravstvenih radnika o
fenomenu korupcije.
Obrazovanje
Obrazovanje kao oblast je vrlo znaĉajna za promociju i
podizanje svijesti o problemu korupcije, kao i znanja o
naĉinima na koje se mogu boriti protiv korupcije.
Korupcija se lakše ukorjenjuje i odrţava u zemljama gdje
graĊani posjeduju lošije obrazovanje, a svijest o samom
graĊanskom društvu je niska. Nedovoljna obrazovanost
graĊana o samoj korupciji, njenim oblicima, uzrocima i
posljedicama, dodatno pogoduje širenju takve društveno
neprihvatljive pojave. Mnogi graĊani smatraju kako
nemaju nikakvog uticaja na pojavu korupcije u društvu, ne
prepoznaju naĉin kako se oduprijeti korupcijskim
praksama, te na koji naĉin se mogu aktivirati u borbi
protiv korupcije.
Zato je vrlo vaţno da se u obrazovne institucije u svim
uzrastima (osnovno, srednjoškolsko i visoko) izvrše
aktivnosti na uvoĊenju planova programa na jaĉanju etike
i integriteta. Iskustvom pojedinih zemalja, kao i nauĉnim
prouĉavanjem fenomena korupcije, postalo je jasno da
sama represija nije dovoljna da bi se ova pojava svela na
minimalan nivo, u kome društvo moţe funkcionirati
(Getoš, et al. 2011). Jedan od osnovnih naĉina
suprotstavljanju korupciji jeste prevencija. Ostvarivanje
dugoroĉnih i odrţivih rezultata u prevenciji i borbi protiv

Sistem napredovanja je takoĊer oblast koja je posebno
prepoznata kao ranjiva za pojavu korupcije u visokom
obrazovanju, te je stoga istu potrebno urediti na mjerljive i
na uĉinku zasnovane kriterije. O spreĉavanju korupcije u
obrazovnim institucijama i promovisanjem takvog
ponašanja potrebno je adekvatno upoznati i javnost sa
ciljem jaĉanja povjerenja graĊana u obrazovni sistem
Zeniĉko-dobojskog kantona.
Uzimajući u obzir da Ministarstvo obrazovanja
Zeniĉko-dobojskog kantona ima nadleţnost u organizovanju i provoĊenju polaganja vozaĉih ispita, kao i da se
ta oblast pokazala visoko riziĉnom za pojavu korupcije, i u
tom segmentu će se raditi na unapreĊenju mehanizama za
spreĉavanje korupcije.
Strateški programi:
1. Uvesti planove i programe o etici i integritetu u
obrazovne programe;
2. Urediti sukob interesa u osnovnim i srednjim školama
i unaprijediti mehanizme za spreĉavanje korupcije u
visokom obrazovanju;
3. Prevenirati mogućnost korupcijskog djelovanja kod
polaganja vozaĉkih ispita.
Javne finansije
Opća je ocjena kako Bosna i Hercegovina još uvijek
nije dostigla dovoljan stepen transparentnosti javnih
budţeta. Budţet je kljuĉni instrument pomoću kojeg vlada
provodi svoje politike u djela. Godišnji budţet je obiĉno
veoma kompleksan dokument koji je teško razumljiv
velikom dijelu javnosti i upravo zbog toga bi Vlada
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trebala biti ta koja će pomoći graĊanima da razumiju
budţet. Dakle, nije najvaţnije da budţet bude dostupan
javnosti, već je podjednako vaţno da budţet bude
pristupaĉan i razumljiv javnosti. Dostupnost informacija o
znaĉaju i osnovnim karakteristikama budţeta na
jednostavan naĉin znaĉajno jaĉa transparentnost institucija
vlasti o budţetu. Vlada Zeniĉko-dobojskog kantona
objavljuje budţet za graĊane koji je javno dostupan
graĊanima. „Budţet za graĊane“ ima za cilj da javnosti
omogući bolji uvid i razumijevanje naĉina na koji Vlada
Kantona planira, raspodjeljuje i troši sredstva iz budţeta. S
obzirom na to da u budţet Kantona novac stiţe od
poreznih obveznika, naša je obaveza da njime
raspolaţemo u najboljem interesu zajednice i da
graĊanima predstavimo taĉne i razumljive podatke o
izvorima prikupljenih prihoda i njihovom trošenju. Vlada
Zeniĉko-dobojskog kantona će nastaviti i dalje da
objavljuje „Budţet za graĊane“ i da isti promoviše kako
bi se graĊani upoznali sa njegovim sadrţajem.

drţavu da su inkriminisana u kriviĉnim zakonodavstvima
u BiH. Represija svakako ne moţe zamijeniti ostale oblike
i instrumente društvene kontrole, ali kada prevencija
nedostaje ili ne daje dovoljne rezultate, represija je nezamjenjiv segment ukupnih antikorupcijskih mehanizama
kojom se ostvaruju zaštitna i socijalno-etiĉka dimenzija
borbe protiv korupcije (promoviraju se pozitivne
društvene vrijednosti i sankcioniranjem ukazuje na
pogrešnost postupanja). Kriviĉno gonjenje poĉinilaca
korupcije i nadzor nad provoĊenjem ovih radnji takoĊer je
dio uspješnoga antikorupcijskoga sistema. Svi akteri ovih
procesa moraju postupati profesionalno i nezavisno od
bilo kakvih utjecaja. Borba protiv korupcije zahtijeva
specifiĉna znanja i vještine, koje je potrebno stalno
razvijati i usavršavati. Vlada Zeniĉko-dobojskog kantona
je svjesna svog ograniĉenja nadleţnosti, posebno u oblasti
pravosudne vlasti i neće ni na koji naĉin uticati, osim u
smislu analize odreĊenih informacija i pokazatelja na ovaj
dio vlasti.

Dodjela transfera, poticaja i pomoći iz budţeta
Zeniĉko-dobojskog kantona ĉine znaĉajna sredstva na
godišnjem nivou. Bez unaprijed definisanih kriterija i
dodjele transfera, poticaja i pomoći, kao i kontrole
njihovog utroška, ovakav vid dodjele javnih sredstava
pravnim i fiziĉkim licima predstavlja visok rizik za
nastanak korupcije.

Otkrivanje i procesuiranje korupcijskih kriviĉnih
djela

Dodjela transfera, poticaja i pomoći iz budţeta treba da
bude usklaĊena sa procesima strateškog planiranja, a
nadleţne institucije da raspolaţu dovoljnim kapacitetima
za provoĊenje planova.
Strateški programi:
1. Kontinuirano promovirati proaktivnu transparentnost
budţeta;
2. Uspostaviti efikasne kriterije i kontrole dodjele
transfera, poticaja i pomoći;
3. Unaprijediti kapacitete tijela na poslovima dodjele
transfera, poticaja i pomoći.
Kontinuirano jaĉati kapacitete pravosudnih institucija
i organa za provoĊenje zakona u otkrivanju i
procesuiranju korupcijskih kriviĉnih djela
Posebnu ulogu u borbi protiv korupcijskih kriviĉnih
djela imaju institucije za provedbu zakona, i to policijske
agencije, tuţilaštva i inspekcijski organi. Policijske
agencije i tuţilaštva imaju tu ulogu posebno kada se uzme
u obzir da su takva ponašanja toliko pogubna za društvo i

Sve institucije u Zeniĉko-dobojskom kantonu imaju
nadleţnosti i obavezu da uspostave mehanizme za
adekvatno otkrivanje korupcijskog ponašanja unutar
institucije. MeĊutim, primjetno je da se korupcijska
ponašanja rijetko otkrivaju unutar institucija, te samim
time rijetko i procesuiraju, odnosno sankcionišu. Sve
institucije bi trebale da urade adekvatan pregled
mehanizama za otkrivanje, procesuiranje i sankcionisanje
korupcije. Metode i procedure koje doprinose otkrivanju i
procesuiranju korupcijskih kriviĉnih djela trebaju biti u
dovoljnoj mjeri uĉinkovite i efikasne u procesuiranju
korupcijskih kriviĉnih djela. Korupcijska kriviĉna djela su
po svojoj prirodi prikrivena, ţrtva je najĉešće apstraktna
(društvo u cjelini), te su i sami izvršioci ĉesto neklasiĉni
izvršioci kriviĉnih djela. Ovakve karakteristike ĉesto
omogućuju da se za ovakva kriviĉna djela i ne sazna. S
tim u vezi je vrlo bitno da se osiguraju neophodni procesi
koji mogu efikasno i efektivno suzbijati korupcijska
kriviĉna djela. TakoĊer, nerealno je za oĉekivati stvarno
procesuiranje korupcijskih kriviĉnih djela bez adekvatnih
ljudskih kapaciteta za iste.
Adekvatno
suzbijanje,
odnosno
procesuiranje
korupcije, nije moguće bez uspješne i koordinirane
saradnje svih aktera koji su zaduţeni za otkrivanje
korupcijskih kriviĉnih djela. Tu se prvenstveno misli na
organe za provoĊenja zakona i tuţilaštva, kao i
kontinuirano jaĉanje
kapaciteta istih u suzbijanju
korupcije.
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Saradnja sa nevladinim sektorima, pored vladinih
institucija, moţe biti itekako korisna u saznanju da će se
korupcijsko djelo i desiti. S tim u vezi, neophodno je jaĉati
saradnju izmeĊu nevladinih organizacija i organa za
otkrivanje zakona i pravosudnih institucija. Upravo
unaprijeĊenom saradnjom sa nevladinim sektorom, jaĉa
povjerenje graĊana da korupcijska ponašanja i prijave.
Pored toga nevladin sektor ima posebno izgraĊene
kapacitete da promovira borbu protiv korupcije i da
podstiĉe graĊane i unaprijedi njihova znanja o fenomenu
korupcije.
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kcijskim nadzorima i kontrolama, moraju u potpunosti biti
otporni na korupcijska ponašanja, jer upravo nedostatak
integriteta meĊu inspekcijskim organima ne samo da
dovodi do pojave da se korupcijske prakse ne otkrivaju,
već se i povećavaju.
Strateški programi:
1. Povećati broj inspekcijskih nadzora u riziĉnim
podruĉjima;

Strateški programi:

2. Unaprijediti kapacitete i integritet inspekcijskih organa
u Zeniĉko-dobojskom kantonu .

1. Analizirati i unaprijediti propise i ljudske kapcitete u
otkrivanju i procesuiranju korupcije;

Uspostava mehanizama za podizanje svijesti o štetnosti
korupcije i mehanizama saradnje sa graĊanskim
društvom

2. Unaprijediti saradnju organa za provoĊenje zakona i
pravosudnih institucija u suzbijanju korupcije i
nastaviti sa specijaliziranim obukama;
3. Unaprijediti saradnju sa nevladinim sektorom i
podsticati graĊane da prijavljuju korupcijska kriviĉna
djela.
Inspekcijski poslovi
Inspekcijski nadzor je vrlo znaĉajno sredstvo u
otkrivanju i spreĉavanju korupcije u institucijama sa
javnim ovlaštenjima. Mandat inspekcijskih organa u
Zeniĉko-dobojskom kantonu je vršenje inspekcijskog
nadzora odnosno upravno-nadzornih, struĉnih i drugih
poslova iz nadleţnosti Kantona, koji se odnose na
energetiku, rudarstvo, trgovinu, ugostiteljstvo, turizam,
poljoprivredu, šumarstvo, vodoprivredu, veterinarstvo,
radne odnose, zaštitu na radu, zdravstvo, sanitarni nadzor,
farmaceutski nadzor, ceste i cestovni saobraćaj, graĊenje i
zaštitu ţivotne okoline, kao i druge poslove utvrĊene
zakonom. Uzimajući u obzir da su odreĊene oblasti
ranjivije na korupcijske prakse u odnosu na ostale,
potrebno je planski pristupiti i proaktivno otkrivati i
nadzirati takve oblasti. Samo sveobuhvatnim
i na
ĉinjenicama zasnovanim pristupom, procjeni riziĉnih
oblasti i provoĊenja inspekcijskog nadzora, mogu se
otkrivati
pored ostalih i korupcijska ponašanja.
Inspekcijske kontrole i nadzore je neophodno intenzivirati
i povećati njihov broj.
Kako je inspekcijski nadzor itekako bitan za otkrivanje
i spreĉavanje korupcijskog djelovanja, tako je neophodno
da inspekcijske sluţbe budu adekvatno kapacitirane, a
posebno kadrovski, sa dovoljnim brojem inspektora. Da bi
inspekcijski organi bili u potpunosti efikasni u inspe-

Uloga civilnog društva u antikorupcijskim nastojanjima je višestruko znaĉajna za uspješnu borbu protiv
korupcije. Uloga civilnog društva u antikorupcijskim
nastojanjima je prepoznata u meĊunarodnim dokumentima
za borbu protiv korupcije. Pored neophodnog aktivnog
uĉešća javnog i privatnog sektora u borbi protiv korupcije,
nemjerljiv je znaĉaj organizacija civilnog društva kao
neposrednih predstavnika interesa graĊana. Znaĉaj
civilnog društva i njihovih izgraĊenih kapaciteta u oblasti
spreĉavanja i borbe protiv korupcije moţe biti itekako od
koristi Vladi Zeniĉko-dobojskog kantona, s obzirom da
Strategija i Akcioni plan predstavljaju prvi strateški okvir
za borbu protiv korupcije. Kapaciteti referentnih
organizacija civilnog društva mogu biti od krucijalnog
znaĉaja, kako za provoĊenje, tako i za promociju
Strategije i Akcionog plana.
Kako Strategija i Akcioni plan predstavljaju prvi i
sveobuhvatni strateški okvir za borbu protiv korupcije,
koji se odnosi na veliki broj implementatora aktivnosti,
isti treba kontinuirano promovisati u javnosti. TakoĊer
uspješno provoĊenje mnogih aktivnosti zavisi i od samih
graĊana i organizacija civilnog društva, i potrebno je isti u
kontinuitetu i promovisati prema tim subjektima. Pored
toga, kako su za izradu i provoĊenja strateških
dokumenata, posebno antikorupcijskih, zainteresovani i
ostali subjekti graĊanskog društva, potrebno je iste
ukljuĉiti u takve procese. Organizacije civilnog društva
svojim iskustvom i znaĉajem mogu uticati na kvalitet
metodologije izrade strateških dokumenata, ali još bitnije i
na kvalitet i dizajn metodologije monitoring instrumenata,
ĉiji rezultati mogu usmjeriti dalje i buduće antikorupcijsko
strateško planiranje.
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Kako su trenutno antikorupcijske aktivnosti u fokusu
mnogih donatora organizacija civilnog društva, potrebno
je uspostaviti mehanizme saradnje sa organizacijama
civilnog društva, posebno kako bi se Zeniĉko-dobojski
kanton prikazao kao administrativni prostor otvoren za
saradnju. Pored toga, takve vrste projektnih pomoći su
itekako od koristi u smislu implementacije predviĊenih
aktivnosti, te takoĊer treba osigurati da se odreĊene
projektne aktivnosti izmeĊu razliĉitih organizacija
civilnog društva ne preklapaju meĊusobno i tako
nepotrebno troše resursi. Upravo iz takvog razloga
potrebno je da se planski pristupi organizovanju sastanaka
sa donatorima i organizacijama civilnog društva.
Strateški programi:
1. Promovisati znaĉaj antikorupcijskog strateškog okvira
i ukljuĉiti organizacije civilnog društva u procese
izrade i monitoringa antikorupcijskog strateškog
okvira;
2. Unaprijediti saradnju sa organizacijama civilnog
društva koje provode antikorupcijske aktivnosti.
Uspostaviti efikasne pretpostavke i mehanizme za
provoĊenje, koordinaciju i izvještavanje o provoĊenju
Strategije
Osnovno institucionalno tijelo za provoĊenje Strategije
i aktivnosti iz pratećeg Akcionog plana je Tim Vlade
Zeniĉko-dobojskog kantona za borbu protiv korupcije.
Osnovna nadleţnost Tima Vlade jeste izrada prijedloga
Akcionog plana, davanje smjernica i preporuka za
sprovedbu Akcionog plana, prikupljanje podataka o
realizaciji aktivnosti iz Akcionog plana, njihovo objedinjavanje, saĉinjavanje analiza i o tome polugodišnje
izvještavanje Vlade Zeniĉko-dobojskog kantona, koordinacija izmeĊu svih subjekata obuhvaćenim Akcionim
planom, koordinacija sa Agencijom za prevenciju
korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije, ostalim
pravnim subjektima, organima i organizacijama, koje su
duţne da postupaju u oblasti borbe protiv korupcije i
pravosudnim organima, te ostale aktivnosti koje će biti
utvrĊene Akcionim planom. Ĉlanovi Tima Vlade su lica
koja su profesionalno zaposlena u razliĉitim institucijama
te je stoga neophodno da se odgovornosti i zadaci unutar
samog Tima formalizuju. S tim u vezi neophodno je i
razviti sve potrebne alate za praćenje provedbe
antikorupcijskih aktivnosti kao i naĉine provjere taĉnosti
istih. TakoĊer, uzimajući u obzir da je veliki broj
institucija od znaĉaja za antikorupcijske aktivnosti,
neophodno je da se i odredi osoba koja će interno unutar
svake institucije koordinirati antikorupcijske aktivnosti,

ĉetvrtak, 30.11.2017.

odnosno potrebno je da se imenuju koordinatori
antikorupcijskih aktivnosti. Koordinatori antikorupcijskih
aktivnosti trebaju da budu osobe koje su kroz svoj
dosadašnji radni angaţman u instituciji, pokazale posebne
personalne i moralne kvalitete, koje dobro poznaju
cjelokupno funkcionisanje institucije i uţivaju visok
stepen povjerenja rukovodilaca i ostalih uposlenika u
instituciji. Samo zaposlenici sa takvim karakteristikama
mogu kvalitetno koordinirati antikorupcijske aktivnosti.
Obaveze koordinatora su da izvještava rukovodioca o
antikorupcijskim obavezama institucije i prati izvršenje
pojedinaĉnih zadataka na realizaciji operativnog plana na
mjeseĉnoj osnovi, izraĊuje komunikacijski materijal za
upoznavanje institucije iz koje dolazi sa obavezama iz
Akcionog plana i operativnog plana, uspostavlja i odrţava
sektorsku i drugu saradnju sa drugim nivoima vlasti u
situacijama podijeljene nadleţnosti, vodi evidenciju o
realizaciji operativnog plana, po zadatim indikatorima, te
o napretku i izazovima izvještava rukovodioca na
mjeseĉnoj osnovi.
Kako su Tim Vlade Zeniĉko-dobojskog kantona za
borbu protiv korupcije i koordinatori antikorupcijskih
aktivnosti primarni subjekti za implementaciju antikorupcijskih aktivnosti, neophodno je njihove kapacitete i
kontinuirano jaĉati. S tim u vezi koordinatori antikorupcijskih aktivnosti i svi ĉlanovi Tima Vlade
kontinuirano prolaze obuke o alatima za spreĉavanje i
borbu protiv korupcije. Kako su aktivnosti i nadleţnosti
Tima Vlade vrlo široke i kompleksne, neophodno je da
Vlada osigura i finansijska sredstva koja trebaju da budu
podrška Timu Vlade na provoĊenju svojih nadleţnosti.
Vlada Zeniĉko-dobojskog kantona putem Tima Vlade
treba da bude stalno i kontinuirano informisana o provedbi
antikorupcijskih aktivnosti, kako bi eventualno mogla
pravovremeno reagirati na nastale rizike koje mogu
ometati provoĊenja antikorupcijskih obaveza. S tim u vezi
je potrebno da se na sveobuhvatan i sistematiĉan naĉin
prikupljaju sve informacije o provedenim antikorupcijskim aktivnostima. Pored samog prikupljanja informacija,
zadaća je Tima Vlade Zeniĉko-dobojskog kantona za
borbu protiv korupcije, da sve provedene antikorupcijske
aktivnosti analizira i procijeni njihovu vrijednost i utjecaj
na pozitivne promjene. O svim preduzetim antikorupcijskim djelatnostima, neophodno je blagovremeno
informisati cjelokupnu javnost putem komunikacijskih
kanala. Antikorupcijska nastojanja, iako ostvaruju
pozitivne rezultate, ukoliko nisu adekvatno iskomunicirana sa graĊanskim društvom, ne moraju nuţno biti
pozitivno prihvaćena. Iz tog razloga javnost treba da bude
pravovremeno obavještena o svim nastojanjima.
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Mišljenja i stavovi javnosti o provedenim antikorupcijskim nastojanjima i potrebama za njihovo unapreĊenje
mogu biti itekako od koristi za institucije koje provode
aktivnosti. Potrebno je unaprijediti dvosmjerne komunikacijske kanale sa javnosti. Uzimajući u obzir da se radi o
prvom strateškom okviru za borbu protiv sloţenog
fenomena kakva je korupcija, neophodno je osigurati da
takav strateški okvir bude fleksibilan na izmjene, tj. da se
eventualnim stanjem u kojem je uoĉeno da neke aktivnosti
nisu adekvatno planirane, budu podloţne izmjenama. O
svakoj eventualnoj izmjeni u strateškom okviru Vlade
Zeniĉko-dobojskog
kantona,
treba
pravovremeno
obavijestiti javnost i ostale aktere.
Kako bi se efikasno i kvalitetno sprovodile aktivnosti i
mjere, potrebno je koristiti znanje i iskustva tijela sa viših
nivoa vlasti, koji se duţi niz godina bave spreĉavanjem i
suzbijanjem korupcije. Iskustva Agencije za prevenciju
korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije BiH i
Antikorupcionog tima Vlade Federacije BiH mogu itekako
biti od koristi i za Vladu Zeniĉko-dobojskog kantona.
Pored toga, znaĉajno je i iskustvo koje imaju ostale
institucije koje se u svojim redovnim nadleţnostima bore
sa ovim društveno negativnim fenomenom,
te je
neophodno iste konsultirati.
Strateški programi:
1. Uspostaviti mehanizme za provoĊenje nadleţnosti
Tima Vlade Zeniĉko-dobojskog kantona za borbu
protiv korupcije i imenovanje koordinatora
antikorupcijskih aktivnosti;
2. Jaĉati kapacitete Tima Vlade Zeniĉko-dobojskog
kantona za borbu protiv korupcije i koordinatora
antikorupcijskih aktivnosti za provedbu svojih
nadleţnosti;
3. Kontinuirano i adekvatno izvještavanje zainteresiranih
aktera i provedbi antikorupcijskih aktivnosti;
4. Uvesti praksu revidiranja antikorupcijskog strateškog
okvira Vlade Zeniĉko-dobojskog kantona;
5. Unaprijediti saradnju sa svim institucijama
antikorupcijskim nadleţnostima u BiH.

sa

Broj: 02- 04-16059-1 /17.
PREMIJER
Datum, 23.11.2017. godine
Zenica
Miralem Galijašević, s.r.
..............................................................................................
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475.
Na osnovu ĉlana 16. stav 2. Zakona o Vladi Zeniĉkodobojskog kantona - Preĉišćen tekst - („Sl. novine
Zeniĉko-dobojskog kantona“, broj: 7/10), ĉlana 137. i
138. Zakona o radu („Sl. novine FBiH“, broj: 26/16), na
prijedlog Ministarstva zdravstva Zeniĉko-dobojskog
kantona, Vlada Zeniĉko-dobojskog kantona, na 119.
sjednici, odrţanoj dana 24.11.2017. godine, d o n o s i

ODLUKU
o davanju saglasnosti na Kolektivni ugovor o pravima
i obavezama poslodavaca i radnika u djelatnosti
doktora medicine i stomatologije na teritoriji Zeniĉkodobojskog kantona
Ĉlan 1.
(Predmet)
Vlada Zeniĉko-dobojskog kantona daje saglasnost na
Kolektivni ugovor o pravima i obavezama poslodavaca i
radnika u djelatnosti doktora medicine i stomatologije na
teritoriji Zeniĉko-dobojskog kantona, koji je prethodno
usaglašen od strane uĉesnika u postupku pregovaranja,
izmeĊu Pregovaraĉkog tima Vlade Zeniĉko-dobojskog
kantona, odnosno ministra Ministarstva zdravstva
Zeniĉko-dobojskog kantona, kao predstavnika nadleţnog
ministarstva Vlade Zeniĉko-dobojskog kantona, s jedne
strane i Samostalnog strukovnog sindikata doktora
medicine i stomatologije Zeniĉko-dobojskog kantona, s
druge strane, u skladu sa Sporazumom o usaglašavanju
teksta Kolektivnog ugovora o pravima i obavezama
poslodavaca i radnika u djelatnosti doktora medicine i
stomatologije na teritoriji Zeniĉko-dobojskog kantona,
koji je postignut i potpisan 22.11.2017. godine, u sjedištu
Vlade Zeniĉko-dobojskog kantona, izmeĊu Vlade
Zeniĉko-dobojskog kantona, koju zastupa Miralem
Galijašević, premijer Zeniĉko-dobojskog kantona i
Samostalnog strukovnog sindikata doktora medicine i
stomatologije Zeniĉko-dobojskog kantona, kojeg zastupa
dr. Haris Husremović, koji je sastavni dio ove Odluke.
Ĉlan 2.
(Ovlaštenje za potpis)
Ovlašćuje se dr. Dragoljub Brenjo, ministar Ministarstva zdravstva Zeniĉko-dobojskog kantona da u ime
Vlade Zeniĉko-dobojskog kantona, potpiše Kolektivni
ugovor iz ĉlana 1. ove Odluke, sa Samostalnim
strukovnim sindikatom doktora medicine i stomatologije
Zeniĉko-dobojskog kantona.
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Ĉlan 3.
(Stupanje na pravnu snagu)
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u „Sluţbenim novinama Zeniĉko-dobojskog
kantona“.

Broj: 02- 34-16074/17.
PREMIJER
Datum, 24.11.2017. godine
Zenica
Miralem Galijašević, s.r.
_______________________________________________

Na osnovu ĉlana 137. i 138. Zakona o radu ("Sluţbene
novine Federacije BiH", broj: 26/16), Samostalni
strukovni sindikat doktora medicine i stomatologije
Zeniĉko-dobojskog kantona, s jedne strane i ministar
zdravstva Zeniĉko-dobojskog kantona, uz prethodnu
saglasnost Vlade Zeniĉko-dobojskog kantona, s druge
strane, usaglasili su i zakljuĉili dana __.__.2017. godine:

KOLEKTIVNI UGOVOR
O PRAVIMA I OBAVEZAMA POSLODAVACA I
RADNIKA U DJELATNOSTI DOKTORA
MEDICINE I STOMATOLOGIJE NA
PODRUĈJU ZENIĈKO-DOBOJSKOG KANTONA
I. OPĆE ODREDBE
Ĉlan 1.
Kolektivnim ugovorom o pravima i obavezama
poslodavaca i radnika u djelatnosti doktora medicine i
stomatologije na podruĉju Zeniĉko-dobojskog kantona (u
daljem tekstu: Ugovor) ureĊuju se prava i obaveze iz rada
i po osnovu rada radnika doktora medicine i stomatologije
uposlenih u javnim zdravstvenim ustanovama ĉiji su
osnivaĉi općine/grad ili kanton, a u smislu ĉlana 53.
Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Sluţbene novine
Federacije BiH“, broj: 46/10 i 75/13).
Ĉlan 2.
(1) Poslodavac, po Zakonu o radu, je pravno lice koje
radniku daje posao na osnovu ugovora o radu.
(2) Radnik, po Zakonu o radu, je fiziĉko lice koje je
zaposleno na osnovu ugovora o radu.
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(3) Radnik u smislu ovog ugovora je doktor medicine i
stomatologije koji je po zakonu o radu zaposlen na
osnovu ugovora u radu.
Ĉlan 3.
Zabranjena je diskriminacija radnika kao i lica koje
traţi zaposlenje, s obzirom na spol, spolno opredjeljenje,
braĉno stanje, porodiĉne obaveze, starost, invalidnost,
trudnoću, jezik, vjeru, politiĉko i drugo mišljenje,
nacionalnu pripadnost, socijalno porijeklo, imovno stanje,
roĊenje, rasu, boju koţe, ĉlanstvo ili neĉlanstvo u
politiĉkim strankama i sindikatima, zdravstveni status, ili
neko drugo liĉno svojstvo.
Ĉlan 4.
(1) Poslodavcu i drugim licima zaposlenim kod
poslodavca zabranjeno je uznemiravanje ili seksualno
uznemiravanje, nasilje po osnovu spola, kao i
sistematsko uznemiravanje na radu ili u vezi s radom
(mobing) radnika i lica koja traţe zaposlenje kod
poslodavca.
(2) Uznemiravanje u smislu stava (1) ovog ĉlana je svako
neţeljeno ponašanje uzrokovano nekim od osnova iz
ĉlana 8. Zakona o radu, koje ima za cilj ili predstavlja
povredu dostojanstva radnika i lica koje traţi
zaposlenje, a koje uzrokuje strah ili neprijateljsko,
poniţavajuće ili uvredljivo okruţenje.
(3) Seksualno uznemiravanje u smislu stava (1) ovog
ĉlana je svako ponašanje koje rijeĉima ili radnjama
seksualne prirode ima za cilj ili predstavlja povredu
dostojanstva radnika i lica koje traţi zaposlenje, a koje
izaziva strah ili stvara poniţavajuće ili uvredljivo
okruţenje.
(4) Nasilje na osnovu spola je bilo koje djelo koje nanosi
fiziĉku, psihiĉku, seksualnu ili ekonomsku štetu ili
patnju, kao i prijetnje takvim djelima koje ozbiljno
sputavaju lica u njihovim pravima i slobodama na
principu ravnopravnosti spolova na radu ili u vezi sa
radom.
(5) Mobing predstavlja specifiĉnu formu nefiziĉkog
uznemiravanja na radnom mjestu, koje podrazumijeva
ponavljanje radnji kojima jedno ili više lica psihiĉki
zlostavlja i poniţava drugo lice, a ĉija je svrha ili
posljedica ugroţavanje njegovog ugleda, ĉasti,
dostojanstva, integriteta, degradacija radnih uvjeta ili
profesionalnog statusa.
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Ĉlan 5.

(1) Ne smatraju se diskriminacijom pravljenje razlike,
iskljuĉenje ili davanje prvenstva u odnosu na odreĊeni
posao kada je priroda posla takva ili se posao obavlja
pod takvim uvjetima da karakteristike povezane sa
nekim od osnova iz ĉlana 4. ovog Ugovora
predstavljaju stvarni i odluĉujući uvjet obavljanja
posla, te da je svrha koja se time ţeli postići
opravdana.
(2) Ne smatraju se diskriminacijom odredbe Zakona o
radu, kolektivnog ugovora i ugovora o radu koje se
odnose na posebnu zaštitu odreĊenih kategorija
radnika u skladu sa zakonom.
Ĉlan 6.
(1) Ovaj Ugovor obavezuje strane koje su ga zakljuĉile,
kao i strane koje mu naknadno pristupe, a u smislu
odredbi ĉlana 142. i 143. Zakona o radu.
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(2) Odluka iz stava (1) ovog ĉlana donosi se na osnovu
pravilnika o radu odnosno odluke o zasnivanju radnog
odnosa za poslodavce koji zapošljavaju manje od 30
radnika, te u skladu sa raspoloţivim finansijskim
sredstvima poslodavca.
Ĉlan 10.
(1) Ugovor o radu moţe se zakljuĉiti samo sa radnikom
koji pored općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa
ispunjava i posebne uvjete utvrĊene pravilnikom o
radu, odnosno odlukom o zasnivanju radnog odnosa.
(2) Ugovor o radu moţe se zakljuĉiti na neodreĊeno i
odreĊeno vrijeme, a u smislu ĉlana 22. Zakona o radu.
(3) Ugovor o radu zakljuĉuje se u pisanoj formi i sadrţi
elemente iz ĉlana 24. Zakona o radu.
(4) U sluĉaju zakljuĉivanja ugovora o radu izvan
prostorija poslodavca, ugovor o radu mora sadrţavati
sve elemente iz ĉlana 24. i 26. Zakona o radu.

Ĉlan 7.
(1) Strane koje su zakljuĉile ovaj Ugovor obavezuju se
primjenjivati ovaj Ugovor u dobroj vjeri.
(2) Ako zbog promjena okolnosti koje nisu postojale u
trenutku zakljuĉenja ovog Ugovora, odnosno u
trenutku proširenja primjena ovog Ugovora, jedna od
strana
ne bi mogla neke od odredbi ovog Ugovora
izvršavati ili bi joj to bilo izuzetno
oteţano,
obavezuju se da neće jednostrano prekršiti ovaj
Ugovor, nego će drugoj
ugovornoj strani predloţiti
izmjene ugovora, na naĉin i po postupku utvrĊenom
ovim Ugovorom i Zakonom o radu.

(5) Stupanjem na rad radnika na osnovu zakljuĉenog
ugovora o radu zasniva se radni odnos.
(6) Nakon zakljuĉivanja ugovora o radu poslodavac je
duţan prijaviti radnika na penzijsko i invalidsko
osiguranje, zdravstveno osiguranje i osiguranje za
sluĉaj nezaposlenosti (u daljem tekstu: obavezno
osiguranje) u skladu sa zakonom.
Ĉlan 11.
(1) Prilikom zakljuĉivanja ugovora o radu moţe se
ugovoriti probni rad.

Ĉlan 8.

(2) Probni rad iz stava (1) ovog ĉlana traje do tri mjeseca.

Na sva pitanja koja nisu ureĊena ovim Ugovorom,
primjenjuje se Zakon o radu, Zakon o zdravstvenoj zaštiti,
Zakon o lijeĉništvu, Zakon o stomatološkoj djelatnosti,
Zakon o zdravstvenom osiguranju, Zakon o zaštiti na radu,
kao i propisi donijeti na osnovu navedenih zakona, te
drugi zakoni i propisi.

(3) Probni rad se moţe radniku iznimno produţiti zbog
nastanka objektivnih razloga (bolest i sl.) za onoliko
vremena koliko je radnik bio odsutan, ako je bio
odsutan najmanje deset dana.

II. RADNI ODNOS
a) Zasnivanje radnog odnosa
Ĉlan 9.
(1) Odluku o potrebi zasnivanja radnog odnosa sa novim
radnikom donosi poslodavac.

(4) Radnik koji traţi produţenje probnog rada iz
objektivnih razloga, duţan je podnijeti zahtjev
poslodavcu i dokumentirati razloge zbog kojih traţi
produţenje probnog rada.
(5) Pravilnikom o radu bliţe se ureĊuje trajanje probnog
rada kojeg obavlja, kao i uvjeta radnog mjesta, te
razlozi produljenja probnog rada, postupak i naĉin
reguliranja produţenja probnog rada.
(6) Radniku koji nije udovoljio na probnom radu prestaje
radni odnos saglasno ĉlanu 21. stav (4) Zakona o radu.
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b) Prijem pripravnika
Ĉlan 12.
(1) Radi struĉnog osposobljavanja za samostalan rad,
Poslodavac moţe zakljuĉiti ugovor o obavljanju
pripravniĉkog staţa sa pripravnikom ili ga primiti na
struĉno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa
saglasno ĉlanu 32. i 34. Zakona o radu.
(2) Osposobljavanje pripravnika – doktora medicine i
stomatologije po osnovu stava (1) i (2) ovog ĉlana
obavlja se na naĉin i pod uvjetima, kao i trajanju
utvrĊenom Zakonom o zdravstvenoj zaštiti, kao i
podzakonskim aktom koji reguliše pripravniĉki staţ i
struĉni ispit.
c) Prestanak radnog odnosa

ĉetvrtak, 30.11.2017.

(3) U sluĉaju preraspodjele radnog vremena, rasporeda
radnog vremena u smjenama, turnusu i deţurstvu,
radno vrijeme se svodi na prosjeĉno puno radno
vrijeme na nivou mjeseca.
Ĉlan 16.
(1) Saglasno ĉlanu 181. Zakona o zdravstvenoj zaštiti,
deţurstvo je poseban oblik rada kada radnik mora biti
prisutan u zdravstvenoj ustanovi nakon svog redovnog
radnog vremena.
(2) Deţurstvo poĉinje iza prve ili druge smjene, a završava
poĉetkom rada prve smjene.
(3) Pripravnost je poseban oblik rada, kada radnik ne mora
biti prisutan u zdravstvenoj ustanovi, ali mora biti
dostupan radi obavljanja hitnih poslova za poslodavca
iz svoje djelatnosti.

Ĉlan 13.
Na prestanak radnog odnosa primjenjuju se odredbe
Zakona o radu - Poglavlja XI „Prestanak ugovora o radu“ .

III. RADNO VRIJEME

(4) Rad po pozivu je poseban oblik rada kada radnik ne
mora biti prisutan u zdravstvenoj ustanovi, ali se mora
odazvati na poziv radi obavljanja djelatnosti, i koristi se
u zdravstvenoj ustanovi kada nastane problem iz
sadrţaja radne djelatnosti ustanove koji prisutni radnici
ne mogu riješiti niti se rješavanje problema moţe
odgoditi.

Ĉlan 14.
(1) Puno radno vrijeme radnika traje 37,5 sati sedmiĉno.
(2) Sedmiĉno radno vrijeme rasporeĊeno je na pet dana u
sedmici, u pravilu od ponedjeljka do petka.
(3) Za poslove koji se obavljaju u smjenskom radu ili
poslove koji zahtijevaju drugaĉiji raspored dnevnog,
odnosno sedmiĉnog i mjeseĉnog radnog vremena
poslodavac moţe odrediti drugaĉiji dnevni, sedmiĉni i
mjeseĉni raspored radnog vremena u skladu sa
Zakonom o radu, kantonalnim propisom kojim je
ureĊen poĉetak, završetak i raspored radnog vremena
zdravstvenih ustanova koje imaju status ugovorne
zdravstvene ustanove, a u smislu ĉlana 181. stav 8.
Zakona o zdravstvenoj zaštiti, kao i pravilnikom o radu
zdravstvene ustanove.
Ĉlan 15.
(1) Za organizaciju rada odgovoran je poslodavac.
(2) Poslodavac je duţan organizirati rad na naĉin da
radnik odradi najmanje ugovoreni puni mjeseĉni fond
radnih sati.

(5) Smjenski rad je svakodnevni rad radnika prema
utvrĊenom radnom vremenu poslodavca koji obavlja u
smjenama tokom mjeseca.
(6) Smjenski rad je i rad radnika koji mijenja smjene ili
obavlja poslove u prvoj i drugoj smjeni tokom jednog
mjeseca.
(7) Smjenski rad je i rad radnika koji naizmjeniĉno ili
najmanje dva radna dana u sedmici obavlja rad u drugoj
ili trećoj smjeni.
(8) Rad u turnusu smatra se rad radnika prema utvrĊenom
rasporedu radnog vremena poslodavca koji radnik
naizmjeniĉno obavlja tokom sedmice ili mjeseca po 12
sati u ciklusima 12-24-12-48.
(9) Noćni rad je rad radnika od 22 sata uveĉer do 6 sati
ujutru.
(10) Sati odraĊeni prema redovnom rasporedu radnog
vremena na blagdan ili neradni dan u smislu Zakona o
radu i neradnim danima evidentiraju se kao redovni
rad i ubrajaju u redovni mjeseĉni fond sati.
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(11) Prekovremeni rad smatra se svaki sat rada duţe od
predviĊenog rada utvrĊenog dnevnim rasporedom rada,
kao i svaki sat duţe od redovnog mjeseĉnog fonda
radnih sati koji je uveden od strane poslodavca u skladu
sa Zakonom o radu.
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IV. ODMORI I ODSUSTVA
a) Odmori
Ĉlan 19.

(12) Redovni mjeseĉni fond radnih sati su sati koje radnik
treba odraditi u tekućem mjesecu na bazi 37,5 satne
radne sedmice.

(1) Radnik koji radi duţe od šest sati dnevno, ima pravo
na odmor u toku radnog dana u trajanju od najmanje
30 minuta.

(13) Mjeseĉni fond radnih sati tvori umnoţak radnih dana
u tekućem mjesecu sa 7,5 sati.

(2) Vrijeme odmora iz stava (1) ovog ĉlana ne moţe se
odrediti u prva dva sata nakon poĉetka radnog
vremena, niti u zadnja dva sata prije završetka radnog
vremena.

(14) Poslodavac je obavezan svakom radniku platiti
prekovremeni rad. Ako radnik to ţeli, poslodavac
moţe na njegov pisani zahtjev umjesto uvećanja plaće
po osnovi prekovremenog rada iz stava 11. ovog ĉlana
odobriti korištenje slobodnih dana prema ostvarenim
satima prekovremenog rada u omjeru 1:1,5 (1 sat
prekovremenog rada = 1 sat i 30 minuta za utvrĊivanje
ukupnog broja sati i slobodnih dana), u skladu sa
mogućnostima organizacije rada.
Ĉlan 17.
(1) Radnik uposlen u javnim zdravstvenim ustanovama ne
moţe napustiti radno mjesto dok ne dobije zamjenu,
iako je njegovo radno vrijeme isteklo, ako bi time bilo
dovedeno u pitanje osiguranje kontinuirane
zdravstvene zaštite.

(3) Izuzetno od stava (1) ovog ĉlana, radnici koji rade u
turnusu imaju pravo na odmor u toku radnog vremena
u trajanju od najmanje 45 minuta.
(4) Poslodavac je duţan radniku, na njegov zahtjev,
omogućiti odmor iz stava (1) ovog ĉlana u trajanju od
jednog sata za jedan dan u toku radne sedmice.
(5) Vrijeme odmora iz stava (1), (3) i (4) ovog ĉlana ne
uraĉunava se u radno vrijeme.
(6) Naĉin i vrijeme korištenja odmora iz stava (1), (3) i (4)
ovog ĉlana ureĊuje se pravilnikom o radu i ugovorom
o radu.
Ĉlan 20.

(2) Napuštanje radnog mjesta iz stava (1) ovog ĉlana
predstavlja teţu povredu radne obaveze.

IzmeĊu dva uzastopna radna dana radnik ima pravo na
dnevni odmor u trajanju od najmanje 12 sati neprekidno.

Ĉlan 18.
Ĉlan 21.
(1) Na poslovima na kojima uz primjenu mjera zaštite na
radu nije moguće zaštititi radnike od štetnih uticaja,
radno vrijeme se skraćuje srazmjerno štetnom uticaju
uvjeta rada na zdravlje i radnu sposobnost radnika na
naĉin i pod uvjetima utvrĊenim ĉlanom 37. Zakona o
radu, propisa o zaštiti na radu, drugim zakonima, kao i
propisima donijetim na osnovu ovih zakona.
(2) Poslovi iz stava 1. ovog ĉlana i trajanje radnog
vremena utvrĊuju se pravilnikom o sigurnosti zdravlju
na radu u skladu sa zakonima i drugim propisima koji
regulišu ovu oblast.
(3) Radnici koji rade na radnim mjestima sa posebnim
uvjetima rada izjednaĉeni su sa pravima i obavezama
sa radnicima sa punim radnim vremenom.
(4) Poslodavci su duţni da u roku od 90 dana provedu
postupak skraćivanja radnog vremena iz stava (1) ovog
ĉlana.

(1) Radnik ima pravo na sedmiĉni odmor u skladu sa
ĉlanom 46. Zakona o radu.
(2) Dani sedmiĉnog odmora, u pravilu, su subota i
nedjelja.
(3) Ako radnik radi na dan sedmiĉnog odmora, osigurava
mu se korištenje sedmiĉnog odmora jedan dan u toku
naredne sedmice te ostvaruje pravo na povećanu plaću
u skladu s ĉlanom 37. ovog Ugovora.
(4) Ako se sedmiĉni odmor radi potrebe posla ne moţe
koristiti na naĉin iz stava 3. ovog ĉlana, moţe se
koristiti naknadno saglasno odluci poslodavca.
(5) Radniku se, u svakom sluĉaju, mora osigurati
korištenje sedmiĉnog odmora nakon 14 dana
neprekidnog rada.
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Ĉlan 22.

Radnik za svaku kalendarsku godinu ima pravo na
plaćeni godišnji odmor u trajanju od najmanje 20 radnih
dana.

ĉetvrtak, 30.11.2017.

godišnjeg odmora, u iznosu koji bi primio da je
koristio cijeli, odnosno preostali dio godišnjeg odmora,
ako godišnji odmor ili njegov dio nije iskoristio
krivicom poslodavca.
Ĉlan 26.

Ĉlan 23.
(1) Pravo na godišnji odmor u trajanju duţem od 20 radnih
dana imaju radnici prema utvrĊenim kriterijima kako
slijedi:
a) prema duţini radnog staţa,
b) prema sloţenosti poslova,
c) prema socijalnim uvjetima,
d) prema uslovima rada.
(2) Ukupno trajanje plaćenog godišnjeg odmora ne moţe
iznositi više od 30 dana.
(3) Izuzetno, korištenje godišnjeg odmora u trajanju
duţem od 30 dana moţe se utvrditi pravilnikom o radu
za radnike koji rade u posebnim uslovima rada.
(4) Kriteriji i trajanje godišnjeg odmora utvrĊuju se
pravilnikom o radu zdravstvene ustanove.
Ĉlan 24.
U trajanje godišnjeg odmora ne uraĉunava se vrijeme
privremene sprijeĉenosti za rad, vrijeme praznika u koje
se ne radi, kao i drugo vrijeme odsustvovanja sa rada koje
se radniku priznaje u staţ osiguranja.
Ĉlan 25.
(1) Plan korištenja godišnjeg odmora utvrĊuje poslodavac,
uz prethodnu konsultaciju sa radnicima ili njihovim
predstavnicima u skladu sa zakonom, uzimajući u
obzir potrebe posla, kao i opravdane razloge radnika.
(2) Poslodavac je duţan pisanom odlukom obavijestiti
radnika o trajanju godišnjeg odmora i periodu
njegovog korištenja najmanje sedam dana prije
korištenja godišnjeg odmora.

(1) Radniku se moţe promijeniti, odnosno prekinuti
korištenje godišnjeg odmora samo radi izvršenja
posebno vaţnih i neodgodivih sluţbenih poslova na
osnovu odluke poslodavca, kao i na zahtjev radnika
zbog liĉnih potreba u skladu s pravilnikom o radu.
(2) Radniku kojem je promijenjeno ili prekinuto korištenje
godišnjeg odmora mora se omogućiti naknadno
korištenje, odnosno nastavljanje zapoĉetog godišnjeg
odmora.
(3) Radnik ima pravo na naknadu stvarnih troškova
prouzroĉenih odgodom, odnosno prekidom korištenja
godišnjeg odmora, samo u sluĉaju ako je do prekida
godišnjeg odmora došlo na zahtjev poslodavca.
(4) Troškovima iz stava (3) ovog ĉlana smatraju se putni i
drugi troškovi koji su nastali usljed prekida korištenja
godišnjeg odmora do kojeg je došlo na zahtjev
poslodavca, a u skladu sa pravilnikom o radu.
(5) Putnim troškovima smatraju se stvarni troškovi
prevoza koji je radnik koristio u polasku i povratku iz
mjesta rada do mjesta u kojem je koristio godišnji
odmor u trenutku prekida.
(6) Drugim troškovima smatraju se ostali izdaci koje je
radnik imao zbog odgode, odnosno prekida godišnjeg
odmora što dokazuje odgovarajućom dokumentacijom.
.
Ĉlan 27.
Radnik koji odlazi u penziju ima pravo na godišnji
odmor za tu godinu, u skladu sa pravilnikom o radu.
b) Odsustva
Ĉlan 28.

(3) Radnik za vrijeme korištenja godišnjeg odmora ima
pravo na naknadu plaće kao da je radio u tom periodu.

(1) Tokom kalendarske godine radnik ima pravo na
plaćeno odsustvo u trajanju ukupno do sedam radnih
dana.

(4) U sluĉaju prestanka ugovora o radu, poslodavac je
duţan radniku koji nije iskoristio cijeli ili dio
godišnjeg odmora isplatiti naknadu umjesto korištenja

(2) Radnik ima pravo na plaćeno odsustvo u sluĉajevima
predviĊenim ĉlanom 53. Zakona o radu i pravilnikom
o radu, i to u sljedećim sluĉajevima:
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-

sklapanja braka,

-

teţe bolesti
domaĉinstva,

-

za smrtni sluĉaj ĉlana uţe porodice, odnosno
domaĉinstva,

-

ĉlana

uţe

porodice,

odnosno

poroĊaja supruge.

(3) U sluĉaju dobrovoljnog davanja krvi radnik ostvaruje
pravo na plaćeno odsustvo sukladno ĉlanku 53. stav
(4) Zakona o radu.
(4) Ĉlanom uţe porodice, u smislu stava (2) ovog ĉlana,
smatraju se: braĉni odnosno vanbraĉni partner, dijete
(braĉno, vanbraĉno, usvojeno, pastorĉe i dijete bez
roditelja uzeto na izdrţavanje), otac, majka, oĉuh,
maćeha, usvojilac, dedo i nana (po ocu i majci), braća i
sestre.
(5) Poslodavac je duţan omogućiti radniku odsustvo do
ĉetiri radna dana u jednoj kalendarskoj godini, radi
zadovoljavanja njegovih vjerskih odnosno tradicijskih
potreba, s tim da se odsustvo od dva dana koristi uz
naknadu plaće - plaćeno odsustvo.
(6) Radnik ima pravo na plaćeno odsustvo i u drugim
sluĉajevima i za vrijeme utvrĊeno propisom kantona i
pravilnikom o radu.
Ĉlan 29.
(1) Radnik ima pravo na plaćeno odsustvo po osnovu
uĉešća na seminarima, kursevima i sliĉnim oblicima
edukacije na koju je radnik upućen od poslodavca za
potrebe poslodavca, što će se propisati pravilnikom o
radu.
(2) U plaćeno odsustvo iz ĉlana 28. ne ulazi plaćeno
odsustvo iz stava (1) ovog ĉlana.
Ĉlan 30.
(1) Radniku se na njegov pisani zahtjev moţe odobriti
plaćeno odsustvo i u sljedećim sluĉajevima:
- polaganje specijalistiĉkog ispita - 15 dana,
- polaganje struĉnog ispita - 7 dana,
- polaganje ispita iz uţe specijalizacije - 10 dana,
- izradu doktorske disertacije ili magistarskog rada 10 dana,
- obavezno kontinuirano usavršavanje radi sticanja
ili obnove odobrenja za samostalni rad - 7 dana.
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(2) Radniku se na njegov pisani zahtjev moţe odobriti
neplaćeno odsustvo u toku kalendarske godine u
trajanju do 30 dana u sljedećim sluĉajevima:
- gradnju ili popravku kuće ili stana i
- njegu ĉlana porodice.
(3) Radniku se na njegov pisani zahtjev moţe odobriti
neplaćeno odsustvo do godinu dana.
(4) Pravilnikom o radu mogu se utvrditi i drugi sluĉajevi
za koje se moţe odobriti neplaćeno odsustvo do
godinu dana, na liĉni zahtjev radnika.
(5) Za vrijeme neplaćenog odsustva, prava i obaveze
radnika koja se stiĉu na radu i po osnovu rada miruju.
V. TROŠKOVI EDUKACIJE
Ĉlan 31.
(1) Poslodavac osigurava sredstva za edukaciju radnika na
temelju plana struĉnog usavršavanja.
(2) Za potrebe edukacije u inozemstvu zbog obaveznog
kontinuiranog usavršavanja radi sticanja ili obnove
odobrenja za samostalni rad, uz ispunjenje uslova iz
stava (1) ovog ĉlana, radniku će se osigurati plaćeni
dopust, kotizacija, putni troškovi i troškovi smještaja.
(3) Ukoliko poslodavac nije u mogućnosti da osigura
pokriće troškova iz stava (2) ovog ĉlana, radnik ima
pravo odbiti odlazak na struĉno usavršavanje.
VI. PLAĆE I NAKNADE
Ĉlan 32.
(1) Poslodavac je obavezan radniku s kojim je zakljuĉio
ugovor o radu obezbijediti i dati posao i za obavljeni
rad isplatiti plaću.
(2)
(3) Poslodavac utvrĊuje mjesto i naĉin obavljanja rada
poštivajući pri tome prava i dostojanstvo radnika, a
radnik je obavezan prema uputama poslodavca datim u
skladu sa prirodom i vrstom rada liĉno obavljati
preuzeti posao, te poštivati organizaciju rada i
poslovanja kod poslodavca, kao i zakone i opće akte
poslodavca.
(4) Radnik ima pravo na praviĉnu plaću, uvjete rada koji
obezbjeĊuju sigurnost i zaštitu ţivota i zdravlja na
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radu, te druga prava u skladu sa zakonom, kolektivnim
ugovorom, pravilnikom o radu i ugovorom o radu.
Ĉlan 33.
Za obavljeni rad radniku pripada plaća, te ostala
primanja u skladu sa zakonom, ovim Ugovorom i drugim
propisima koji ureĊuju ovu oblast u Federaciji BiH.
Ĉlan 34.
Plaće radnika i ostala liĉna primanja u smislu ovog
Ugovora isplaćuju se radnicima iz sredstava, koja se u
skladu sa zakonom u vršenju djelatnosti ostvaruje
zdravstvena ustanova.
Ĉlan 35.
(1) Plaća za obavljeni rad i vrijeme provedeno na radu
sastoji se od osnovne plaće, dijela plaće za radni
uĉinak i uvećane plaće u skladu sa ĉlanom 76. Zakona
o radu.
(2) Osnovna plaća je novĉani iznos koji je poslodavac
duţan isplatiti radniku za rad sa punim radnim
vremenom i normalnim uvjetima rada za odgovarajući
posao u skladu posebnim zakonom, kolektivnim
ugovorom, pojedinaĉnim kolektivnim ugovorom i
pravilnikom o radu.
(3) Osnovna plaća predstavlja umnoţak najniţe neto
satnice, mjeseĉnog fonda sati i odgovarajućeg
koeficijenta sloţenosti u koji su razvrstani poslovi
radnika u pravilniku o radu.
(4) Najniţa neto satnica iznosi 2,35 KM.
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Zanimanje III grupe - koeficijent sloţenosti 4,9
Sloţeni i vrlo sloţeni poslovi za koje je potrebna
visoka struĉna sprema (doktor medicine i
stomatologije) i subspecijalizacija.
(2) Pravilnikom o radu zdravstvene ustanove mogu se
detaljnije razraditi grupe sloţenosti poslova, s tim
da se tom razradom ne mogu utvrditi nepovoljniji
uslovi, koeficijenti, za pojedine grupe utvrĊene
ovim Ugovorom.
Ĉlan 37.
(1) Radnik ima pravo na povećanu plaću za oteţane uvjete
rada, prekovremeni rad i noćni rad, te za rad na dan
sedmiĉnog odmora, praznika ili nekog drugog dana za
koji je zakonom odreĊeno da se ne radi, u skladu sa
kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu i
ugovorom o radu.
(2) Naknada za radni uĉinak do 8% osnovne plaće radnika
se moţe obraĉunavati nakon što se pravilnikom o radu
ustanove, u konsultaciji sa Sindikatom, utvrde
mjerljivi normativi radnog uĉinka.
Ĉlan 38.
Osnovna plaća radnika povećava se za svaku godinu
radnog staţa za 0,5%, s tim da ukupno povećanje ne moţe
biti veće od 20%.
Ĉlan 39.
(1) Poslodavac moţe u pravilniku o radu odrediti
povećanje osnovne plaće za: nauĉni stepen doktora
nauka, nauĉni stepen magistra nauka, naziv primarius,
kao i bliţe kriterije za korištenje ovog prava.

Ĉlan 36.
(2) Povećanje iz stava (1) ovog ĉlana iznosi kako slijedi:
(1) Uzimajući u obzir sloţenost poslova koje obavljaju
doktori medicine i stomatologije, kao i iznimnu
odgovornost koju imaju doktori medicine i
stomatologije za ţivot i zdravlje ljudi, pojedinaĉni
poslovi, odnosno zanimanja razvrstavaju se u grupe
sloţenosti sa koeficijentima sloţenosti kao slijedi:
Zanimanja I grupe-koeficijent sloţenosti 3,8
Zanimanja odnosno poslovi za koja je potrebna visoka
struĉna sprema (doktor medicine i stomatologije).
Zanimanja II grupe - koeficijent sloţenosti 4,7
Sloţeni i vrlo sloţeni poslovi za koje je potrebna
visoka struĉna sprema (doktor medicine i stomatologije) i
specijalizacija.

- nauĉni stepen doktora nauka - 10%,
- nauĉni stepen magistra nauka - 5%,
- steĉeni naziv primarius - 5%, pri ĉemu se dodaci iz
stava (1) i (2) meĊusobno iskljuĉuju.
(3) Uvećanje za poloţajni dodatak, na koje ostvaruju
pravo rukovodni radnici koji obavljaju poslove
rukovodioca pored svojih redovnih struĉnih poslova,
moţe se utvrditi u iznosu od 5 - 20% prema
koeficijentu sloţenosti, a saglasno pravilniku o radu.
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Ĉlan 40.

(1) Naknada za deţurstvo je ugovorena naknada koja se
utvrĊuje tako da:
a) radnim danom iznosi 9% od osnovne plaće radnika,
a obraĉunava se na sljedeći naĉin:
- prvih osam sati rada obraĉunava se kao redovan
rad,
- drugih osam sati rada obraĉunava se kao redovan
rad jer radnik odraĊuje sljedeći dan,
- trećih osam sati deţurstva obraĉunava se u visini
od 9% od osnovne plaće radnika,
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2) Pripravnost radnim danom traje 16 sati, a subotom,
nedjeljom i praznikom 24 sata.
3) Rad u vrijeme pripravnosti smatra se prekovremenim
radom i plaća se kao prekovremeni rad.
4) Rad po pozivu smatra se prekovremenim radom i plaća
se kao prekovremeni rad. U rad po pozivu, koji se
raĉuna kao prekovremeni rad, ukljuĉeno je i vrijeme
potrebno za dolazak na posao i povratak kući.
Ĉlan 42.
(1) Osnovna plaća radnika uvećava se za:
a) prekovremeni rad najmanje 25% od neto satnice,

b) radnim danom pred neradni dan, subotom i
nedjeljom, naknada za deţurstvo iznosi od 13,5%
od osnovne plaće radnika, a obraĉunava se na
sljedeći naĉin:
- prvih osam sati rada obraĉunava se kao redovan
rad,
- drugih šesnaest sati rada obraĉunava se u visini
od 13,5% od osnovne plaće radnika,
c) praznikom se naknada za deţurstvo obraĉunava u
visini od 18% od osnovne plaće radnika.
- prvih osam sati rada obraĉunava se kao redovan
rad,
- drugih šesnaest sati rada obraĉunava se u visini
od 18% od osnovne plaće radnika;
(2) Odredbe o deţurstvu odnose se i na radnike koji su
upućeni na specijalizaciju ili subspecijalizaciju u drugu
zdravstvenu ustanovu. Naknadu za deţurstvo isplaćuje
zdravstvena ustanova u koju je radnik upućen.
(3) Nakon odraĊenog deţurstva, subotom, nedjeljom i
praznikom radnik ima pravo na jedan plaćeni slobodni
dan. Ovo pravo iskljuĉuje pravo iz ĉlana 24. stav (3)
ovog Ugovora.
(4) Odredbe o deţurstvu odnose se i na radnike koji su
upućeni na specijalizaciju ili subspecijalizaciju u drugu
zdravstvenu ustanovu. Naknadu za deţurstvo isplaćuje
zdravstvena ustanova u koju je radnik upućen.
Ĉlan 41.
1) Naknada za pripravnost obraĉunava se od naknade za
deţurstvo, zavisno o tome u koji dan pada pripravnost
i to u iznosu 30%.

b) noćni rad najmanje 50% od neto satnice,
c) rad na dan sedmiĉnog odmora najmanje 15% od
neto satnice,
d) rad u dane praznika koji su po zakonu neradni
najmanje 40% neto satnice.
(3) Naknade iz stava (1) ovog ĉlana se meĊusobno ne
iskljuĉuju, osim naknada iz taĉke c) i d).
Ĉlan 43.
(1) Poslodavac će radniku na radnom mjestu sa posebnim
uslovima rada uvećati plaću rukovodeći se stepenom
nepovoljnog uticaja faktora radnog mjesta na zdravlje i
radnu sposobnost radnika, saglasno odredbama zakona
koje reguliraju sigurnost na radu i pravilnikom o radu.
(2) Saglasno stavu (1) ovog ĉlana osnovna plaća radnika
uvećava se prema uvjetima rada kako slijedi:
a) radnicima koji rade sa ionizirajućim zraĉenjima,
odjeljenjima za karantenske bolesti i odjeljenjima
koji se bave lijeĉenjem pacijenata oboljelim od
HIV/AIDS – do 11%,
b) radnicima koji rade na odjelima hirurških
disciplina, jedinicama intenzivne njege, odjeljenjima invazivne kardiološke dijagnostike i
terapije,psihijatrijskim odjelima, odjelima urgentne
medicine i hitnoj medicinskoj pomoći - do 8%,
c) radnicima na bolniĉkim odjelima - do 6%,
d) radnicima koji rade u mikrobiološkim citološkim
biohemijskohematološkim,
bromatološkim,
patološkim, protetskim i imunološkim laboratorijama, na infektivnim odjeljenjima, u higijenskoepidemiološkoj sluţbi, hirurškim salama, gineko-
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logiji i akušerstvu, na odjelima pedijatrije i
odjelima za nedonošĉad, maksilofacijalnoj i oralnoj
hirurgiji koji rade na svim nivoima zdravstvene
djelatnosti, stomatolozima,transfuziološkoj sluţbi,
hemodijalizi, sterilizaciji, palijativnoj njezi,
endoskopiji, patronaţnoj sluţbi, u centrima za
mentalno zdravlje, centrima za lijeĉenje ovisnosti,u
prosekturi,odjeljenjima koji se bave lijeĉenjem i
dijagnostikom aktivne tuberkuloze, ATD-u, na
neurološkim odjeljenjima u primarnoj zdravstvenoj
zaštiti (mjesto prvog kontakta sa pacijentom) –
porodiĉni/obiteljski lijeĉnici ) - do 5%,

ĉetvrtak, 30.11.2017.

(3) Dnevnica za sluţbeno putovanje u zemlji isplaćuju se
na naĉin propisan za organe uprave.
(4) Putni troškovi obraĉunavaju se i isplaćuju prema
plaćenom hotelskom raĉunu, osim hotela kategorije
iznad 4 zvjezdice.
(5) Dnevnice za sluţbeni put u inostranstvo isplaćuju se na
naĉin propisan za organe uprave.
(6) Dnevnice za sluţbeni put iz stava (2) i (3) umanjuju se
najviše za 30%, ako je osigurana besplatna ishrana.

e) drugim radnicima koji rade uz specifiĉne oteţane
uvjete rada odreĊen pravilnikom o radu.

Ĉlan 47.

f) odredbe navedene u alinejama a),b),c),d) i e)
odnose se i na radnike koji su na specijalizaciji i
subspecijalizaciji.

Radnik koji je privremeno upućen na rad van mjesta
prebivališta njegove porodice ima pravo na plaćanje
stvarnih troškova zbog odvojenog ţivota od porodice.

3) Naknade iz stava (2) ovog ĉlana se ne iskljuĉuju, s tim
da one kumulativno ne mogu preći iznos od 15%, osim
ako drugaĉije nije odreĊeno pravilnikom o radu i
ugovorom o radu.
Ĉlan 44.
Obraĉun naknade za deţurstvo i pripravnost iskljuĉuju
povećanje osnovne plaće za noćni rad, rad subotom,
nedjeljom, praznikom i prekovremeni rad.
Ĉlan 45.
(1) Poslodavac je obavezan radniku obezbijediti topli
obrok u toku radnog vremena.
(2) Ukoliko poslodavac ne osigurava topli obrok, radniku
se isplaćuje naknada u dnevnom iznosu 1,0% od
prosjeĉne neto plaće isplaćene u Federaciji BiH, prema
posljednjim objavljenim podacima Federalnog zavoda
za statistiku.
(3) Dnevni iznos naknade za ishranu utvrĊuje se do 31.12.
tekuće godine za narednu godinu i primjenjuje se za
cijelu narednu godinu.
Ĉlan 46.
(1) Radnik ima pravo na regres za korištenje godišnjeg
odmora u visini od najmanje 50% prosjeka neto plaće
u Zeniĉko-dobojskom kantonu, pod uslovom da
zdravstvena ustanova - poslodavac nije prethodnu
poslovnu godinu završila sa gubitkom.
(2) Radniku pripada pravo na plaćene troškove sluţbenog
putovanja - dnevnica.

Ĉlan 48.
(1) Naknada za rad na terenu - terenski dodatak utvrĊuje
se u jednakom iznosu za sve radnike ovisno od mjesta
boravka na terenu (smještaj, ishrana i dr.), s tim što ne
moţe biti manja od 75% utvrĊenog iznosa dnevnice.
(2) Pod radom na terenu iz stava (1) ovog ĉlana
podrazumijevaju se poslovi koji se po svojoj prirodi
izvode na terenu van kantona u kojem je mjesto
zaposlenja i u trajanju duţem od 30 dana neprekidno.
Ĉlan 49.
Dnevnica, stvarni troškovi za odvojeni ţivot i terenski
dodatak meĊusobno se iskljuĉuju.
Ĉlan 50.
(1) Plaća se isplaćuje nakon obavljenog rada, u periodima
isplate koji ne mogu biti duţi od 30 dana.
(2) Plaća i naknada plaće se isplaćuje u novcu.
(3) Prilikom isplate plaće poslodavac je duţan radniku
uruĉiti pisani obraĉun plaće.
(4) Pojedinaĉne isplate plaće nisu javne.
Ĉlan 51.
Na isplatu i obraĉun plaće, kao i naknade plaće
primjenjuju se odredbe ĉlana 79. 80. i 81. Zakona o radu.
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Ĉlan 52.
(1) Radniku se u sluĉaju smrti ĉlana njegove uţe porodice,
na ime troškova sahrane, isplaćuje naknada u iznosu 3
prosjeĉne neto plaće, ostvarene u Federaciji BiH
prema posljednjim objavljenim podacima Federalnog
zavoda za statistiku.
(2) Ĉlanom uţe porodice iz stava (1) ovog ĉlana smatraju
se: braĉni drug, djeca, roditelji i unuĉad bez roditelja.
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(5) U sluĉaju otkaza ugovora o radu uzrokovanog
ekonomskim, tehniĉkim ili organizacionim razlozima
kod poslodavca shodno se primjenjuju odredbe ĉlana
96. 109. 110. i 111. Zakona o radu.

VIII. UVJETI ZA RAD SINDIKATA I
REPREZENTATIVNOST
Ĉlan 56.

(3) Ukoliko kod istog poslodavca radi dva ili više ĉlanova
uţe porodice koji ostvaruju pravo iz stava (1) ovog
ĉlana, ovo pravo ostvaruje samo jedan ĉlan uţe
porodice.
(4) U sluĉaju smrti radnika, na ime troškova sahrane,
ĉlanovima uţe prodice isplaćuje se naknada u iznosu
od 3 prosjeĉne neto plaće, ostvarene u Federaciji BiH
prema posljednjim podacima Federalnog zavoda za
statistiku objavljenim za prethodnu godinu.
Ĉlan 53.
Radnik ima pravo na prevoz ili naknadu troškova
prevoza na posao i sa posla u skladu sa pravilnikom o
radu.
Ĉlan 54.
Poslodavac moţe nagraditi radnika po osnovu
ostvarenih ušteda, racionalizacija i inovacija u procesu
rada, a u skladu sa pravilnikom o radu i raspoloţivim
finansijskim sredstvima.

(1) Djelovanje sindikata poslodavac ne moţe ograniĉiti
niti zabraniti.
(2) Sindikat u ustanovi djeluje u skladu sa sindikalnim
pravilima koji će se regulisati posebnim propisima o
reprenzetativnosti predviĊeni Zakonom o radu na
nivou Zeniĉko-dobojskog kantona.
(3) Sindikat kome je utvrĊena reprezentativnost u skladu
sa Zakonom o radu ima pravo:
- zastupati svoje ĉlanove pred poslodavcem,
organima vlasti, udruţenjima poslodavaca, drugim
institucijama odnosno pravnim licima,
- kolektivno pregovarati i zakljuĉivati kolektivne
ugovore,
- uĉestvovati u bipartitnim i tripartitnim tijelima
sastavljenim od predstavnika organa vlasti,
udruţenja poslodavaca i sindikata i
- na druga prava u skladu sa Zakonom o radu.
Ĉlan 57.

VII. OTPREMNINA
Ĉlan 55.
(1) Otpremnina iz ĉlana 111. Zakona o radu utvrĊuje se
pravilnikom o radu.
(2) Naĉin, uvjeti i rokovi isplate otpremnine iz stava (1)
ovog ĉlana, utvrĊuju se pismenim ugovorom izmeĊu
radnika i poslodavca.
(3) Radniku koji odlazi u penziju isplaćuje se otpremnima
u visini najmanje tri (3) neto plaća ostvarene u
Federaciji BiH, prema posljednjim podacima Zavoda
za statistiku Federacije BiH.
(4) Otpremnina iz stava (3) ovog ĉlana se isplaćuje u
jednokratnom iznosu.

(1) Mišljenja, prijedlozi i svi nastali nesporazumi o
pravima iz rada i po osnovu rada rješavat će se
direktnim pregovorima izmeĊu poslodavca i Sindikata.
(2) Sindikalnim predstavnicima koji nisu zaposleni kod
poslodavca, a ĉiji Sindikat ima ĉlanove kod
poslodavca, dozvoljen je pristup kod poslodavca kada
je to potrebno za obavljanje sindikalne aktivnosti, pod
uvjetom da se ne remeti provoĊenje radnih procesa
kod tog poslodavca.
(3) Poslodavac pravilnikom o radu bliţe propisuje i
osigurava uvjete za rad i djelovanje Sindikata.
Poslodavac je duţan obraĉunavati i iz plaće radnika
odbijati sindikalnu ĉlanarinu, uz pismenu saglasnost
radnika, te je redovno uplaćivati na raĉun Sindikata.
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(4) Ako kod poslodavca nije formirano vijeće uposlenika,
Sindikat ima obaveze i ovlaštenja koja se odnose na
ovlaštenja vijeća uposlenika u skladu sa Zakonom o
vijeću uposlenika.
(5) Ovlašteni sindikalni predstavnik ima pravo na plaćeno
odsustvo u skladu sa Pravilnikom o radu i Zakonom o
radu.
Ĉlan 58.
(1) Sindikalnom povjereniku za vrijeme obavljanja
njegove duţnosti i šest mjeseci nakon prestanka
obavljanja te duţnosti, poslodavac, bez prethodne
saglasnosti federalnog ministarstva nadleţnog za rad,
ne moţe:
a) otkazati ugovor o radu ili
b) na drugi naĉin ga staviti u nepovoljniji poloţaj u
odnosu na radno mjesto prije nego što je imenovan
na funkciju sindikalnog povjerenika.

ĉetvrtak, 30.11.2017.

(4) Ako poslodavac ne moţe vratiti radnika na rad, zbog
prestanka potrebe za obavljanjem poslova u smislu
stava (3) ovog ĉlana, duţan mu je isplatiti otpremninu
utvrĊenu u ĉlanu 111. Zakona o radu, s tim da se
prosjeĉna plaća dovede na nivo plaće koju bi radnik
ostvario da je radio.
IX. MIRNO RJEŠAVANJE KOLEKTIVNIH
RADNIH SPOROVA
Ĉlan 60.
(1) U sluĉaju spora o zakljuĉivanju, primjeni, izmjeni ili
dopuni, odnosno otkazivanju ovog Ugovora ili drugog
sliĉnog spora vezanog za primjenu ovog Ugovora
odnosno provoĊenju arbitraţe primjenjuju se odredbe
Zakona o radu.
X. ŠTRAJK
Ĉlan 61.

(2) Sindikalnim povjerenikom u smislu stava (1) ovog
ĉlana smatra se radnik koji je ovlašteni predstavnik
sindikata organiziranog kod poslodavca u skladu sa
propisima o organiziranju i djelovanju sindikata.
(3) Ukoliko nadleţno ministarstvo uskrati saglasnost iz
stava (1) ovog ĉlana, poslodavac moţe u roku od 30
dana od dana dostave takve odluke zatraţiti da
saglasnost zamijeni sudska odluka.
Ĉlan 59.
(1) Radniku izabranom na profesionalnu funkciju u
sindikatu, prava i obaveze iz radnog odnosa, na njegov
zahtjev, miruju, a najduţe ĉetiri godine od dana izbora
odnosno imenovanja.

(1) Za vrijeme vaţenja ovoga Ugovora Sindikati neće
pozivati na štrajk radi pitanja koja su ovim Ugovorom
ureĊena i ukoliko se prava i obaveze primjenjuju u
cjelosti ili ukoliko nije drugaĉije dogovoreno i
potpisano izmeĊu sindikata i poslodavca.
(2) Suzdrţavanje od štrajka iz stava (1) ovoga ĉlana ne
iskljuĉuje pravo na štrajk za sva druga neriješena
pitanja u skladu sa Zakonom o štrajku i Zakonom o
radu.
(3) Sindikati imaju pravo organizirati štrajk upozorenja,
kao znak solidarnosti prema drugim sindikatima, u
skladu sa Zakonom o štrajku.
Ĉlan 62.

(2) Radnik koji nakon završenog mandata iz stava (1)
ovog ĉlana ţeli da se vrati kod istog poslodavca, duţan
ga je o tome obavijestiti u roku od 30 dana prije
prestanka mandata, a poslodavac je duţan primiti
radnika na rad u roku od 30 dana od dana obavijesti
radnika.
(3) Radnika, koji je obavijestio poslodavca u smislu stava
(2) ovog ĉlana, poslodavac je duţan rasporediti na
poslove na kojima je radio prije stupanja na duţnost ili
na druge odgovarajuće poslove, osim ako je prestala
potreba za obavljanjem tih poslova zbog ekonomskih,
tehniĉkih ili organizacijskih razloga u smislu ĉlana 96.
Zakona o radu.

(1) Pri organiziranju i poduzimanju štrajka Sindikat mora
voditi raĉuna o ostvarivanju Ustavom garantiranih
sloboda i prava drugih.
(2) Štrajkom se ne smiju ugroziti pravo na ţivot, liĉna
sigurnost, hitna medicinska pomoć, te provoĊenje
zdravstvene zaštite za potrebe pacijenata na naĉin
predviĊen u ĉlanu 65. ovog Ugovora.
Ĉlan 63.
Štrajk se priprema, organizira i provodi u skladu sa
Zakonom o štrajku, Zakona o zdravstvenoj zaštiti,
Zakonom o radu i Pravilima Sindikata o štrajku.

ĉetvrtak, 30.11.2017.
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Ĉlan 64.

(1) Štrajk se odvija na radnim mjestima i traje do
ispunjenja postavljenih zahtjeva.
(2) Svi uĉesnici u štrajku su duţni svakodnevno dolaziti
na svoja radna mjesta, izvršiti pripreme za poĉetak
rada i ĉekati upute štrajkaĉkog odbora.
(3) Uĉesnici u štrajku obavljaju poslove koji ne trpe
odlaganje, odnosno one poslove ĉije bi neizvršenje
prouzrokovalo nenadoknadive štetne posljedice.
(4) Štrajk u zdravstvenim ustanovama hitne medicinske
pomoći, sluţbama hitne medicinske pomoći zdravstvenih ustanova, zdravstvenim ustanovama koje
obavljaju transfuzijsku djelatnost, kao i zavodima za
javno zdravstvo nije dopušten, a u smislu ĉlana 190.
Zakona o zdravstvenoj zaštiti, kao i u transplanttacijskoj djelatnosti.
(5) U zdravstvenim ustanovama primarne zdravstvene
zaštite za vrijeme trajanja štrajka mora se osigurati
prijem i obrada hitnih sluĉajeva kod kojih su ugroţene
osnovne ţivotne funkcije.
(6) U bolniĉkim zdravstvenim ustanovama za vrijeme
trajanja štrajka mora se osigurati kontinuirana
zdravstvena zaštita bolesnika na odjelima sa svim
pratećim djelatnostima, kao i prijem svih bolesnika ĉiji
je ţivot u opasnosti sa osiguranjem kompletnih
hirurških i drugih specijalistiĉkih intervencija.
(7) Radnik ne moţe biti stavljen u nepovoljniji poloţaj po
bilo kom osnovu od drugih radnika zbog
organizovanja ili sudjelovanja u štrajku.
XI. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Ĉlan 65.
(1) Poslodavci i radnici u javnim zdravstvenim
ustanovama su duţni pridrţavati se odredbi ovog
Ugovora i u skladu s njim donijeti pravilnike o radu u
roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog
ugovora, te zakljuĉiti ugovore o radu sa radnicima.
(2) Poslodavac koji zapošljava više od 30 radnika donosi i
objavljuje Pravilnik o radu, kojim se ureĊuju plaće,
organizacija rada, sistematizacija radnih mjesta,
posebni uvjeti za zasnivanje radnog odnosa i druga
pitanja znaĉajna za radnika i poslodavca, u skladu sa
Zakonom o radu.

Broj 13– strana 1909

(3) O donošenju pravilnika o radu poslodavac se obavezno
konsultira sa sindikatom odnosno vijećem zaposlenika
ukoliko su formirani.
(4) Pravilnik iz stava (1) ovog ĉlana objavljuje se na
oglasnoj tabli poslodavca.
(5) Sindikat odnosno vijeće zaposlenika moţe od
nadleţnog suda zatraţiti da nezakonit pravilnik o radu
ili neke njegove odredbe oglasi nevaţećim.
Ĉlan 66.
(1) Ugovorne strane, u cilju realizacije ovog kolektivnog
ugovora, utvrĊuju visinu koeficijenta iznad postojećih
a do konaĉnih:
- 4,5 za doktore medicine i stomatologije za
zanimanja I grupe sloţenosti,
- 5,4 za doktore medicine i stomatologije za
zanimanja II grupe sloţenosti i
- 5,6 za doktore medicine i stomatologije za
zanimanja III grupe sloţenosti,
a koji će se primjenjivati poĉev od 01.12.2018. godine.
(2) Dostizanje utvrĊene vrijednosti koeficijenata iz stava
(1) ovog ĉlana će se realizovati kroz korekciju visine
koeficijenata i to:
- 4,3 za doktore medicine i stomatologije za
zanimanja I grupe sloţenosti,
- 5,2 za doktore medicine i stomatologije za
zanimanja II grupe sloţenosti i
- 5,4 za doktore medicine i stomatologije za
zanimanja III grupe sloţenosti,
a koji će se primjenjivati poĉev od 01.07.2018. godine.
XII. TUMAĈENJE UGOVORA
Ĉlan 67.
(1) Ugovorne strane osnivaju zajedniĉku komisiju za
tumaĉenje ovoga Ugovora u koje svaka imenuje po tri
predstavnika i njihove zamjenike, najkasnije u roku od
90 dana od dana stupanja na snagu ovoga Ugovora.
(2) Sjedište komisije je u sjedištu Ministarstva zdravstva
Zeniĉko-dobojskog kantona.
(3) Komisija za tumaĉenje ovoga ugovora:
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daje obavezujuća tumaĉenja odredbi ovoga
Ugovora i o njima obavještava obje ugovorne
strane,

XIV. IZMJENE, DOPUNE I OTKAZ UGOVORA

prati izvršavanje ovoga Ugovora,

(1) Svaka ugovorna strana moţe predloţiti izmjene i
dopune ovoga Ugovora, saglasno ĉlanu 144. Zakona o
radu.

izvještava obje ugovorne strane o kršenju ovoga
Ugovora.
Ĉlan 68.
(1) Komisija donosi svoje odluke većinom glasova svih
ĉlanova.
(2) Komisija donosi poslovnik o radu na koji se daje
prethodna saglasnost kantonalnog ministra zdravstva.
(3) Tumaĉenja Komisije obavezna su i dostavljaju se
podnositelju upita, te svim pravnim osobama na koje
se odnose, a imaju pravnu snagu i uĉinke kolektivnog
ugovora od dana stupanja na snagu ovoga Ugovora.
Ĉlan 69.
(1) Na zahtjev jedne od ugovornih strana ili pravne osobe,
Komisija za tumaĉenje obavezna je dati tumaĉenje
ovoga ugovora u roku 30 dana od dana prijema
zahtjeva.
(2) U sluĉaju da Komisija zatraţi dopunu zahtjeva ili
dopunu podataka odnosno objašnjenje, rok iz stava (1)
ovog ĉlana prestaje teći od dana zatraţene dopune.
(3) Prekid roka u sluĉaju iz stava (2) ovog ĉlana traje do
ispunjenja zahtjeva Komisije.

XIII. NADZOR NAD PRIMJENOM UGOVORA

Ĉlan 71.

(2) U ime Sindikata prijedlog izmjena i dopuna ovoga
Ugovora moţe podnijeti Upravni odbor Samostalnog
strukovnog sindikata doktora medicine i stomatologije
Zniĉko-dobojskog kantona.
(3) Ugovorna strana kojoj je podnesen prijedlog za
izmjenu i dopunu ovoga Ugovora mora se pisano
oĉitovati u roku 30 dana od dana prijema prijedloga, te
mora pristupiti pregovorima o predloţenoj izmjeni ili
dopuni u roku 30 dana od dana oĉitovanja o
prijedlogu.
(4) U protivnom stekli su se uvjeti za primjenu postupka
mirenja u skladu sa Zakonom o radu.
Ĉlan 72.
(1) Ugovorne strane mogu otkazati sporazumno ovaj
ugovor saglasno ĉlanu 147. Zakona o radu.
Ĉlan 73.
(1) Ovaj Ugovor moţe se otkazati u sluĉaju bitno
promijenjenih finansijskih okolnosti u skladu sa
ĉlanom 72. ovog Ugovora.
(2) Prije otkazivanja Ugovora, strana koja predlaţe otkaz
Ugovora, obavezna je drugoj strani predloţiti izmjene i
dopune Ugovora.

Ĉlan 70.

Ĉlan 74.

(1) Nadzor nad primjenom ovog Ugovora obavlja
federalni, odnosno kantonalni inspektor rada saglasno
svojim nadleţnostima utvrĊenim Zakonom o radu.

(1) Ovaj Ugovor se zakljuĉuje na odreĊeno vrijeme u
trajanju od 18 mjeseci.

(2) Zahtjev za obavljenje inspekcijskog nadzora mogu
podnijeti sve osobe utvrĊene u ĉlanu 162. Zakona o
radu.

(2) Ovaj Ugovor se smatra zakljuĉenim kada ga u
istovjetnom tekstu prihvate i potpišu ovašteni
predstavnik Samostalnog strukovnog sindikata doktora
medicine i stomatologije Zeniĉko-dobojskog kantona i
ministar zdravstva uz prethodnu saglasnost Vlade
Zeniĉko-dobojskog kantona.
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Ĉlan 75.

Ovaj Ugovor stupa na snagu danom potpisivanja i biti
će objavljen u "Sluţbenim novinama Zeniĉko-dobojskog
kantona", a primjenjivat će se od 01.01.2018.

Potpisnici:
Ministar zdravstva Zeniĉko-dobojskog kantona

1.
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II.
U Školski odbor na period do isteka mandata Školskog
odbora JU OŠ „Omer Mušić” Breţani Kakanj imenuje se:
- Zahirović Maisa – ĉlan iz reda nastavnika, struĉnih
saradnika i ostalih uposlenika škole.
III.
Rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će
se u „Sluţbenim novinama Zeniĉko-dobojskog kantona“.

Dr. Dragoljub Brenjo_____________________

2.

Predsjednik Samostalnog strukovnog sindikata
doktora medicine i stomatologije Zeniĉko-dobojskog
kantona
Dr. Haris Husremović ____________________

..............................................................................................
476.
Na osnovu ĉlana 16. stav 3. Zakona o Vladi Zeniĉko –
dobojskog kantona – Preĉišćeni tekst („Sluţbene novine
Zeniĉko–dobojskog kantona“, broj: 7/10), u skladu sa
ĉlanom 26. i ĉlanom 25., Zakona o ustanovama („Sluţbeni
list R BiH“, broj: 6/92, 8/93 i 13/94), a u skladu sa ĉlanom
12., stav 3. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim
imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine („Sluţbene
novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 12/03,
34/03 i 65/13), u vezi sa ĉlanom 83. stav 2., Zakona o
osnovnoj školi („Sluţbene novine Zeniĉko-dobojskog
kantona“, broj: 5/04, 20/07, 9/11 i 4/14), na prijedlog
Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, Vlada
Zeniĉko-dobojskog kantona na 116. sjednici, odrţanoj
dana 02.11.2017. godine, d o n o s i
RJEŠENJE
o razrješenju i konaĉnom imenovanju novog ĉlana
Školskog odbora JU OŠ „OmerMušić” Breţani,
Kakanj

I.
Razrješava se ĉlanstva u Školskom odboru JU OŠ
„Omer Mušić” Breţani, Kakanj:
- Begić Salih – ĉlan iz reda nastavnika, struĉnih
saradnika i ostalih uposlenika škole.

Broj: 02-38-15224/17.
PREMIJER
Datum, 02.11.2017. godine
Zenica
Miralem Galijašević, s.r.
..............................................................................................
477.
Na osnovu ĉlana 16. stav 3. Zakona o Vladi Zeniĉkodobojskog kantona – Preĉišćeni tekst („Sluţbene novine
Zeniĉko-dobojskog kantona“, broj: 7/10.), a u skladu sa
ĉlanom 26. i ĉlanom 25., Zakona o ustanovama („Sluţbeni
list R BiH“, broj: 6/92., 8/93., i 13/94.), a u skladu sa
ĉlanom 12. stav 3. Zakona o ministarskim, vladinim i
drugim imenovanjim Federacije Bosne i Hercegovine
(„Sluţbene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj:
12/03., 34/03. i 65/13.) i ĉlanom 136. stav (1) i stav (6),
Zakona o srednjoj školi („Sluţbene novine Zeniĉkodobojskog kantona“, broj: 9/17), na prijedlog Ministarstva
za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, Vlada Zeniĉkodobojskog kantona na 116. sjednici, odrţanoj dana
02.11.2017. godine d o n o s i
RJEŠENJE
o razrješenju i konaĉnom imenovanju novog ĉlana
Školskog odbora Mješovite srednje škole
„Mehmedalija Mak Dizdar“, Breza

I.
Razrješava se ĉlanstva u Školskom odboru Mješovite
srednje škole „Mehmedalija Mak Dizdar“, Breza:
- Gazibara Esad – ĉlan, iz reda roditelja.
II.
U Školski odbor, na period do isteka mandata
Školskog odbora Mješovite srednje škole „Mehmedalija
Mak Dizdar“, Breza, imenuje se:
- Begovac Amela – ĉlan, iz reda roditelja.
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III.
Rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će
se u „Sluţbenim novinama Zeniĉko-dobojskog kantona“.

ĉetvrtak, 30.11.2017.

MINISTARSTVO ZA OBRAZOVANJE, NAUKU,
KULTURU I SPORT
479.

Broj: 02-38-15223/17.
PREMIJER
Datum, 02.11.2017. godine
Zenica
Miralem Galijašević, s.r.
..............................................................................................
478.
Na osnovu ĉlana 16. stav 3. Zakona o Vladi Zeniĉkodobojskog kantona-Preĉišćeni tekst („Sluţbene novine
Zeniĉko-dobojskog kantona“, broj 7/10), na prijedlog
Ministarstva za pravosuĊe i upravu, Vlada Zeniĉko
dobojskog kantona, na 118. sjednici, odrţanoj dana
23.11.2017. godine, donosi
RJEŠENJE
o izmeni Rješenja o imenovanju
Tima Vlade Zeniĉko-dobojskog kantona
za borbu protiv korupcije

I.
U Rješenju o imenovanju Tima Vlade Zeniĉkodobojskog kantona za borbu protiv korupcije,(„Sluţbene
novine Zeniĉko-dobojskog kantona“ broj 11/16 i 13/16) u
taĉki I. 10. rijeĉi „Dţevad Zeĉić“ zamijenjuju se rijeĉima
„Esad Delibašić“ , a taĉka 11. briše se.

Na osnovu ĉlana 18. stav (1) Zakona o kantonalnim
ministarstvima i drugim tijelima uprave („Sluţbene novine
Zeniĉko-dobojskog kantona“, broj: 10/15), u vezi sa
ĉlanom 13. stav (2) Zakona o obrazovanju odraslih
(„Sluţbene novine Zeniĉko – dobojskog kantona“, broj:
5/14), ĉlanom 5. stav (2) i stav (4) i ĉlanom 17. stav (2)
Pravilnika o postupku utvrĊivanja uvjeta, sadrţaju i naĉinu
voĊenja Registra ustanova za obrazovanje odraslih
(Sluţbene novine Zeniĉko-dobojskog kantona, broj: 5/16),
ministar Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i
sport Zeniĉko-dobojskog kantona, d o n o s i:
Dopunu Pravilnika o postupku utvrĊivanja uvjeta,
sadrţaju i naĉinu voĊenja Registra ustanova za
obrazovanje odraslih

I.
Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport
Zeniĉko-dobojskog kantona donosi formu izgleda i
sadrţaja Registra ustanova za obrazovanje odraslih kao
dokumentacije za voĊenje sluţbene evidencije o
ustanovama za obrazovanje odraslih na podruĉju Zeniĉkodobojskog kantona.
II.
Registar ustanova za obrazovanje odraslih je sastavni
dio ovog akta.

II.
III.
Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a
primjenjuje se poĉev od 01.11.2017. i objavit će se u
„Sluţbenim novinama Zeniĉko-dobojskog kantona“.

Registar ustanova za obrazovanje odraslih će se
primjenjivati od školske 2017/2018. godine.
IV.

Broj: 02-04-16058/17.
PREMIJER
Datum, 23.11.2017. godine
Zenica
Miralem Galijašević, s.r.
..............................................................................................

Ovaj akt stupa na snagu danom donošenja i bit će
objavljen u „Sluţbenim novinama Zeniĉko-dobojskog
kantona“.

Broj :10-38-02-15897-1/17.
MINISTAR
Datum, 22.11.2017. godine
Zenica
Mensur Sinanović, s.r.
_______________________________________________

ĉetvrtak, 30.11.2017.
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480.
Na osnovu ĉlana 18. stav (1) Zakona o kantonalnim
ministarstvima i drugim tijelima uprave („Sluţbene novine
Zeniĉko-dobojskog kantona“, broj: 10/15), u vezi sa
ĉlanom 33. stav (2) Zakona o obrazovanju odraslih
(„Sluţbene novine Zeniĉko – dobojskog kantona“, broj:
5/14), ĉlanom 2., ĉlanom 5. stav (2) i stav (3), ĉlanom 14.,
ĉlanom 17. i ĉlanom 27. stav (2) Pravilnika o sadrţaju,
obliku, naĉinu voĊenja i ĉuvanju andragoške
dokumentacije (Sluţbene novine Zeniĉko-dobojskog
kantona, broj: 5/16), ministar Ministarstva za obrazovanje,
nauku, kulturu i sport Zeniĉko-dobojskog kantona,
d o n o s i:
Dopunu Pravilnika o sadrţaju, obliku, naĉinu voĊenja
i ĉuvanju andragoške dokumentacije
I.
Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport
Zeniĉko-dobojskog kantona donosi formu izgleda i
sadrţaja Registra polaznika osnovnog obrazovanja
odraslih i Registra polaznika srednjoškolskog obrazovanja
odraslih, kao dijela andragoške dokumentacije u
ustanovama za obrazovanje odraslih na podruĉju Zeniĉkodobojskog kantona.
II.
Registar polaznika osnovnog obrazovanja odraslih i
Registar polaznika srednjoškolskog obrazovanja odraslih
je sastavni dio ovog akta.
III.
Registar polaznika osnovnog obrazovanja odraslih i
Registar polaznika srednjoškolskog obrazovanja odraslih
će se primjenjivati od školske 2017/2018. godine.
IV.
Ovaj akt stupa na snagu danom donošenja i bit će
objavljen u „Sluţbenim novinama Zeniĉko-dobojskog
kantona“.

Broj : 10-38-02-15897-3/17.
MINISTAR
Datum, 22.11.2017. godine
Zenica
Mensur Sinanović, s.r.
_______________________________________________
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OGLASNI DIO
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ZENIĈKO-DOBOJSKI KANTON
OPĆINSKI SUD U ZAVIDOVIĆIMA
ODJELJENJE U MAGLAJU
Broj: : 42 1 I 006357 16 I 2
Datum: 06.11.2017.godine
Općinski sud u Zavidovićima Odjeljenje u Maglaju izdaje slijedeći:

OGLAS
O POSTAVLJANJU PRIVREMENOG ZASTUPNIKA
Suvlasniku Đurić Leksi nepoznatog boravišta, postavlja se privremeni zastupnik i to Mehić Saša, advokat iz
Maglaja.
Privremeni zastupnik ima u ovom postupku prava i duţnosti zakonskog zastupnika.
Ta prava i duţnosti privremeni zastupnik obavljat će sve dok se tuţeni ili njegov punomoćnik ne pojavi pred
sudom, odnosno dok organ starateljstva ne obavijesti sud da je tuţenom postavio staraoca.
Troškove postavljanja privremenog zastupnika snosi tuţitelj.
O postavljanju privremenog zastupnika sud će najkasnije u roku od 8 dana izdati oglas koji će objaviti u
Sluţbenim novinama FBiH, Sluţbenim novinama ZE-DO kantona, te na oglasnoj ploĉi ovog suda.

S u d i j a,
Bradarić Seka, s.r.
................................................................................................................................................................................................

ĉetvrtak, 30.11.2017.
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BOSNA I HERCEGOVINA
Federacija Bosne i Hercegovine
Zeniĉko-dobojski kanton
OPĆINSKI SUD U TEŠNJU
Zemljišno-knjiţni ured
Broj: 039-0-DN-17-001 038
Dana, 21.11. 2017. godine
Općinski sud u Tešnju, izdaje slijedeći:

O G LAS
O POSTAVLJANJU PRIVREMENOG ZASTUPNIKA

Općinski sud u Tešnju, zemljišnoknjiţni referent Duvnjak Ivan, u postupku predlagaĉa Krdţalić Mensura sin
Rasima iz Tešnja, ul. Ali-paše Hećimovića bb., radi uspostave zemljišnoknjiţnog uloška, na osnovu ĉl. 296. st. 2. taĉka
4. Zakona o parniĉnom postupku Federacije BiH a u skladu sa ĉl. 72. st. 1. Zakona o zemljišnim knjigama Federacije
BiH, protivnicima predlagaĉa Petrović (Mitar) Kosta, Petrović (Đordţe) Mitar, Petrović (Đordţe) Mileva, Petrović
(Đordţe) Ilija, Petrović (Đordţe) Milenko, Petrović (Đordţe) Andţa, Gavrić (r. Petrović) Ruţa, Jelić r. Petrović Jela,
Petrović (Milan) Drago, Petrović (Milan) Ĉedo, Petrović (Milan) Ljubica, Petrović r. Marković (ĐorĊe) Simeuna,
Petrović (Janko) Zoran, postavio je Rješenjem br. 039-0-Dn-17-001 038 od 21.11. 2017. godine privremenog
zastupnika u osobi advokatu Brkić Alemdaru, pošto su navedena lica nepoznate adrese.
Privremeni zastupnik ima u ovom postupku sva prava i duţnosti zakonskog zastupnika, i ista će se izvršavati do
okonĉanja postupka, sve dok se protivnici predlagaĉa ili njihovi punomoćnici ne pojave pred sudom, ili dok im organ
starateljstva ne postavi staratelja.

Zemljišnoknjiţni referent
Duvnjak Ivan, s.r.
................................................................................................................................................................................................
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