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чун број: 1415253200000155 у сврху уче-
шћа „СБФ 2017 – котизација за учесни-
ке Анеса Салмана – министра за при-
вреду Босанско-подрињског кантона  
Горажде и Емира Ходовића – презен-
татора“. 
 

Члан 4. 
 

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

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

О Д Л У К У 
о давању  сагласности  

на продужење Уговора о закупу 
канцеларијског простора 

 

Члан 1. 
 

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

Члан 2. 
 

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

Члан 3. 
 

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

Број:03-14-712/17                 П Р Е М И Ј Е Р                                                                        
18.05.2017.године              Емир Оковић,с.р. 
     Г о р а ж д е 
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На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде („Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде“, број: 
8/15), а у складу са Уговором о савјето-
вању закљученим између Владе Босан-
ско-подрињског кантона Горажде и 
Међународне финансијске корпорац-
ије из Групације Свјетске банке (Inter-
national Finance Corporation) број: 03-
14-561/17 од 27.04.2017. године, Влада 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де, на 103. редовној сједници, одржаној 
дана 18.05.2017.године,  д о н о с и: 
 
 

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

подрињском кантону Горажде 
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I - УВОД 

Члан 1. 
 

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

Члан 2. 
 

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

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

 

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

 
- провести активности на јачању ка-

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

 
- унаприједити транспарентност у 

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

 
Члан 3. 

 
Административни поступак, у 

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

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

       ПРОЈЕКТА 
 
II  - 1 Координационо тијело 
 

Члан 4. 
 

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

- Министарство за финансије 
- Министарство за правосуђе, упра-

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

торно уређење и заштиту околине 
- Министарство за унутрашње пос-

лове 
- Министарство за социјалну поли-

тику, здравство, расељена лица и 
избјеглице  

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

де, науку, културу и спорт 
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Координационим тијелом рук- 

оводи премијер Босанско-подрињског 
кантона Горажде. 
 

Члан 5. 
 

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

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

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

 
Члан 6. 

 
За техничко праћење реализац-

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

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

Члан 7. 
 

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

Радном групом руководи коор-
динатор Пројекта. 
 

Члан 8. 
 

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

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

латорне реформе за свој рад одговара 
Координационом тијелу. 

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

Радна група одлуке доноси пр-
остом већином присутних чланова.  

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

Члан 9. 
 

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

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

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

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

Члан 10. 
 

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

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

динационог тијела; 
- координирати односе међу инсти-

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

- усаглашавати планове рада; 
- организовати и одржавати састан-

ке Координационог тијела и Радне 
групе; 

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

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

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

 
II-4 Службеници ангажовани  
        на Пројекту 
 

Члан 11. 
 

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

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

Послови и задаци  службеника 
су: 
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- организација активности усмјерен-

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

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

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

 
Члан 12. 

 
У складу са овом Одлуком, анг-

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

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

Члан 13. 
 

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

Члан 14. 
 

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

Члан 15. 
 

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

Члан 16. 
 

Влада Босанско-подрињског ка- 

04. јул/српањ 2017. 
 

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

Члан 17. 
 

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

Члан 18. 
 

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

Број:03–05-703/17                 П Р Е М И Ј Е Р                                                                      
18.05.2017.године              Емир Оковић,с.р. 
     Г о р а ж д е 
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На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде („Службене новине  Босанско 
–подрињског кантона Горажђе“ број: 
8/15), члана 16. Одлуке Владе Босанс-
ко-подрињског кантона Горажде о пр-
овођењу Пројекта побољшања послов-
ног окружења у Босанско-подрињском 
кантону Горажде број: 03-05-703/17 од 
18.05.2017.године, а у складу са Угово-
ром о савјетовању закљученим између 
Владе Босанско-подрињског кантона  


