
19. јун/липањ 2019. 
 
 
ства за урбанизам, просторно уређење 
и заштиту околине Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде – Намјенска сре-
дства Кантоналног стамбеног фонда, 
са економског кода број: 613700 –Из-
даци за текуће одржавање. 
 

Члан 3. 
 

Ова Одлука ступа на снагу дан-
ом њене објаве на службеној огласној 
табли Кантона, а накнадно ће да се 
објави у “Службеним новинама Босан-
ско-подрињског кантона Горажде”. 
    
Број:03–14-705/19        П Р Е М И Ј Е Р 
11.06.2019.године                 Аида Обућа,с.р.                              
     Г о р а ж д е 
 

334 
 

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 7. редовној сједни-
ци, одржаној дана 11.06.2019. године,                      
д о н о с и :   
 
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности 

 
Члан 1. 

  
Овом се Одлуком даје сагласно-

ст на Правилник о измјенама Правил-
ника о дефинисању минималних кад-
ровских и материјално-техничких усл-
ова које морају испуњавати извођачи 
да би добили лиценцу за обављање дј-
елатности грађења. 
 

Члан 2. 
 
 Ова Одлука ступа на снагу дан- 
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ом објављивања на службеној огласној 
табли Кантона, а накнадно ће да се об-
јави у „Службеним новинама Босан-
ско-подрињског кантона Горажде“. 
 
Број:03–27-704/19                  П Р Е М И Ј Е Р 
11.06.2019.године                 Аида Обућа,с.р.   
     Г о р а ж д е 
 

335 
 

На основу члана 66. Закона о 
организацији органа управе у Федера-
цији БиХ („Службене новине Федера-
ције БиХ“, број: 35/05) и члана 96. став 
2. Закона о просторном уређењу и гр-
ађењу Босанско-подрињског кантона 
Горажде („Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде“, број: 
15/09; 4/13 - Пречишћени текст, 16/13; 
6/15 и 7/17), министар за урбанизам, 
просторно уређење и заштиту околи-
не, уз претходну сагласност Владе Бо-
санско-подрињског кантона Горажде,  
д о н о с и: 
 
 

П Р А В И Л Н И К 
О ИЗМЈЕНАМА ПРАВИЛНИКА 

 О ДЕФИНИСАЊУ МИНИМАЛНИХ  
КАДРОВСКИХ  И МАТЕРИЈАЛНО-

ТЕХНИЧКИХ УСЛОВА КОЈЕ 
МОРАЈУ ИСПУЊАВАТИ 

ИЗВОЂАЧИ ДА БИ ДОБИЛИ 
ЛИЦЕНЦУ ЗА ОБАВЉАЊЕ 
ДЈЕЛАТНОСТИ ГРАЂЕЊА 

 
Члан 1. 

 
 У члану 3. став (2) Правилника 
о дефинисању минималних кадровск-
их и материјално-техничких услова 
које морају испуњавати извођачи да 
би добили лиценцу за обављање дје-
латности грађења (“Службене новине 
Босанско-подрињског кантона Гораж- 
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де”, број: 4/10 и 8/10), врше се сљедеће 
измјене: 
 

- у алинеји 3. ријечи “осам лица” 
замјењују се ријечима: “шест 
лица”; 

- у алинеји 4. ријечи “осам лица” 
замјењују се са ријечима: “шест 
лица”; 

- у алинеји 5. ријечи “пет лица” 
замјењују се са ријечима: “чети-
ри лица”; 

- алинеја 6. мијења се и гласи:  
 

“укупан број радника не може 
бити мањи од 20, с тим да највише 50% 
упослених лица може бити ангажова-
но путем уговора о дугорочној сарад-
њи. Лица из алинеја 1. и 2. овог става 
не могу бити ангажована путем угово-
ра о дугорочној сарадњи, односно мо-
рају бити стално запослена у правном 
лицу које тражи лиценцу.” 
 
 

Члан 2. 
 

У члану 5. став (2) Правилника 
алинеја 1. се мијења и гласи: 
 

“за све запослене раднике одно-
сно раднике ангажоване путем угово-
ра о дугорочној сарадњи табеларно 
приказани подаци о:”. 
 

Члан 3. 
 

Овај Правилник ступа на снагу 
даном доношења, а накнадно ће бити 
објављен у „Службеним новинама Бо-
санско-подрињског кантона Горажде“. 
 
Број:09-23-288-4/19    М И Н И С Т А Р 
17.06.2019.године             Бојан Крунић,с.р. 
     Г о р а ж д е 
 
 На овај Правилник сагласност 
је дала Влада Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде својом Одлуком број: 
03-23-704/19 од  11.06.2019. године. 
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