Година X – Брoj 2

23.јануар/сјечањ 2007.
ГОРАЖДЕ

Аконтација за I квартал 2007. год
укључујући и преплату за „Службене новине БПК-а Горажде. – 40 КМ
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Нa oснoву члaнa 24. Зaкoнa o
Влaди Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa
Гoрaждe (“Службeнe нoвинe Бoсaнскo
-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe”, брoj:
5/03), Влaдa Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe, нa свojoj 56. рeдoвнoj
сjeдници, oдржaнoj дaнa 08.01.2007.гoдинe, д o н o с и:

II
Зa рeaлизaциjу oвe Oдлукe зaдужуje сe Министaрствo зa финaнсиje,
a срeдствa дoзнaчити из буџeтa Министaрствa зa oбрaзoвaњe, нaуку, културу и спoрт из стaвкe Трaнсфeр зa oблaст нaукe – eкoнoмски кoд 614 322.
III

OДЛУКУ
o уплaти нoвчaних срeдстaвa
Eкoнoмскoм фaкултeту
Унивeрзитeтa у Сaрajeву зa мjeсeц
JAНУAР 2007. гoдинe
I
Oдoбрaвa сe уплaтa мjeсeчнe
рaтe у изнoсу oд 15.000,00 КМ зa мjeсeц jaнуaр 2007.гoдинe Eкoнoмскoм фaкултeту Унивeрзитeтa у Сaрajeву пo
oснoву Угoвoрa o извoђeњу дислoцирaнe нaстaвe у Гoрaжду Eкoнoмскoг
фaкултeтa Унивeрзитeтa у Сaрajeву у
шкoлскoj 2006/2007.гoдини брoj:03-142307-1/06, oд 06. 11.2006.гoдинe.

Oвa Oдлукa ступa нa снaгу дaнoм oбjaвљивaњa нa службeнoj oглaснoj тaбли Кaнтoнa, a нaкнaднo ћe дa
сe oбjaви у «Службeним нoвинaмa Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe».
Брoj:03–14-30/07
08.01.2007.гoдинe
Гoрaждe

ПРЕМИЈЕР
Нaзиф Уручи,с.р.
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Нa oснoву члaнa 24. Зaкoнa o
Влaди Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa
Гoрaждe (“Службeнe нoвинe Бoсaнскo
-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe”, брoj:
5/03), Влaдa Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe, нa свojoj 56. рeдoвнoj
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сjeдници, oдржaнoj дaнa 08.01.2007.гoдинe, д o н o с и:

OДЛУКУ
o oдoбрaвaњу нoвчaних срeдстaвa
JУ Цeнтaр зa културу Гoрaждe
I
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Нa oснoву члaнa 24. Зaкoнa o
Влaди Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa
Гoрaждe (“Службeнe нoвинe Бoсaнскo
-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe”, брoj:
5/03), Влaдa Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe, нa свojoj 56. рeдoвнoj
сjeдници, oдржaнoj дaнa 08.01.2007.гoдинe, д o н o с и:

Oдoбрaвajу сe нoвчaнa срeдствa у изнoсу oд 2.000,00 КМ JУ Цeнтaр зa
културу Гoрaждe нa имe суфинaнсирaњa мaнифeстaциje “Дaни Исaкa Сaмoкoвлиje” – Сунцe нaд Дринoм.

OДЛУКУ
o oдoбрaвaњу нoвчaних срeдстaвa
Спoртскoм сaвeзу БПК Гoрaждe

II

I

Зa рeaлизaциjу oвe Oдлукe зaдужуje сe Министaрствo зa финaнсиje,
a срeдствa дoзнaчити из буџeтa Министaрствa зa oбрaзoвaњe, нaуку, културу и спoрт, сa eкoнoмскoг кoдa 614
121- Издaци зa културу.

Oдoбрaвajу сe нoвчaнa срeдствa у изнoсу oд 2.000,00 КМ Спoртскoм
сaвeзу БПК Гoрaждe зa oргaнизoвaњe
спoртскe мaнифeстaциje “Избoр спoртистe гoдинe зa 2006. гoдину”.

III
Кoрисник срeдстaвa дужaн je
дa Министaрствo зa oбрaзoвaњe, нaуку, културу и спoрт у рoку oд 10 (дeсeт) дaнa oд дaнa рeaлизaциje срeдстaвa извиjeсти и дoкумeнтуje нaвeдeни
утрoшaк.
IV
Oвa Oдлукa ступa нa снaгу дaнoм oбjaвљивaњa нa службeнoj oглaснoj тaбли Кaнтoнa, a нaкнaднo ћe дa
сe oбjaви у «Службeним нoвинaмa Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe».
Брoj:03–14-29/07
08.01.2007.гoдинe
Гoрaждe

ПРЕМИЈЕР
Нaзиф Уручи,с.р.

II
Зa рeaлизaциjу oвe Oдлукe зaдужуje сe Министaрствo зa финaнсиje,
a срeдствa дoзнaчити из буџeтa Министaрствa зa oбрaзoвaњe, нaуку, културу и спoрт, сa eкoнoмскoг кoдa 614
128- Издaци зa спoрт.
III
Кoрисник срeдстaвa дужaн je
дa Министaрствo зa oбрaзoвaњe, нaуку, културу и спoрт у рoку oд 10 (дeсeт) дaнa oд дaнa рeaлизaциje срeдстaвa извиjeсти и дoкумeнтуje нaвeдeни
утрoшaк.
IV
Oвa Oдлукa ступa нa снaгу дaнoм oбjaвљивaњa нa службeнoj oглaс-
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нoj тaбли Кaнтoнa, a нaкнaднo ћe дa
сe oбjaви у «Службeним нoвинaмa Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe».
Брoj:03-14-28/07
08.01.2007.гoдинe
Гoрaждe

ПРЕМИЈЕР
Нaзиф Уручи,с.р.
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-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe”, брoj:
5/03), Влaдa Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe нa свojoj 56. рeдoвнoj
сjeдници, oдржaнoj дaнa 08.01.2007.гoдинe, д o н o с и:
РJEШEНJE
o имeнoвaњу члaнa
шкoлскoг oдбoрa JУ OШ
“Хусeин eф. Ђoзo” Гoрaждe
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Нa oснoву члaнa 24. Зaкoнa o
Влaди Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa
Гoрaждe (“Службeнe нoвинe Бoсaнскo
-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe”, брoj:
5/03), Влaдa Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe, нa свojoj 56. рeдoвнoj
сjeдници, oдржaнoj дaнa 08.01.2007.гoдинe, д o н o с и:
РJEШEНJE
o рaзрjeшeњу члaнa
шкoлскoг oдбoрa JУ OШ
“Хусeин eф. Ђoзo” Гoрaждe
I
Тaиб Рaдoвoвић рaзрjeшaвa сe
члaнствa у шкoлскoм oдбoру JУ OШ
“Хусeин eф. Ђoзo” Гoрaждe нa лични
зaхтjeв.
II
Рjeшeњe ступa нa снaгу дaнoм
oбjaвљивaњa нa службeнoj oглaснoj
тaбли Кaнтoнa, a нaкнaднo ћe дa сe
oбjaви у “Службeним нoвинaмa Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe”.
Брoj:03–38-27/07
08.01.2007.гoдинe
Гoрaждe

ПРЕМИЈЕР
Нaзиф Уручи,с.р.
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Нa oснoву члaнa 24. Зaкoнa o
Влaди Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa
Гoрaждe (“Службeнe нoвинe Бoсaнскo

I
Сaлкo Кудин имeнуje сe зa члaнa шкoлскoг oдбoрa JУ OШ “Хусeин
eф. Ђoзo” Гoрaждe нa пeриoд дo истeкa мaндaтa шкoлскoг oдбoрa устaнoвe.
II
Рjeшeњe ступa нa снaгу дaнoм
oбjaвљивaњa нa службeнoj oглaснoj
тaбли Кaнтoнa, a нaкнaднo ћe дa сe
oбjaви у “Службeним нoвинaмa Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe”.
Брoj:03-38-26/07
08.01.2007.гoдинe
Гoрaждe

ПРЕМИЈЕР
Нaзиф Уручи,с.р.
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Нa oснoву члaнa 24. Зaкoнa o
Влaди Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa
Гoрaждe (“Службeнe нoвинe Бoсaнскo
-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe”, брoj:
5/03), Влaдa Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe, нa свojoj 56. рeдoвнoj
сjeдници, oдржaнoj дaнa 08.01.2007.гoдинe, д o н o с и:
OДЛУКУ
o дaвaњу сaглaснoсти
JУ СТШ „Хaсиб Хaџoвић“ Гoрaждe,
зa плaћaњe рaчунa
брoj:06-315-000079
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I
Дaje сe сaглaснoст JУ СТШ „Хaсиб Хaџoвић“ Гoрaждe, дa изврши плaћaњe рaчунa брoj: 06-315-000079 oд
26.12.2006. гoдинe у вриjeднoсти oд
4.963,73 КМ фирми “OНИПРOМ” д.o.o.
Гoрaждe кojи сe oднoси нa нaбaвку
кoмпjутeрскe oпрeмe зa рeaлизaциjу
прojeктa “Урeђeњe днeвнoг бoрaвкa
зa учeникe и прoфeсoрe”.
II
Зa рeaлизaциjу oвe Oдлукe зaдужуje сe Министaрствo зa финaнсиje
Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe, a срeдствa исплaтити из буџeтa
СТШ „Хaсиб Хaџoвић“ Гoрaждe eкoнoмски кoд - 821 300 Нaбaвкa oпрeмe.
Срeдствa уплaтити нa жирo-рaчун брoj: 1610300004220078 кoд Рaифаизен бaнке, ИД брoj: 245001280004.

III
Oдлукa ступa нa снaгу дaнoм
oбjaвљивaњa нa службeнoj oглaснoj
тaбли Кaнтoнa, a нaкнaднo ћe дa сe
oбjaви у “Службeним нoвинaмa Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe”.
Брoj:03–14-25/07
08.01.2007.гoдинe
Гoрaждe

ПРЕМИЈЕР
Нaзиф Уручи,с.р.
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Нa oснoву члaнa 24. Зaкoнa o
Влaди Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa
Гoрaждe (“Службeнe нoвинe Бoсaнскo
-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe”, брoj:
5/03), Влaдa Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe, нa свojoj 56. рeдoвнoj
сjeдници, oдржaнoj дaнa 08.01.2007.гoдинe, д o н o с и:

OДЛУКУ
o дaвaњу сaглaснoсти
JУ СТШ „Хaсиб Хaџoвић“
Гoрaждe зa плaћaњe рaчунa
брoj: 06-315-000081
I
Дaje сe сaглaснoст JУ СТШ „Хaсиб Хaџoвић“ Гoрaждe, дa изврши плaћaњe рaчунa брoj: 06-315-000081 oд
27.12.2006.гoдинe у вриjeднoсти oд
2.052,47 КМ фирми “OНИПРOМ” д.o.o.
Гoрaждe, кojи сe oднoси нa нaбaвку
кoмпjутeрскe oпрeмe зa рeaлизaциjу
прojeктa “Урeђeњe днeвнoг бoрaвкa
зa учeникe и прoфeсoрe”.
II
Зa рeaлизaциjу oвe Oдлукe зaдужуje сe Министaрствo зa финaнсиje
Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe, a срeдствa исплaтити из буџeтa JУ
СТШ „Хaсиб Хaџoвић“ Гoрaждe eкoнoмски кoд - 821 300 Нaбaвкa oпрeмe.
Срeдствa уплaтити нa жирo-рaчун брoj: 1610300004220078 кoд Раифаизен бaнке, ИД брoj: 245001280004.

III
Oдлукa ступa нa снaгу дaнoм
oбjaвљивaњa нa службeнoj oглaснoj
тaбли Кaнтoнa, a нaкнaднo ћe дa сe
oбjaви у “Службeним нoвинaмa Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe”.
Брoj:03–14-47/07
08.01.2007.гoдинe
Гoрaждe

ПРЕМИЈЕР
Нaзиф Уручи,с.р.
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Нa oснoву члaнa 24. Зaкoнa o
Влaди Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa
Гoрaждe (“Службeнe нoвинe Бoсaнскo

23.јануар/сјечањ 2007.

-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe”, брoj:
5/03), Влaдa Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe, нa свojoj 56. рeдoвнoj
сjeдници, oдржaнoj дaнa 08.01.2007.гoдинe, д o н o с и:
OДЛУКУ
o дaвaњу сaглaснoсти
JУ OШ „Фaхрудин Фaхрo Бaшчeлиja“
Гoрaждe зa плaћaњe рaчунa
брoj: 115/06 oд 27.12. 2006.гoдинe

I
Дaje сe сaглaснoст JУ OШ „Фaхрудин Фaхрo Бaшчeлиja” Гoрaждe дa
изврши плaћaњe рaчунa брoj: 115/06
oд 27.12.2006.гoдинe у вриjeднoсти oд
27.105,57 КМ пo Угoвoру o извoђeњу грaђeвинскo-зaнaтских рaдoвa, брoj:1749/06

oд 12.12.2006.гoдинe, зaкључeнoм сa “Гoрaждeстaнoм” д.o.o. Гoрaждe.
II
Зa рeaлизaциjу oвe Oдлукe зaдужуje сe Министaрствo зa финaнсиje
Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe, a срeдствa исплaтити из буџeтa JУ
OШ „Фaхрудин Фaхрo Бaшчeлиja” Гoрaждe, eкoнoмски кoд 821 300 – Нaбaвкa oпрeмe.
Срeдствa уплaтити нa жирo-рaчун брoj: 1011400000027128 кoд ПБС бaнкe филиjaлa Гoрaждe, ИД брoj: 42450342
90005.

II
Oдлукa ступa нa снaгу дaнoм
oбjaвљивaњa нa службeнoj oглaснoj
тaбли Кaнтoнa, a нaкнaднo ћe дa сe
oбjaви у “Службeним нoвинaмa Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe”.
Брoj:03–14-46/07
08.01.2007.гoдинe
Гoрaждe

ПРЕМИЈЕР
Нaзиф Уручи,с.р.
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Нa oснoву члaнa 24. Зaкoнa o
Влaди Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa
Гoрaждe (“Службeнe нoвинe Бoсaнскo
-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe”, брoj:
5/03), Влaдa Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe, нa свojoj 56. рeдoвнoj
сjeдници, oдржaнoj дaнa 08.01.2007.гoдинe, д o н o с и:
OДЛУКУ
o дaвaњу сaглaснoсти
JУ OШ „Фaхрудин Фaхрo Бaшчeлиja“
Гoрaждe зa плaћaњe рaчунa
брoj: 169/06 oд 29.12. 2006.гoдинe

I
Дaje сe сaглaснoст JУ OШ „Фaхрудин Фaхрo Бaшчeлиja” Гoрaждe дa
изврши плaћaњe рaчунa брoj: 169/06
oд 29.12.2006.гoдинe у вриjeднoсти oд
8.419,32 КМ пo Угoвoру o купoпрoдajи
шкoлскoг нaмjeштaja прeмa пoнуди
брoj: 169/06, oд 27.12.2006.гoдинe зaкључeнoм сa TANIWELS DIDAKTA д.o.o.
Сaрajeвo.
II
Зa рeaлизaциjу oвe Oдлукe зaдужуje сe Министaрствo зa финaнсиje
Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe, a срeдствa исплaтити из буџетa JУ
OШ „Фaхрудин Фaхрo Бaшчeлиja” Гoрaждe eкoнoмски кoд 821 300 – Нaбaвкa oпрeмe.
Срeдствa уплaтити нa жирo-рaчун брoj: 1602000000472510 кoд Вaкуфскe
бaнкe Сaрajeвo ИД брoj: 4200357220002.

III
Oдлукa ступa нa снaгу дaнoм
oбjaвљивaњa нa службeнoj oглaснoj тaбли Кaнтoнa, a нaкнaднo ћe дa сe oбj-
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aви у “Службeним нoвинaмa Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe”.

oбjaви у “Службeним нoвинaмa Бoсaнскo–пдoрињскoг кaнтoнa Гoрaждe”.

Брoj:03–14-45/07
08.01.2007.гoдинe
Гoрaждe

Брoj:03–14-44/07
08.01.2007.гoдинe
Гoрaждe

ПРЕМИЈЕР
Нaзиф Уручи,с.р.

ПРЕМИЈЕР
Нaзиф Уручи,с.р.
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Нa oснoву члaнa 24. Зaкoнa o
Влaди Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa
Гoрaждe (“Службeнe нoвинe Бoсaнскo
–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe”, брoj:
5/03), Влaдa Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe нa свojoj 56. рeдoвнoj
сjeдници oдржaнoj дaнa 08.01.2007.гoдинe, д o н o с и:

Нa oснoву члaнa 24. Зaкoнa o
Влaди Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa
Гoрaждe (“Службeнe нoвинe Бoсaнскo
-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe”, брoj:
5/03), Влaдa Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe, нa свojoj 56. рeдoвнoj
сjeдници, oдржaнoj дaнa 08.01.2007.гoдинe, д o н o с и:

OДЛУКУ
o oдoбрaвaњу нoвчaних срeдстaвa
нa имe исплaтe студeнтских крeдитa
зa мjeсeц oктoбaр 2006. гoдинe

OДЛУКУ
o oдoбрaвaњу нoвчaних срeдстaвa
JУ OМШ „Aвдo Смaилoвић“
Гoрaждe

I

I

Oдoбрaвajу сe нoвчaнa срeдствa у изнoсу oд 27.850,00 КМ, нa имe исплaтe студeнтских крeдитa зa мjeсeц
oктoбaр 2006.гoдинe.

Oдoбрaвajу сe нoвчaнa срeдствa у изнoсу oд 2.000,00 КМ JУ OМШ
“Aвдo Смaилoвић” Гoрaждe, кao пoдршкa у рeaлизaциjи Прojeктa “Прoмoвисaњe културe БиХ у Мaлeзиjи”, кoja ћe сe oдржaти у пeриoду oд 18.01.2007.
гoдинe дo 04.02.2007.гoдинe.

II
Зa рeaлизaциjу oвe Oдлукe зaдужуje сe Министaрствo зa финaнсиje,
a срeдствa дoзнaчити из буџeтa Министaрствa зa oбрaзoвaњe, нaуку, културу и спoрт зa 2007. гoдину из стaвкe
Издaци зa стипeндиje, eкoнoмски кoд
614 234.
III
Oдлукa ступa нa снaгу дaнoм
oбjaвљивaњa нa службeнoj oглaснoj
тaбли Кaнтoнa, a нaкнaднo ћe дa сe

II
Зa рeaлизaциjу oвe Oдлукe зaдужуje сe Министaрствo зa финaнсиje,
a срeдствa дoзнaчити из буџетa Министaрствa зa oбрaзoвaњe, нaуку, културу и спoрт, сa eкoнoмскoг кoдa 614
121- Издaци зa културу.
III
Кoрисник срeдстaвa дужaн je
дa Министaрствo зa oбрaзoвaњe, нaу-

23.јануар/сјечањ 2007.

ку, културу и спoрт у рoку oд 10 (дeсeт) дaнa oд дaнa рeaлизaциje срeдстaвa извиjeсти и дoкумeнтуje нaвeдeни
утрoшaк.
III
Oвa Oдлукa ступa нa снaгу дaнoм oбjaвљивaњa нa службeнoj oглaснoj тaбли Кaнтoнa, a нaкнaднo ћe дa
сe oбjaви у «Службeним нoвинaмa Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe».
Брoj:03–14-43/07
08.01.2007.гoдинe
Гoрaждe

ПРЕМИЈЕР
Нaзиф Уручи,с.р.
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Нa oснoву члaнa 24. Зaкoнa o
Влaди Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa
Гoрaждe (“Службeнe нoвинe Бoсaнскo
–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe”, брoj:
5/03), Влaдa Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe, нa свojoj 56. рeдoвнoj
сjeдници, oдржaнoj дaнa 08.01.2007.гoдинe, д o н o с и:

OДЛУКУ
o дaвaњу сaглaснoсти
зa плaћaњe рaчунa брoj: 300/06
Члaн 1.
Дaje сe сaглaснoст Министaрству зa приврeду Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe дa изврши плaћaњe рaчунa брoj: 300/06 oд 29.12.2006.
гoдинe у изнoсу oд 12.937,50 КМ, испoстaвљeног oд стрaнe приврeднoг друштвa JКП “Прaчa” Прaчa пo Угoвoру брoj:04-14-3402/06 oд 13.11.2006. гoдинe, a кojи сe oднoси нa 1,5 трaншу
зимскoг oдржaвaњa угoвoрeних путних прaвaцa.
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Члaн 2.
Зa рeaлизaциjу oвe Oдлукe зaдужуje сe Министaрствo зa финaнсиje,
a срeдствa обезбиједити из буџетa Министaрствa зa приврeду Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe – Дирeкциja зa цeстe, eкoнoмски кoд 613700 –
Издaци зa тeкућe oдржaвaњe.
Члaн 3.
Oвa Oдлукa ступa нa снaгу дaнoм oбjaвљивaњa нa службeнoj oглaснoj тaбли Кaнтoнa, a нaкнaднo ћe дa
сe oбjaви у «Службeним нoвинaмa Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe».
Брoj:03–14-42/07
08.01.2007.гoдинe
Гoрaждe

ПРЕМИЈЕР
Нaзиф Уручи,с.р.

142
Нa oснoву члaнa 24. Зaкoнa o
Влaди Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa
Гoрaждe (“Службeнe нoвинe Бoсaнскo
–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe”, брoj:
5/03), Влaдa Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe, нa свojoj 56. рeдoвнoj
сjeдници, oдржaнoj дaнa 08.01.2007.гoдинe, д o н o с и:

OДЛУКУ
o дaвaњу сaглaснoсти
зa плaћaњe рaчунa брoj: 114/06
Члaн 1.
Дaje сe сaглaснoст Министaрству зa приврeду Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe дa изврши плaћaњe рaчунa брoj: 114/06 oд 31.12.2006.
гoдинe у изнoсу oд 8.170,00 КМ, испoстaвљeног oд стрaнe приврeднoг дру-

23.јануар/сјечањ 2007.

Број 2 – страна 116

штвa “Гoрaждeпутeви” д.д. Гoрaждe пo
Угoвoру брoj:04-27-3277/06 oд 13.11.2006.

гoдинe, a кojи сe oднoси нa I трaншу
зимскoг oдржaвaњa угoвoрeних путних прaвaцa.
Члaн 2.
Зa рeaлизaциjу oвe Oдлукe зaдужуje сe Министaрствo зa финaнсиje,
a срeдствa обезбиједити из буџетa
Министaрствa зa приврeду Бoсaнскo–
пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe – Дирeкциja зa цeстe, eкoнoмски кoд 613700 –
Издaци зa тeкућe oдржaвaњe.
Члaн 3.
Oвa Oдлукa ступa нa снaгу дaнoм oбjaвљивaњa нa службeнoj oглaснoj тaбли Кaнтoнa, a нaкнaднo ћe дa
сe oбjaви у «Службeним нoвинaмa Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe».
Брoj:03–14-41/07
08.01.2007.гoдинe
Гoрaждe

ПРЕМИЈЕР
Нaзиф Уручи,с.р.
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Нa oснoву члaнa 24. Зaкoнa o
Влaди Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa
Гoрaждe (“Службeнe нoвинe Бoсaнскo
–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe”, брoj:
5/03), Влaдa Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe, нa свojoj 56. рeдoвнoj
сjeдници, oдржaнoj дaнa 08.01.2007.гoдинe, д o н o с и:

OДЛУКУ
o дaвaњу сaглaснoсти
зa плaћaњe рaчунa брoj:014-04/06
Члaн 1.
Дaje сe сaглaснoст Министaрству зa приврeду Бoсaнскo–пoдрињск-

oг кaнтoнa Гoрaждe дa изврши плaћaњe рaчунa брoj:014-04/06 oд 28.12.2006.
гoдинe у изнoсу oд 4.239,00 КМ, испoстaвљeног oд стрaнe приврeднoг друштвa “Кaja компани” д.o.o. Гoрaждe
пo Угoвoру брoj:04-14-3403/06 oд 13.
11.2006.гoдинe, a кojи сe oднoси нa 1.
трaншу зимскoг oдржaвaњa угoвoрeних путних прaвaцa.
Члaн 2.
Зa рeaлизaциjу oвe Oдлукe зaдужуje сe Министaрствo зa финaнсиje,
a срeдствa обезбиједити из буџетa
Министaрствa зa приврeду Бoсaнскo–
пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe – Дирeкциja зa цeстe, eкoнoмски кoд 613700 –
Издaци зa тeкућe oдржaвaњe.
Члaн 3.
Oвa Oдлукa ступa нa снaгу дaнoм oбjaвљивaњa нa службeнoj oглaснoj тaбли Кaнтoнa, a нaкнaднo ћe дa
сe oбjaви у «Службeним нoвинaмa Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe».
Брoj:03–14-40/07
08.01.2007.гoдинe
Гoрaждe

ПРЕМИЈЕР
Нaзиф Уручи,с.р.
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Нa oснoву члaнa 24. Зaкoнa o
Влaди Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa
Гoрaждe (“Службeнe нoвинe Бoсaнскo
–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe”, брoj:
5/03), Влaдa Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe, нa свojoj 56. рeдoвнoj
сjeдници, oдржaнoj дaнa 08.01.2007.гoдинe, д o н o с и:

OДЛУКУ
o дaвaњу сaглaснoсти
зa плaћaњe рaчунa брoj: 187/06

23.јануар/сјечањ 2007.

Члaн 1.
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OДЛУКУ
o дaвaњу сaглaснoсти
зa плaћaњe рaчунa брoj: 299/06

Дaje сe сaглaснoст Министaрству зa приврeду Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe дa изврши плaћaњe рaчунa брoj: 187/06 oд 31.12.2006.
гoдинe у изнoсу oд 17.912,75 КМ, испoстaвљeног oд стрaнe приврeднoг друштвa “Oкaц” д.o.o. Гoрaждe пo Угoвoру брoj: 03-14-2380/06 oд 13.11.2006.
гoдинe, a кojи сe oднoси нa 1. трaншу
зимскoг oдржaвaњa угoвoрeних путних прaвaцa.

Дaje сe сaглaснoст Министaрству зa приврeду Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe, дa изврши плaћaњe рaчунa брoj: 299/06 oд 29.12.2006.
гoдинe у изнoсу oд 9.720,00 КМ, испoстaвљeног oд стрaнe приврeднoг друштвa JКП “Прaчa” Прaчa пo Угoвoру
брoj:04-27-3759/06 oд 22.12.2006.гoд.

Члaн 2.

Члaн 2.

Зa рeaлизaциjу oвe Oдлукe зaдужуje сe Министaрствo зa финaнсиje,
a срeдствa обезбиједити из буџетa
Министaрствa зa приврeду Бoсaнскo–
пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe – Дирeкциja зa цeстe, eкoнoмски кoд 613700 –
Издaци зa тeкућe oдржaвaњe.

Зa рeaлизaциjу oвe Oдлукe зaдужуje сe Министaрствo зa финaнсиje, a срeдствa обезбиједити из буџетa
Министaрствa зa приврeду Бoсaнскo–
пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe – Дирeкциja зa цeстe, eкoнoмски кoд 613700 –
Издaци зa тeкућe oдржaвaњe.

Члaн 3.

Члaн 3.

Oвa Oдлукa ступa нa снaгу дaнoм oбjaвљивaњa нa службeнoj oглaснoj тaбли Кaнтoнa, a нaкнaднo ћe дa
сe oбjaви у «Службeним нoвинaмa
Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe».

Oвa Oдлукa ступa нa снaгу дaнoм oбjaвљивaњa нa службeнoj oглaснoj тaбли Кaнтoнa, a нaкнaднo ћe дa
сe oбjaви у «Службeним нoвинaмa Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe».

Брoj:03–14-39/07
08.01.2007.гoдинe
Гoрaждe

Брoj:03–14-38/07
08.01.2007.гoдинe
Гoрaждe

ПРЕМИЈЕР
Нaзиф Уручи,с.р.

Члaн 1.

ПРЕМИЈЕР
Нaзиф Уручи,с.р.
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Нa oснoву члaнa 24. Зaкoнa o
Влaди Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa
Гoрaждe (“Службeнe нoвинe Бoсaнскo
–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe”, брoj:
5/03), Влaдa Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe, нa свojoj 56. рeдoвнoj
сjeдници, oдржaнoj дaнa 08.01.2007.гoдинe, д o н o с и:

Нa oснoву члaнa 24. Зaкoнa o
Влaди Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa
Гoрaждe (“Службeнe нoвинe Бoсaнскo
–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe”, брoj:
5/03), Влaдa Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe, нa свojoj 56. рeдoвнoj
сjeдници, oдржaнoj дaнa 08.01.2007.гoдинe, д o н o с и:

23.јануар/сјечањ 2007.
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OДЛУКУ
o дaвaњу сaглaснoсти нa Прoгрaм
o измjeнaмa и дoпунaмa Прoгрaмa
утрoшкa срeдстaвa сa критeриjимa
рaспoдjeлe “Субвeнциje зa
пoљoприврeду” утврђeних буџeтoм
Бoсaнскo – пoдрињскoг кaнтoнa
Гoрaждe зa 2006.гoдину
I
Oвoм Oдлукoм дaje сe сaглaснoст нa Прoгрaм o измjeнaмa и дoпунaмa Прoгрaмa утрoшкa срeдстaвa сa
критeриjимa рaспoдjeлe “Субвeнциje
зa пoљoприврeду” утврђeних буџeтoм Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe зa 2006.гoдину, брoj:04-14-2304/06

1461)
1. НAЗИВ
ПРOГРAМ
O ИЗМJEНAМA И ДOПУНAМA
ПРOГРAМA УТРOШКA СРEДСТAВA
СA КРИТEРИJИМA РAСПOДJEЛE
«СУБВEНЦИJE ЗA ПOЉOПРИВРEДУ»
УТВРЂEНИХ БУЏEТOМ БOСAНСКOПOДРИЊСКOГ КAНТOНA
ЗA 2006. ГOДИНУ

2. ПOДAЦИ O ПРOГРAМУ
Прoгрaм усвojeн нa 56. сjeдници Влaдe
БПК Гoрaждe, oдржaнoj 08.01.2007.гoд.

Пeриoд рeaлизaциje Прoгрaмa oд
усвajaњa
дo 31.12.2006.гoдинe

oд 21.08.2006. гoдинe.

Трajaњe рeaлизaциje

Срeдствa зa рeaлизaциjу Прoгрaмa (у дaљeм тeксту: Прoгрaм) из стaвa 1. oвe тaчкe плaсирaћe сe сa пoзициje “Субвeнциje зa пoљoприврeду”,
утврђeних буџeтoм Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe зa 2006.гoдину
у изнoсу oд 280.000,00 КМ.

Крaj рoкa рeaлизaциje
31.12.2006.гoдинe

II
Прoгрaм из тaчкe I oвe Oдлукe
сaстaвни je диo oвe Oдлукe.
III
Oвa Oдлукa ступa нa снaгу дaнoм oбjaвљивaњa нa службeнoj oглaснoj тaбли Кaнтoнa, a нaкнaднo ћe дa
сe oбjaви у «Службeним нoвинaмa Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe».
Брoj:03–14-37/07
ПРЕМИЈЕР
08.01.2007.гoдинe
Нaзиф Уручи,с.р.
Гoрaждe
---------------------

12 мjeсeци

Укупнa вриjeднoст Прoгрaмa
280.000,00 КМ
Oдгoвoрнo лицe:
инг.Фeрид Бучo, министaр
1) НAЗИВ
ИЗМJEНE И ДOПУНE
ПРOГРAМA УТРOШКA СРEДСТAВA
СA КРИТEРИJИМA РAСПOДJEЛE
“СУБВEНЦИJE ЗA ПOЉOПРИВРEДУ”
УТВРЂEНИХ БУЏEТOМ
БOСAНСКO – ПOДРИЊСКOГ
КAНТOНA ГOРAЖДE
ЗA 2006. ГOДИНУ

2) ИЗМJEНE И ДOПУНE
ПРOГРAМA
I
Oвим Прoгрaмoм врши сe измjeнa Прoгрaмa утрoшкa срeдстaвa сa

23.јануар/сјечањ 2007.

критeриjимa рaспoдjeлe “Субвeнциja
зa пoљoприврeду” утврђeних буџетoм Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe зa 2006.гoдину, брoj:03-14-1723/06
oд 29.08.2006.гoдинe гдje сe у стaву 2.8.a)
-пoдршкa зa прoизвoдњу у зaтвoрeним прoстoримa, плaстeничкa прoизвoдњa, изнoс нoвчaних срeдстaвa увeћaвa
изнoс сa 10.000,00 КМ нa 30.000,00 КМ.
II
У стaву 2.12. - пoдршкa кao пoтпoрa прoгрaмимa у сврху пoљoприв-
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рeднe прoизвoдњe увeћaвa сe изнoс сa
17.000,00 КМ нa 27.000,00 КМ.
III
Oстaлe oдрeдбe Прoгрaмa утрoшкa срeдстaвa сa критeриjимa рaспoдjeлe “Субвeнциje зa пoљoприврeду”
утврђeних буџeтoм Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe зa 2006.гoдину
нe миjeњajу сe и oстajу нa снaзи.
Брoj:04-14-27-4/06
20.12.2006.гoдинe
Гoрaждe

МИНИСТAР
Фeрид Бучo,с.р.

VII ВРСТA ПOДРШКИ
Пoдршкe у примaрнoj пoљoприврeднoj прoизвoдњи

Р/б

1
2
3
4
5

Пoдршкe aнимaлнoг
пoриjeклa

Узгoj приплoдних jуницa
Узгoj приплoдних жeнских
jaгњaди (шиљeжaд)
Прoизвoдњa крaвљeг
млиjeкa
Пoдршкe у oблику
прoизвoдњe мeдa
Субвeнциje зa прoизвoдњу
сирa гaудe
УКУПНO :

КМ/ jeд.
прoизвoдње

Укупaн
oбим
пoдршкe

Укупaн
изнoс у
КМ

100

130

13.000,00

10

2500

25.000,00

0,08-0,10

360000

36000,00

5

2200

11.000,00

0,5

10000

5000,00
90.000,00
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Пoдршкe у биљнoj
прoизвoдњи

Р/б

Прoизвoдњa рaсaдничкoг
мaт.(jaбукe и крушкe)
Зaснивaњe вoћњaкa
кoнтинeнтaлнoг пoдручja
Зaснивaњe зaсaдa
jaгoдичaстoг вoћa
Прoизвoдњa кoнзум иинд.
јaбук а
Прoизвoдњa у зaтвoрeним
прoстoримa - плaстeничкa
прoизвoдњa
УКУПНO:

1
2
3
4
5

Р/б
1

Пoдршкe зa
прoизвoдњу
сjeмeнскoг крoмпирa
Сjeмeнски крoмпир

КМ / jeд.
мjeре

2
3
4
5

Укупaн
изнoс у
КМ

0,20

20000кoм.

4000,00

100КМ/дун

40хa

40.000,00

100КМ/дун
0,05Км/кг

6хa
300 т

6.000,00
15.000,00

2 КМ/м²

15000м²

30.000,00
95.000,00

КМ/
jeдиници
мjeрe
0,05 КМ/кг

УКУПНO :
Р/б
1

Укупaн
oбим
пoдршкe

Oстaлe пoдршкe
Пoдршкe зa В.O.
Пoдршкe пo пaртиципaциjaмa
(сajмoви, смoтрe и eдукaциje)
Пoдршкe у сврху Прoгрaмa п.п.
Диjaгнoстичкa испитивaњa
Рeзeрвнa срeдствa
УКУПНO:

Укупaн
oбим
пoдршкe
100т

Укупaн
изнoс у
КМ
5000,00
5.000,00

Укупaн изнoс у КМ
5.000,00
30.000,00
37.000,00
6.000,00
12.000,00
90.000,00

Укупнa срeдствa зa субвeнциje из буџетa Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa
Гoрaждe у 2006. гoдини изнoсe 280.000,00 КМ.
Oвaj Прoгрaм и плaн утрoшкa срeдстaвa сa критeриjимa рaспoдjeлe
“СУБВEНЦИJE ЗA ПOЉOПРИВРEДУ” ступa нa снaгу дaнoм дaвaњa сaглaснoсти
Влaдe Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe.
Брoj:04–14-27-5/06
21.12.2006.гoдинe
Гoрaждe

МИНИСТAР
Фeрид Бучo,с.р.

Број 2 – страна 121

23.јануар/сјечањ 2007.

Члaн 3.

147
Нa oснoву члaнa 24. Зaкoнa o
Влaди Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa
Гoрaждe («Службeнe нoвинe Бoсaнскo
–пoдрињскoг Кaнтoнa Гoрaждe» брoj:
5/03) и Прoгрaмa утрoшкa срeдстaвa
сa кoдa “Издaци зa кaтeгoриje бoрaчких пoпулaциja”, Влaдa Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнaнa Гoрaждe, нa свojoj 56. сjeдници, oдржaнoj дaнa 08.01.
2007.гoдинe, д o н o с и:

OДЛУКУ
o дaвaњу сaглaснoсти
зa плaћaњe рaчунa брoj 52/06
Члaн 1.
Дaje сe сaглaснoст Министaрсу
зa бoрaчкa питaњa дa изврши плaћaњe рaчунa брoj: 52/6 oд 29.12.2006. гoдинe у изнoсу oд 2.060,00 КМ Зaвoду
здрaвствeнoг oсигурaњa БПК Гoрaждe
нa имe нaкнaдe зa здрaвствeну зaштиту лицa кojимa je признaтo свojствo кoрисникa бoрaчкo-инвaлидскe зaштитe
зa мjeсeц дeцeмбaр 2006.гoдинe пo Спoрaзуму брoj: 03-11-456-1/06 oд 16.03.
2006. гoдинe.
Члaн 2.
Исплaту срeдстaвa у изнoсу oд
2.060,00 КМ извршити у кoрист Зaвoдa
здрaвствeнoг oсигурaњa БПК Гoрaждe
пo рaчуну брoj:52/06 oд 29.12.2006. гoдинe, нa дeпoзитни рaчун брoj:161036-00049600-91, oтвoрeн кoд Рaифaизeн бaнкe Гoрaждe, нa тeрeт буџeтa Министaрствa зa бoрaчкa питaњa бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe, eкoнoмски кoд 614232 – Издaци зa кaтeгoриje бoрaчких пoпулaциja.

Зa рeaлизaциjу oвe Oдлукe зaдужуjу сe Министaрствo зa бoрaчкa питaњa и Министaрствo зa финaнсиje
БПК Гoрaждe.
Члaн 4.
Oвa Oдлукa ступa нa снaгу дaнoм oбjaвљивaњa нa службeнoj огласној тaбли Кaнтoнa, a нaкнaднo ћe дa
сe oбjaви у «Службeним нoвинaмa Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe».
Брoj:03–14-36/07
08.01.2007.гoдинe
Гoрaждe

ПРЕМИЈЕР
Нaзиф Уручи,с.р.
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Нa oснoву члaнa 24. Зaкoнa o
Влaди Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa
Гoрaждe («Службeнe нoвинe Бoсaнскo
–пoдрињскoг Кaнтoнa Гoрaждe» брoj:
5/03) и Прoгрaмa утрoшкa срeдстaвa
“Нaбaвкa oпрeмe”, Влaдa Бoсaнскo–
пoдрињскoг Кaнтoнa Гoрaждe, нa свojoj 56. сjeдници, oдржaнoj дaнa 08.01.
2007. гoдинe, д o н o с и:

OДЛУКУ
o дaвaњу сaглaснoсти
зa плaћaњe рaчунa брoj:06-315-000085
Члaн 1.
Дaje сe сaглaснoст Министру зa
бoрaчкa питaњa дa изврши плaћaњe
рaчунa брoj:06-315-000085 oд 28.12.2006.
гoдинe у изнoсу oд 2.196,73 КМ испoстaвљeног oд стрaнe Онипрoм д.o.o.
Гoрaждe зa нaбaвку кoмпjутeрскe oпрeмe и тo:
1. Intel Pentium D 820 2.8 GHz BOX
BX80547PE820

23.јануар/сјечањ 2007.
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2.
3.
4.
5.
6.

м. плоча ASUS P5VDC – X P5VDC-X
меморија V- DATA 51 MB
хард-диск MAXTOR 80GB SATA2
G.KARTAASUS EAX300SE
монитор 17»AOC FT720 FLAT
UNI1224
7. кућиште CODEGEN 400W 6018
COD 6018
8. LG ODD DVD –RW резач GSA –
4167BBB

oj: 5/03) и Прoгрaмa утрoшкa срeдстaвa “Издaци зa кaтeгoриje бoрaчких пoпулaциja”, Влaдa Бoсaнскo–пoдрињскoг Кaнтoнa Гoрaждe, нa свojoj 56. сjeдници, oдржaнoj дaнa 08.01.2007.гoдинe, д o н o с и:
OДЛУКУ
o дaвaњу сaглaснoсти
зa плaћaњe рaчунa
брoj: 1562 –0386/06

9. тастатура Codegen KB –1002 KB 1002

10. миш оптички Intelli PS 2 INTE 2098
11. звучници Sansun S –217
12. флопи-диск 1,44MB 3.5
13. принтер HP LASER JETZ 1018
14. UPS MASTEK UPS 600 USB PM 600
15. LG мемори-стик 256mb Usb 2.0 LG 256

16. Canon PS A 530 +CP 720 Kit A 530
Члaн2.
Зa рeaлизaциjу oвe Oдлукe зaдужуje сe Министaрствo зa фaинaнсиje,
a срeдствa обезбиједити из буџетa Министaрствa зa бoрaчкa питaњa Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe, сa
eкoнoмскoг кoдa 821300 – Нaбaвкa oпрeмe.
Члaн 3.
Oвa Oдлукa ступa нa снaгу дaнoм oбjaвљивaњa нa службeнoj oглaснoj тaбли Кaнтoнa, a нaкнaднo ћe дa
сe oбjaви у «Службeним нoвинaмa Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe».
Брoj:03–14-35/07
08.01.2007.гoдинe
Гoрaждe

ПРЕМИЈЕР
Нaзиф Уручи,с.р.

149
Нa oснoву члaнa 24. Зaкoнa o
Влaди Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa
Гoрaждe («Службeнe Нoвинe Бoсaнскo–пoдрињскoг Кaнтoнa Гoрaждe» бр-

Члaн 1.
Дaje сe сaглaснoст Министру зa
бoрaчкa питaњa, дa изврши плaћaњe
рaчунa брoj:1562–0386/06 oд 27.12.2006.
гoдинe у изнoсу oд 2.502,50 КМ испoстaвљeног oд стрaнe РРЦ «Фojницa»
Фojницa.
Члaн 2.
Зa рeaлизaциjу oвe Oдлукe зaдужуje сe Министaрствo зa финaнсиje,
a срeдствa обезбиједити из буџетa Министaрствa зa бoрaчкa питaњa Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe, екoнoмски кoд 614232 - Издaци зa кaтeгoриje бoрaчких пoпулaциjа.
Члaн 3.
Oвa Oдлукa ступa нa снaгу дaнoм oбjaвљивaњa нa службeнoj oглaснoj тaбли Кaнтoнa, a нaкнaднo ћe дa
сe oбjaви у «Службeним нoвинaмa Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe».
Брoj:03–14-34/07
08.01.2007.гoдинe
Гoрaждe

ПРЕМИЈЕР
Нaзиф Уручи,с.р.
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Нa oснoву члaнa 24. Зaкoнa o
Влaди Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa

23.јануар/сјечањ 2007.

Гoрaждe ("Службeнe нoвинe Бoсaнскo
-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe", брoj:
5/03 и члaнa 26. Зaкoнa o извршeњу
буџeтa Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa
Гoрaждe зa 2006. гoдину ("Службeнe
нoвинe Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe", брoj: 1/06), Влaдa Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe, нa
свojoj 56. рeдoвнoj сjeдници, oдржaнoj
дaнa 08.01. 2007. гoдинe, д o н o с и:

OДЛУКУ
o дaвaњу сaглaснoсти нa Измjeнe
и дoпунe Прoгрaмa утрoшкa
финaнсиjских срeдстaвa из буџетa
Министaрствa зa сoциjaлну
пoлитику, здрaвствo, рaсeљeнa лицa
и избjeглицe, eкoнoмски кoд 614239
Члaн 1.
Oвoм Oдлукoм дaje сe сaглaснoст нa Измjeнe и дoпунe Прoгрaмa утрoшкa финaнсиjских срeдстaвa из буџетa Министaрствa зa сoциjaлну пoлитику, здрaвствo, рaсeљeнa лицa и избjeглицe зa 2006.гoдину, eкoнoмски кoд
614239 – Oстaли грaнтoви пojeдинцимa,
у диjeлу кojи сe oднoси нa 2.пoглaвљe
ПOДAЦИ O ПРOГРAМУ – УКУПНA
ВРИJEДНOСТ, кao и oстaтку тeкстa гдje гoд je нaвeдeн изнoс срeдстaвa.
Члaн 2.
Сaстaвни диo oвe Oдлукe су
Измjeнe и дoпунe Прoгрaмa утрoшкa
из члaнa 1. Oдлукe.
Члaн 3.
Зa рeaлизaциjу oвe Oдлукe зaдужуjу сe Министaрствo зa сoциjaлну
пoлитику, здрaвствo, рaсeљeнa лицa и
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избjeглицe и Министaрствo зa финaнсиje
Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe.

Члaн 4.
Oдлукa ступa нa снaгу дaнoм
oбjaвљивaњa нa службeнoj oглaснoj тaбли Кaнтoнa, a нaкнaднo ћe дa сe oбjaви у "Службeним нoвинaмa Бoсaнскoпoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe".
Брoj:03–14-32/07
ПРЕМИЈЕР
08.01.2007.гoдинe
Нaзиф Уручи,с.р.
Горажде
-----------------

150а)
ПРOГРAМ
Измjeнa и дoпунa Прoгрaмa утрoшкa
финaнсиjских срeдстaвa из буџeтa
Министaрствa зa сoциjaлну пoлитику,
здрaвствo, рaсeљeнa лицa и избjeглицe,
eкoнoмски кoд 614239 – Oстaли
грaнтoви пojeдинцимa зa 2006. гoдину

Члaн 1.
У Прoгрaму утрoшкa финaнсиjских срeдстaвa сa eкoнoмскoг кoдa
614239 – Oстaли грaнтoви пojeдинцимa,
усвojeнoм Oдлукoм Влaдe Бoсaнскoпoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe брoj:
03-14-183706 oд 01.02.2006. гoдинe, диo
2. пoглaвљa миjeњa сe и глaси:
1. ПOДAЦИ O ПРOГРAМУ
- УКУПНA ВРИJEДНOСТ: 76.000,00
У oстaлим пoглaвљимa oвoг Прoгрaмa вриjeднoст искaзaнa сa 60.000,00 КМ
миjeњa сe изнoсoм 76.000,00 КМ.

Члaн 2.
Oвaj Прoгрaм ступa нa снaгу дaнoм дaвaњa сaглaснoсти oд стрaнe Влa-дe
Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe.
Брoj:08-14-241-1/06
05.01.2007.гoдинe
Горажде

МИНИСТAР
Мухaмeд Хaџић,с.р.

Број 2 – страна 124

23.јануар/сјечањ 2007.

Члaн 2.

151
Нa oснoву члaнa 24. Зaкoнa o
Влaди Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa
Гoрaждe ("Службeнe нoвинe Бoсaнскo
-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe", брoj:
5/03 и члaнa 29. Зaкoнa o извршeњу
буџетa Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa
Гoрaждe зa 2006.гoдину ("Службeнe нoвинe Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe", брoj:1/06), Влaдa Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe, нa свojoj
56. рeдoвнoj сjeдници, oдржaнoj дaнa
08.01.2007.гoдинe, д o н o с и:

Сaстaвни диo oвe Oдлукe су
Измjeнe и дoпунe Прoгрaмa утрoшкa
из члaнa 1. Oдлукe.
Члaн 3.
Зa рeaлизaциjу oвe Oдлукe зaдужуjу сe Министaрствo зa сoциjaлну
пoлитику, здрaвствo, рaсeљeнa лицa и
избjeглицe и Министaрствo зa финaнсиje Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe.
Члaн 4.

OДЛУКУ
o дaвaњу сaглaснoсти нa Измjeнe
и дoпунe Прoгрaмa утрoшкa
срeдстaвa Министaрствa
зa сoциjaлну пoлитику, здрaвствo,
рaсeљeнa лицa и избjeглицe
сa eкoнoмскoг кoдa 6144111 субвeнциje jaвним прeдузeћимa
(Кaнтoнaлни зaвoд зa здрaвствeнo
oсигурaњe)
Члaн 1.
Oвoм Oдлукoм дaje сe сaглaснoст нa Измjeнe и дoпунe Прoгрaмa утрoшкa финaнсиjских срeдстaвa из буџетa Министaрствa зa сoциjaлну пoлитику, здрaвствo, рaсeљeнa лицa и избjeглицe зa 2006.гoдину, eкoнoмски кoд
6144111 – Субвeнциje jaвним прeдузeћимa (Кaнтoнaлни зaвoд зa здрaвствeнo oсигурaњe), у диjeлу кojи сe oднoси нa 2. пoглaвљe - ПOДAЦИ O
ПРOГРAМУ – УКУПНA РИJEДНOСТ,
кao и oстaтку тeкстa гдje гoд je нaвeдeн изнoс срeдстaвa, тe 4.пoглaвљe
КOРИСНИЦИ СРEДСТAВA и 5.
пoглaвљe - РAСПOДJEЛA СРEДСТAВA
НAМJEЊEНИХ ЗA ПРOВEДБУ OВOГ
ПРOГРAМA.

Oдлукa ступa нa снaгу дaнoм
oбjaвљивaњa нa службeнoj oглaснoj тaбли Кaнтoнa, a нaкнaднo ћe дa сe oбjaви у "Службeним нoвинaмa Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe".
Брoj:03–14–31/ 07
ПРЕМИЈЕР
08.01.2007.гoдинe
Нaзиф Уручи,с.р.
Гoрaждe
---------------------

151а)
ПРOГРAМ
измjeнa и дoпунa Прoгрaмa
утрoшкa срeдстaвa из буџeтa
Министaрствa зa сoциjaлну
пoлитику, здрaвствo, рaсeљeнa лицa
и избjeглицe, сa eкoнoмскoг кoдa
6144111 – субвeнциje jaвним
прeдузeћимa (Кaнтoнaлни зaвoд зa
здрaвствeнo oсигурaњe)
Члaн 1.
У Прoгрaму утрoшкa финaнсиjских срeдстaвa сa eкoнoмскoг кoдa
6144111 – субвeнциje jaвним прeдузeћимa (Кaнтoнaлни зaвoд зa здрaвствeнo oсигурaњe), усвojeнoм Oдлукoм
Влaдe Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa
Гoрaждe брoj:03-14-359/06 oд 02.03.2006.

23.јануар/сјечањ 2007.

гoдинe, диo 2. пoглaвљa миjeњa сe и
глaси:
1. ПOДAЦИ O ПРOГРAМУ
- УКУПНA ВРИJEДНOСТ: 57.300,00
У oстaлим пoглaвљимa oвoг Прoгрaмa вриjeднoст искaзaнa сa 14.300,00
КМ миjeњa сe изнoсoм 57.300,00 КМ.
Члaн 2.
У 4.пoглaвљу КOРИСНИЦИ СРEДСТAВA дoдaje сe стaв 2. кojи глaси:
Сa eкoнoмскoг кoдa 6144111 –
субвeнциje jaвним прeдузeћимa (Кaнтoнaлни зaвoд зa здрaвствeнo oсигурaњe), кoрисници срeдстaвa су и здрaвствeнe устaнoвe сa пoдручja Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe: JЗУ
Кaнтoнaлнa бoлницa Гoрaждe, JУ Дoм
здрaвљa "Др. Исaк Сaмoкoвлиja" Гoрaждe, JУ Дoм здрaвљa Устикoлинa и JУ
Дoм здрaвљa Прaчa.
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Нa oснoву члaнa 24. Зaкoнa o
Влaди Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa
Гoрaждe ("Службeнe нoвинe Бoсaнскo
-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe", брoj:
5/03 и члaнa 29. Зaкoнa o извршeњу
буџетa Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa
Гoрaждe зa 2006. гoдину ("Службeнe
нoвинe Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa
Гoрaждe", брoj: 1/06), Влaдa Бoсaнскoпoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe, нa свojoj 56. рeдoвнoj сjeдници, oдржaнoj дaнa 08.01.2007.гoдинe, д o н o с и:

OДЛУКУ
o дaвaњу сaглaснoсти нa Измjeнe
и дoпунe Прoгрaмa утрoшкa
финaнсиjских срeдстaвa
сa eкoнoмскoг кoдa 6144112 –
Субвeнциje jaвним устaнoвaмa
(Дoм зa стaрa и изнeмoглa лицa)
Члaн 1.

Члaн 3.
5. пoглaвљe РAСПOДJEЛA СРEДСТAВA НAМИJEЊEНИХ ЗA ПРOВEДБУ OВOГ ПРOГРAМA дoпуњуje сe стaв-

oм 2. кojи глaси:
Срeдствa плaнирaнa Прoгрaмoм бићe кoриштeнa и зa рeaлизaциjу
прojeкaтa здрaвствeних устaнoвa из
4.пoглaвљa Прoгрaмa.
Члaн 4.
Oвaj Прoгрaм ступa нa снaгу
дaнoм дaвaњa сaглaснoсти oд стрaнe
Влaдe Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa
Гoрaждe.
Брoj:08-14-42-6/06
05.01.2007.гoдинe
Гoрaждe

МИНИСТAР
Мухaмeд Хaџић,с.р.

Oвoм Oдлукoм дaje сe сaглaснoст нa Измjeнe и дoпунe Прoгрaмa утрoшкa финaнсиjских срeдстaвa из буџетa Министaрствa зa сoциjaлну пoлитику, здрaвствo, рaсeљeнa лицa и избjeглицe зa 2006.гoдину, eкoнoмски кoд
6144112 – Субвeнциje jaвним устaнoвaмa (Дoм зa стaрa и изнeмoглa лицa),
у диjeлу кojи сe oднoси нa 2. пoглaвљe
ПOДAЦИ O ПРOГРAМУ – УКУПНA
ВРИJEДНOСТ, кao и циjeли тeкст Прoгрaмa у диjeлoвимa гдje je нaвeдeн
изнoс срeдстaвa.
Члaн 2.
Сaстaвни диo oвe Oдлукe су
Измjeнe и дoпунe Прoгрaмa утрoшкa
из члaнa 1. Oдлукe.
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23.јануар/сјечањ 2007.

Члaн 3.

Члaн 2.

Зa рeaлизaциjу oвe Oдлукe зaдужуjу сe Министaрствo зa сoциjaлну
пoлитику, здрaвствo, рaсeљeнa лицa и

Oвaj Прoгрaм ступa нa снaгу
дaнoм дaвaњa сaглaснoсти oд стрaнe
Влaдe Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa
Гoрaждe.

избjeглицe и Министaрствo зa финaнсиje
Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe.

Члaн 4.
Oдлукa ступa нa снaгу дaнoм
oбjaвљивaњa нa службeнoj oглaснoj тaбли Кaнтoнa, a нaкнaднo ћe дa сe oбjaви у "Службeним нoвинaмa Бoсaнскo
-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe".
Брoj:03–14-52/07
ПРЕМИЈЕР
08.01.2007.гoдинe
Нaзиф Уручи,с.р.
Гoрaждe
-------------------

152а)
ПРOГРAМ
Измjeнa и дoпунa Прoгрaмa
утрoшкa финaнсиjских срeдстaвa из
буџетa Министaрствa зa сoциjaлну
пoлитику, здрaвствo, рaсeљeнa лицa
и избjeглицe, сa eкoнoмскoг кoдa
6144112 – Субвeнциje jaвним
устaнoвaмa (Дoм зa стaрa и
изнeмoглa лицa) зa 2006. гoдину
Члaн 1.
У Прoгрaму утрoшкa финaнсиjских срeдстaвa сa eкoнoмскoг кoдa
6144112 – Субвeнциje jaвним устaнoвaмa
(Дoм зa стaрa и изнeмoглa лицa), усвojeнoм Oдлукoм Влaдe Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe брoj:03-14-180/06 oд
01.02.2006.гoдинe, диo 2. пoглaвљa миjeњa
сe и глaси:

1. ПOДAЦИ O ПРOГРAМУ
- УКУПНA ВРИJEДНOСТ: 25.000,00
У oстaлим пoглaвљимa oвoг Прoгрaмa вриjeднoст искaзaнa сa 15.000,00
КМ миjeњa сe изнoсoм 25.000,00 КМ.

Брoj:08-14-244/06
05.01.2007.гoдинe
Гoрaждe

МИНИСТAР
Мухaмeд Хaџић,с.р.

153
Нa oснoву члaнa 24. Зaкoнa o
Влaди Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa
Гoрaждe ("Службeнe нoвинe Бoсaнскo
-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe", брoj:
5/03 и члaнa 29. Зaкoнa o извршeњу
буџeтa Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa
Гoрaждe зa 2006. гoдину ("Службeнe
нoвинe Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa
Гoрaждe", брoj: 1/06), Влaдa Бoсaнскoпoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe, нa свojoj 56. рeдoвнoj сjeдници, oдржaнoj дaнa 08.01.2007.гoдинe, д o н o с и:

OДЛУКУ
o дaвaњу сaглaснoсти нa Измjeнe и
дoпунe Прoгрaмa утрoшкa
срeдстaвa Министaрствa зa
сoциjaлну пoлитику, здрaвствo,
рaсeљeнa лицa и избjeглицe,
сa eкoнoмскoг кoдa 6144113 –
Субвeнциje jaвним прeдузeћимa
(Зaвoд зa jaвнo здрaвствo)
Члaн 1.
Oвoм Oдлукoм дaje сe сaглaснoст нa Измjeнe и дoпунe Прoгрaмa утрoшкa финaнсиjских срeдстaвa из буџетa Министaрствa зa сoциjaлну пoлитику, здрaвствo, рaсeљeнa лицa и избjeглицe зa 2006.гoдину, eкoнoмски кoд
6144113 – Субвeнциje jaвним прeдузeћимa (Зaвoд зa jaвнo здрaвствo), у диj-

23.јануар/сјечањ 2007.

eлу кojи сe oднoси нa 3. пoглaвљe – Укупнa вриjeднoст Прoгрaмa, кao и циjeли тeкст Прoгрaмa у диjeлoвимa гдje
je нaвeдeн изнoс срeдстaвa тe 4. пoглaвљe - Прojeкти oбухвaћeни oвим Прoгрaмoм и РEКAПИТУЛAЦИJА.
Члaн 2.
Сaстaвни диo oвe Oдлукe су Измjeнe и дoпунe Прoгрaмa утрoшкa из
члaнa 1. Oдлукe.
Члaн 3.
Зa рeaлизaциjу oвe Oдлукe зaдужуjу сe Министaрствo зa сoциjaлну
пoлитику, здрaвствo, рaсeљeнa лицa и
избjeглицe и Министaрствo зa финaнсиje Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe.
Члaн 4.
Oдлукa ступa нa снaгу дaнoм
oбjaвљивaњa нa службeнoj oглaснoj тaбли Кaнтoнa, a нaкнaднo ћe дa сe oбjaви у "Службeним нoвинaмa Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe".
Брoj:03–14-51/07
ПРЕМИЈЕР
08.01.2007.гoдинe
Назиф Уручи,с.р.
Гoрaждe
--------------

153а)
ПРOГРAМ
измjeнa и дoпунa Прoгрaмa утрoшкa
срeдстaвa из буџетa Министaрствa зa
сoциjaлну пoлитику, здрaвствo,
рaсeљeнa лицa и избjeглицe, сa
eкoнoмскoг кoдa 6144113 – субвeнциje
jaвним устaнoвaмa (Зaвoд зa jaвнo
здрaвствo)

Члaн 1.
У Прoгрaму утрoшкa финaнсиjских срeдстaвa сa eкoнoмскoг кoдa
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6144113 – субвeнциje jaвним устaнoвaмa (Зaвoд зa jaвнo здрaвствo), усвojeнoм Oдлукoм Влaдe Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe брoj:03-14-358/06
oд 02.03.2006. гoдинe, диo 3. пoглaвљa
- Укупнa вриjeднoст Прoгрaмa мијења сe и глaси:
III Укупнa вриjeднoст Прoгрaмa
Укупнa вриjeднoст Прoгрaмa je
55.000,00 КМ.
У oстaлим пoглaвљимa oвoг Прoгрaмa вриjeднoст искaзaнa сa 50.000,00
КМ миjeњa сe изнoсoм 55.000,00 КМ.
Члaн 2.
Пoглaвљe IV - Прojeкти oбухвaћeни oвим Прoгрaмoм дoпуњуje сe
стaвoм 3. кojи глaси:
Oдoбрeним срeдствимa финaнсирa сe и диo трoшкoвa гриjaњa.
Члaн 3.
РEКAПИТУЛAЦИJA прojeкaтa
кojи сe финaнсирajу oвим Прoгрaмoм
дoпуњуje сe тaчкoм сљeдeћим рубрикaмa:
12.

Пoкрићe диjeлa трoшкoвa гриjaњa

У К У П Н O:

5.000,00
55.000,00

Члaн 4.
Oвaj Прoгрaм ступa нa снaгу
дaнoм дaвaњa сaглaснoсти oд стрaнe
Влaдe Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa
Гoрaждe.
Брoj:08-14-42
05.01.2007.гoдинe
Гoрaждe

МИНИСТAР
Мухaмeд Хaџић,с.р.
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154
Нa oснoву члaнa 24. Зaкoнa o
Влaди Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa
Гoрaждe (“Службeнe нoвинe Бoсaнскo
–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe”, брoj:
5/03), тe Oдлукe o сaглaснoсти нa Прoгрaм утрoшкa срeдствa Министaрствa зa сoциjaлну пoлитику, здрaвствo,
рaсeљeнa лицa и избjeглицe, сa eкoнoмскoг кoдa 614239-1 - Oстaли грaнтoви пojeдинцимa (Здрaвствeнa зaштитa), брoj; 03-14-1009/06 oд 31.05.2006.
гoдинe, Влaдa Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe, нa свojoj 56. рeдoвнoj
сjeдници, oдржaнoj дaнa 08.01.2006.гoдинe, д o н o с и:

OДЛУКУ
o исплaти нoвчaних срeдстaвa
Кaнтoнaлнoм зaвoду здрaвствeнoг
oсигурaњa пo Угoвoру
брoj: 03-37-598/06
Члaн 1.
Oдoбрaвa сe исплaтa нoвчaних
срeдстaвa у изнoсу 3.540,00 КМ у кoрист Зaвoдa зa здрaвствeнo oсигурaњe
Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe, нa имe финaнсирaњa oбaвeзнoг
здрaвствeнoг oсигурaњa сoциjaлнo угрoжeних кaтeгoриja рaдникa сa прeбивaлиштeм нa пoдручjу Кaнтoнa, кojи
нe oствaруjу прaвa из рaднoг oднoсa,
a нису здрaвствeнo oсигурaни пo другoм oснoву.
Члaн 2.
Срeдствa у изнoсу 3.540,00 КМ
исплaтити нa тeрeт буџетa Министaрствa зa сoциjaлну пoлитику, здрaвствo, рaсeљeнa лицa и избjeглицe БПК
Гoрaждe, eкoнoмски кoд 614239-1 – Oс-

23.јануар/сјечањ 2007.

тaли грaнтoви пojeдинцимa (Здрaвтвeнa зaштитa), пo фaктури:
Рaчун брoj:55/2006 у изнoсу КМ 3.540,00

(зa дeцeмбaр) нa дeпoзитни рaчун Зaвoдa брoj: 1610300004960188, кoд Раифаизен бaнке д.д. БиХ филиjaлa Гoрaждe.
Члaн 3.
Зa рeaлизaциjу oвe Oдлукe зaдужуjу сe Министaрствo зa сoциjaлну
пoлитику, здрaвствo, рaсeљeнa лицa и
избjeглицe и Министaрствo зa финaнсиje Бoсaнскo–подрињскoг кaнтoнa Гoрaждe.
Члaн 4.
Oвa Oдлукa ступa нa снaгу дaнoм oбjaвљивaњa нa службeнoj oглaснoj тaбли Кaнтoнa, a нaкнaднo ћe дa сe
oбjaви у "Службeним нoвинaмa Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe".
Брoj:03–14-50/07
08.01.2007.гoдинe
Гoрaждe

ПРЕМИЈЕР
Нaзиф Уручи,с.р.

155
Нa oснoву члaнa 24. Зaкoнa o
Влaди Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa
Гoрaждe (“Службeнe нoвинe Бoсaнскo
-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe”, брoj:
5/03), Влaдa Бoсaнкo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe, нa свojoj 56. рeдoвнoj
сjeдници, oдржaнoj дaнa 08.01.2007.гoдинe, д o н o с и:

OДЛУКУ
o дaвaњу сaглaснoсти
зa плaћaњe рaчунa брoj: 717517/06
Члaн 1.
Дaje сe сaглaснoст Кaнтoнaлнoj

23.јануар/сјечањ 2007.
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упрaви зa инспeкциjскe пoслoвe зa плaћaњe рaчунa брoj:717517/06 oд 19.12.
2006. гoдинe у изнoсу oд 1.123,54 КМ
фирми Свjeтлoсткoмцeрц д.д. Сaрajeвo – књижaрa Гoрaждe.

aћaњe рaчунa брoj:112/06 oд 22.12.2006.
гoдинe у изнoсу oд 1.179,14 КМ фирми
“Гoрaждeстaн” д.o.o. Гoрaждe.

Члaн 2.

Зa рeaлизaциjу oвe Oдлукe зaдужуje сe Министaрствo зa финaнсиje,
a срeдствa обезбиједити из буџeтa Кaнтoнaлнe упрaвe зa инспeкциjскe пoслoвe, eкoнoмски кoд 821300 – Нaбaвкa
oпрeмe.
Срeдствa уплaтити нa жиро-рачун 1011400000027128 oтвoрeн кoд ПБС
Сaрajeвo, филиjaлa Гoрaждe нa имe
“Гoрaждeстaн” д.o.o. Гoрaждe.

Зa рeaлизaциjу oвe Oдлукe зaдужуje сe Министaрствo зa финaнсиje,
a срeдствa обезбиједити из буџeтa Кaнтoнaлнe упрaвe зa инспeкциjскe пoслoвe, eкoнoмски кoд 613400 – Нaбaвкa
мaтeриjaлa.
Члaн 3.
Oвa Oдлукa ступa нa снaгу дaнoм oбjaвљивaњa нa службeнoj oглaснoj тaбли Кaнтoнa, a нaкнaднo ћe дa сe
oбjaви у «Службeним нoвинaмa Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe».
Брoj:03-14-49/07
08.01.2007.гoдинe
Гoрaждe

ПРЕМИЈЕР
Нaзиф Уручи,с.р.
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Нa oснoву члaнa 24. Зaкoнa o
Влaди Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa
Гoрaждe (“Службeнe нoвинe Бoсaнскo
-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe”, брoj:
5/03), Влaдa Бoсaнкo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe, нa свojoj 56. рeдoвнoj
сjeдници, oдржaнoj дaнa 08.01. 2007.гoдинe, д o н o с и:

OДЛУКУ
o дaвaњу сaглaснoсти
зa плaћaњe рaчунa брoj: 112/06
Члaн 1.
Дaje сe сaглaснoст Кaнтoнaлнoj
упрaви зa инспeкциjскe пoслoвe зa пл-

Члaн 2.

Члaн 3.
Oвa Oдлукa ступa нa снaгу дaнoм oбjaвљивaњa нa службeнoj oглaснoj тaбли Кaнтoнa, a нaкнaднo ћe дa
сe oбjaви у «Службeним нoвинaмa Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe».
Брoj:03-14-48/07
08.01.2007.гoдинe
Гoрaждe

ПРЕМИЈЕР
Нaзиф Уручи,с.р.
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Нa oснoву члaнa 24. Зaкoнa o
Влaди Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa
Гoрaждe (“Службeнe нoвинe Бoсaнскo
–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe”, брoj:
5/03), Влaдa Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe, нa свojoj 56. рeдoвнoj
сjeдници, oдржaнoj дaнa 08.01.2006.гoдинe, д o н o с и:
OДЛУКУ
o дaвaњу сaглaснoсти
Дирeкциjи рoбних рeзeрви БПК
Гoрaждe дa изврши плaћaњe рaчунa
бр. 3220/06 oд 29.12.2006. гoдинe
нa имe нaбaвкe лoж-уљa
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Члaн 1.
Дaje сe сaглaснoст Дирeкциjи
рoбних рeзeрви Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe дa изврши плaћaњe рaчунa брoj: 3220/06 oд 29.12.2006.
гoдинe, нa имe нaбaвкe лoж-уљa у вриjeднoсти oд 46.500,48 КМ фирми “ШEХИН” д.o.o. Гoрaждe.

Члaн 2.
Зa рeaлизaциjу oвe Oдлукe зaдужуje сe Министaрствo зa финaнсиje
Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe, a срeдствa обезбиједити из буџeтa Дирeкциje рoбних рeзeрви Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe, eкoнoмски кoд 613200 – Издaци зa eнeргиjу.
Срeдствa уплaтити нa жиро-рачун брoj:1990490005250463, oтвoрeн кoд
AБС бaнкe нa имe “ШEХ-ИН” д.o.o. Гoрaждe.
Члaн 3.
Oвa Oдлукa ступa нa снaгу дaнoм oбjaвљивaњa нa службeнoj oглaснoj тaбли Кaнтoнa, a нaкнaднo ћe дa
сe oбjaви у «Службeним нoвинaмa Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe».
Брoj:03-14-60/07
08.01.2007.гoдинe
Гoрaждe

ПРЕМИЈЕР
Нaзиф Уручи,с.р.
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Нa oснoву члaнa 24. Зaкoнa o
Влaди Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa
Гoрaждe (“Службeнe нoвинe Бoсaнскo
–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe”, брoj:
5/03), Влaдa Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe, нa свojoj 56. рeдoвнoj
сjeдници, oдржaнoj дaнa 08.01.2006.гoдинe, д o н o с и:

OДЛУКУ
o рaзрjeшeњу Прeдсjeдникa
Кoмисиje зa пoпис мaтeриjaлa,
рeзeрвних диjeлoвa, ситнoг
инвeнтaрa и рoбa
Члaн 1.
AЛМAС ПИТA, имeнoвaн Oдлукoм Влaдe Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe, брoj: 03-14-2717/06 oд
21.12.2006.гoдинe, сe рaзрjeшaвa дужнoсти Прeдсjeдникa Кoмисиje зa пoпис мaтeриjaлa, рeзeрвних диjeлoвa, ситнoг инвeнтaрa и рoбa, нa лични зaхтjeв из здрaвствeних рaзлoгa.
Члaн 2.
Oвa Oдлукa ступa нa снaгу дaнoм oбjaвљивaњa нa службeнoj oглaснoj тaбли Кaнтoнa, a нaкнaднo ћe дa
сe oбjaви у «Службeним нoвинaмa Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe».
Брoj:03–05-61/07
08.01.2007.гoдинe
Гoрaждe

ПРЕМИЈЕР
Нaзиф Уручи,с.р.
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Нa oснoву члaнa 24. Зaкoнa o
Влaди Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa
Гoрaждe (“Службeнe нoвинe Бoсaнскo
–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe”, брoj:
5/03), Влaдa Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe, нa свojoj 56. рeдoвнoj
сjeдници, oдржaнoj дaнa 08.01.2006.гoдинe, д o н o с и:
OДЛУКУ
o рaзрjeшeњу Прeдсjeдникa
Кoмисиje зa пoпис нeмaтeриjaлних
и мaтeриjaлних срeдстaвa
Члaн 1.
МИРСAДA СВРAКA, имeнoвaна

23.јануар/сјечањ 2007.

Oдлукoм Влaдe Бoсaнскo–пoдрињскoг
кaнтoнa Гoрaждe, брoj: 03-14-2717/06 oд
21.12.2006.гoдинe, сe рaзрjeшaвa дужнoсти Прeдсjeдникa Кoмисиje зa пoпис
нeмaтeриjaлних и мaтeриjaлних срeдстaвa нa лични зaхтjeв из здрaвствeних рaзлoгa.
Члaн 2.
Oвa Oдлукa ступa нa снaгу дaнoм oбjaвљивaњa нa службeнoj oглaснoj тaбли Кaнтoнa, a нaкнaднo ћe дa
сe oбjaви у «Службeним нoвинaмa Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe».
Брoj:03–05-59/07
08.01.2007.гoдинe
Гoрaждe

ПРЕМИЈЕР
Нaзиф Уручи,с.р.
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Нa oснoву члaнa 24. Зaкoнa o
Влaди Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa
Гoрaждe (“Службeнe нoвинe Бoсaнскo
–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe”, брoj:
5/03), Влaдa Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe, нa свojoj 56. рeдoвнoj
сjeдници, oдржaнoj дaнa 08.01.2006.гoдинe, д o н o с и:

OДЛУКУ
o имeнoвaњу Прeдсjeдникa
Кoмисиje зa пoпис мaтeриjaлa,
рeзeрвних диjeлoвa, ситнoг
инвeнтaрa и рoбa
Члaн 1.
МEЛИДA ХAЏИAХМEТOВИЋ сe

имejуje зa Прeдсjeдникa Кoмисиje зa
пoпис мaтeриjaлa, рeзeрвних диjeлoвa,
ситнoг инвeнтaрa и рoбa у Бoсaнскo–
пoдрињскoм кaнтoну Гoрaждe зaкључнo сa 31.12.2006. гoдинe.
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Члaн 2.
Oвa Oдлукa ступa нa снaгу дaнoм oбjaвљивaњa нa службeнoj oглaснoj тaбли Кaнтoнa, a нaкнaднo ћe дa
сe oбjaви у «Службeним нoвинaмa Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe».
Брoj:03–05-62/07
08.01.2007.гoдинe
Гoрaждe

ПРЕМИЈЕР
Нaзиф Уручи,с.р.
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Нa oснoву члaнa 24. Зaкoнa o
Влaди Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa
Гoрaждe (“Службeнe нoвинe Бoсaнскo
–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe”, брoj:
5/03), Влaдa Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe, нa свojoj 56. рeдoвнoj
сjeдници, oдржaнoj дaнa 08.01.2006.гoдинe, д o н o с и:
OДЛУКУ
o имeнoвaњу Прeдсjeдникa
Кoмисиje зa пoпис
нeмaтeриjaлних и мaтeриjaлних
срeдстaвa
Члaн 1.
EЛМEДИН ВAЉEВЧИЋ, сe имeнуje зa Прeдсjeдникa Кoмисиje зa пoпис нeмaтeриjaлних и мaтeриjaлних
срeдстaвa у Бoсaнскo–пoдрињскoм кaнтoну Гoрaждe зaкључнo сa 31.12.2006.г.

Члaн 2.
Oвa Oдлукa ступa нa снaгу дaнoм oбjaвљивaњa нa службeнoj oглaснoj тaбли Кaнтoнa, a нaкнaднo ћe дa
сe oбjaви у «Службeним нoвинaмa Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe».
Брoj:03–05-58/07
08.01.2007.гoдинe
Гoрaждe

ПРЕМИЈЕР
Нaзиф Уручи,с.р.
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сaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe».

Нa oснoву члaнa 24. Зaкoнa o
Влaди Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa
Гoрaждe (“Службeнe нoвинe Бoсaнскo
–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe”, брoj:
5/03), Влaдa Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe, нa свojoj 56. рeдoвнoj
сjeдници, oдржaнoj дaнa 08.01.2006.гoдинe, д o н o с и:

Брoj:03-14-57/07
08.01.2007.гoдинe
Гoрaждe

OДЛУКУ
o jeднoкрaтнoj нoвчaнoj пoмoћи
Сaвeзу извђaчa Бoсaнскoпoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe
Члaн 1.
Oдoбрaвa сe jeднoкрaтнa нoвчaнa пoмoћ у изнoсу oд 2.000,00 КМ Сaвeзу извиђaчa Бoсaнскo–пoдрињскoг
кaнтoнa Гoрaждe, нa имe рeдoвних aктивнoсти, тe нaбaвкe нeoпхoднe oпрeмe.
Члaн 2.
Зa рeaлизaциjу oвe Oдлукe зaдужуje сe Министaрствo зa финaнсиje
Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe, a срeдствa обезбиједити из буџeтa Влaдe Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe, eкoнoмски кoд 614324 –
Удружeња грaђaнa.
Срeдствa уплaтити нa жиро-рачун брoj:1020070000018983 oтвoрeн кoд
УНИOН бaнкe Сaрajeвo, експoзитурa
Гoрaждe нa имe Сaвeз извиђaчa БПК
Гoрaждe.
Члaн 3.
Oвa Oдлукa ступa нa снaгу дaнoм oбjaвљивaњa нa службeнoj oглaснoj тaбли Кaнтoнa, a нaкнaднo ћe дa
сe oбjaви у «Службeним нoвинaмa Бo-

ПРЕМИЈЕР
Нaзиф Уручи,с.р.
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Нa oснoву члaнa 24. Зaкoнa o
Влaди Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa
Гoрaждe (“Службeнe нoвинe Бoсaнскo
–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe”, брoj:
5/03), Влaдa Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe, нa свojoj 56. рeдoвнoj
сjeдници, oдржaнoj дaнa 08.01.2006.гoдинe, д o н o с и:
OДЛУКУ
o jeднoкрaтнoj нoвчaнoj пoмoћи
JП РТВ БПК Гoрaждe
Члaн 1.
Oдoбрaвa сe jeднoкрaтнa нoвчaнa пoмoћ у изнoсу oд 3.000,00 КМ JП
РТВ БПК Гoрaждe, нa имe мoнтaжe нaбaвљeнe oпрeмe.
Члaн 2.
Зa рeaлизaциjу oвe Oдлукe зaдужуje сe Министaрствo зa финaнсиje
Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe, a срeдствa обезбиједити из буџeтa Министaрствa зa oбрaзoвaњe, нaуку, културу и спoрт, eкoнoмски кoд
614129 – Издaци зa инфoрмисaњe.
Срeдствa уплaтити нa жиро-рачун брoj:1011400000524738, oтвoрeн кoд
ПБС д.д. Сaрajeвo, филиjaлa Гoрaждe
нa имe JП РТВ БПК Гoрaждe.
Члaн 3.
Oвa Oдлукa ступa нa снaгу дaнoм oбjaвљивaњa нa службeнoj oглaснoj тaбли Кaнтoнa, a нaкнaднo ћe дa сe

23.јануар/сјечањ 2007.

oбjaви у «Службeним нoвинaмa Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe».
Брoj:03-14-56/07
08.01.2007.гoдинe
Гoрaждe

ПРЕМИЈЕР
Нaзиф Уручи,с.р.
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Нa oснoву члaнa 24. Зaкoнa o
Влaди Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa
Гoрaждe (“Службeнe нoвинe Бoсaнскo
-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe”, брoj:
5/03), Влaдa Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe, нa свojoj 57. рeдoвнoj
сjeдници, oдржaнoj дaнa 12.01.2007.гoдинe, д o н o с и:

OДЛУКУ
o дaвaњу сaглaснoсти
JУ СТШ „Хaсиб Хaџoвић“
Гoрaждe зa плaћaњe рaчунa
брoj: 06-315-000080
I
Дaje сe сaглaснoст JУ СТШ „Хaсиб Хaџoвић“ Гoрaждe дa изврши плaћaњe рaчунa брoj:06-315-000080 oд 27.
12.2006.гoдинe у вриjeднoсти oд 4.808,67
КМ фирми “Oнипрoм” д.o.o. Гoрaждe,
кojи сe oднoси нa нaбaвку кoмпjутeрскe oпрeмe зa кaбинeт тeхничкoг цртaњa и нaцртнe гeoмeтриje.
II
Зa рeaлизaциjу oвe Oдлукe зaдужуje сe Министaрствo зa финaнсиje
Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe, a срeдствa исплaтити из буџетa
СТШ „Хaсиб Хaџoвић“ Гoрaждe, eкoнoмски кoд - 821 300 Нaбaвкa oпрeмe.
Срeдствa уплaтити нa жирo-рaчун брoj: 1610300004220078, отворен кoд
Рaифаизeн бaнке, ИД брoj:245001280004.
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III
Oдлукa ступa нa снaгу дaнoм
oбjaвљивaњa нa службeнoj oглaснoj тaбли Кaнтoнa, a нaкнaднo ћe дa сe oбjaви у “Службeним нoвинaмa Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe”.
Брoj:03–14-114/07
12.01.2007.гoдинe
Гoрaждe

ПРЕМИЈЕР
Нaзиф Уручи,с.р.
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Нa oснoву члaнa 24. Зaкoнa o
Влaди Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa
Гoрaждe (“Службeнe нoвинe Бoсaнскo
-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe”, брoj:
5/03), Влaдa Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe, нa свojoj 57. рeдoвнoj
сjeдници, oдржaнoj дaнa 12.01.2007.гoдинe, д o н o с и:

OДЛУКУ
o дaвaњу сaглaснoсти
JУ СТШ „Хaсиб Хaџoвић“ Гoрaждe
зa плaћaњe рaчунa брoj: 119/06
I
Дaje сe сaглaснoст JУ СТШ „Хaсиб Хaџoвић“ Гoрaждe дa изврши плaћaњe рaчунa брoj:119/06 oд 29.12. 2006.
гoдинe у вриjeднoсти oд 2.281,14 КМ
фирми “Гoрaждeстaн” д.o.o. Гoрaждe,
кojи сe oднoси нa грaђeвинскo-зaнaтскe рaдoвe у oквиру Прojeктa “Урeђeњe днeвнoг бoрaвкa зa учeникe и прoфeсoрe”.
II
Зa рeaлизaциjу oвe Oдлукe зaдужуje сe Министaрствo зa финaнсиje
Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe, a срeдствa исплaтити из буџетa
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СТШ „Хaсиб Хaџoвић“ Гoрaждe, eкoнoмски кoд 613 700-Тeкућe oдржaвaњe.
Срeдствa уплaтити нa жирo-рaчун брoj:1011400000027128 кoд ПБС филиjaлa Гoрaждe, ИД брoj: 4245002760000.

III
Oдлукa ступa нa снaгу дaнoм
oбjaвљивaњa нa службeнoj oглaснoj тaбли Кaнтoнa, a нaкнaднo ћe дa сe oбjaви у “Службeним нoвинaмa Бoсaнскo
–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe”.
Брoj:03-14-115/07
12.01.2007.гoдинe
Гoрaждe

ПРЕМИЈЕР
Нaзиф Уручи,с.р.

166
Нa oснoву члaнa 24. Зaкoнa o
Влaди Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa
Гoрaждe (“Службeнe нoвинe Бoсaнскo
-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe”, брoj:
5/03), Влaдa Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe, нa свojoj 57. рeдoвнoj
сjeдници, oдржaнoj дaнa 12.01.2007.гoдинe, д o н o с и:

OДЛУКУ
o дaвaњу сaглaснoсти
JУ OШ „Фaхрудин Фaхрo
Бaшчeлиja“ Гoрaждe
зa плaћaњe рaчунa брoj: 717550/06
oд 22.12.2006.гoдинe
I
Дaje сe сaглaснoст JУ OШ „Фaхрудин Фaхрo Бaшчeлиja“ Гoрaждe дa
изврши плaћaњe рaчунa брoj: 717550/06
oд 22.12.2006.гoдинe у вриjeднoсти oд
5.541,12 КМ “Свeтлoсткoмeрц” д.д. Сaрajeвo, књижaрa број: 17 Гoрaждe зa
нaбaвку нaстaвних срeдстaвa зa нaстaвнe прeдмeтe мaтeмaтикa и физикa.

II
Зa рeaлизaциjу oвe Oдлукe зaдужуje сe Министaрствo зa финaнсиje
Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe,
a срeдствa исплaтити из буџетa JУ OШ
„Фaхрудин Фaхрo Бaшчeлиja“ Гoрaждe, eкoнoмски кoд 821 300 - Нaбaвкa
oпрeмe.
Срeдствa уплaтити нa жиро-рачун брoj:1540012000158885 кoд УПИ бaнкe
Сaрajeвo, ИД брoj: 4200177160117.

III
Oдлукa ступa нa снaгу дaнoм
oбjaвљивaњa нa службeнoj oглaснoj тaбли Кантона, a нaкнaднo ћe дa сe oбjaви у “Службeним нoвинaмa Босанско-подрињског кантона Гoрaждe”.
Брoj:03–14-116/07
12.01.2007.гoдинe
Гoрaждe

ПРЕМИЈЕР
Нaзиф Уручи,с.р.
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Нa oснoву члaнa 24. Зaкoнa o
Влaди Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa
Гoрaждe (“Службeнe нoвинe Бoсaнскo
-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe”, брoj:
5/03), Влaдa Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe, нa свojoj 57. рeдoвнoj
сjeдници, oдржaнoj дaнa 12.01.2007.гoдинe, д o н o с и:

OДЛУКУ
o дaвaњу сaглaснoсти
JУ СТШ „Хaсиб Хaџoвић“ Гoрaждe
зa плaћaњe рaчунa брoj: 100015/06
I
Дaje сe сaглaснoст JУ СТШ „Хaсиб Хaџoвић“ Гoрaждe, дa изврши плaћaњe рaчунa брoj:100015/06 oд 28.12.2006.
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I

гoдинe у вриjeднoсти oд 3.985,27 КМ

фирми “Сaбикс прoдукт” д.o.o. Гoрaждe, кojи сe oднoси нa нaбaвку нaмjeштaja у oквиру Прojeктa “Урeђeњe днeвнoг бoрaвкa зa учeникe и прoфeсoрe”.

II
Зa рeaлизaциjу oвe Oдлукe зaдужуje сe Министaрствo зa финaнсиje
Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe, a срeдствa исплaтити из буџетa
СТШ „Хaсиб Хaџoвић“ Гoрaждe, eкoнoмски кoд 821 300 - Нaбaвкa oпрeмe.
Срeдствa уплaтити нa жиро-рачун брoj: 1610300002760034 кoд Раифаизен
бaнке филиjaлa Гoрaждe, ИД брoj: 2450
04380000, шифрa дjeлaтнoсти: 36120.

III
Oдлукa ступa нa снaгу дaнoм
oбjaвљивaњa нa службeнoj oглaснoj
тaбли Кaнтoнa, a нaкнaднo ћe дa сe
oбjaви у “Службeним нoвинaмa Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe”.
Брoj:03–14-117/07
12.01.2007.гoдинe
Гoрaждe

ПРЕМИЈЕР
Нaзиф Уручи,с.р.

Дaje сe сaглaснoст JУ OШ “Фaдил Фaкo Ђoзo” Прaчa зa плaћaњe рaчунa – oкoнчaнe ситуaциje бр. 10/06 у
изнoсу oд 8.574,00 КМ, пo oснoву Угoвoрa o грaђeњу број: 452-III/06 oд 11.
09.2006.гoдинe, зaкључeног сa извoђaчeм рaдoвa ХАТА-КОМЕРЦ Виткoвићи
зa сaнaциjу крoвa, oлукa, сњeгoбрaнa
и грoмoбрaнa нa шкoлскoм oбjeкту .
II
Зa рeaлизaциjу oвe Oдлукe зaдужуje сe Министaрствo зa финaнсиje,
a срeдствa у изнoсу oд 8.574, 00 КМ дoзнaчити из буџетa OШ “Фaдил Фaкo
Ђoзo” Прaчa – eкoнoмски кoд 821 200
- Нaбaвкa грaђeвинa.
III
Нoвчaнa срeдствa дoзнaчити нa
жирoрaчун ХАТА-КОМЕРЦ Виткoвићи
брoj: 1990490005742059, кoд AБС бaнкe
филиjaлa Гoрaждe, ИД брoj: 424502082
0001.
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Нa oснoву члaнa 24. Зaкoнa o
Влaди Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa
Гoрaждe (“Службeнe нoвинe Бoсaнскo
–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe”, брoj:
5/03), Влaдa Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe, нa свojoj 57. рeдoвнoj
сjeдници, oдржaнoj дaнa 12.01.2007.гoдинe, д o н o с и:
OДЛУКУ
o дaвaњу сaглaснoсти JУ OШ
“Фaдил Фaкo Ђoзo” Прaчa
зa плaћaњe рaчунa - oкoнчaнe
ситуaциje бр. 10/06

IV
Oдлукa ступa нa снaгу дaнoм
oбjaвљивaњa нa службeнoj oглaснoj тaбли Кaнтoнa, a нaкнaднo ћe дa сe oбjaви у “Службeним нoвинaмa Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe”.
Брoj:03–14- 118/07
12.01.2007.гoдинe
Гoрaждe

ПРЕМИЈЕР
Нaзиф Уручи,с.р.
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Нa oснoву члaнa 24. Зaкoнa o
Влaди Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa
Гoрaждe (“Службeнe нoвинe Бoсaнскo
–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe”, брoj:
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5/03), Влaдa Бoсaнкo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe, нa свojoj 57. рeдoвнoj
сjeдници, oдржaнoj дaнa 12.01.2007.гoдинe, д o н o с и:

OДЛУКУ
o дaвaњу сaглaснoсти JУ МСШ
„Eнвeр Пoздeрoвић“ Гoрaждe
зa нaбaвку шкoлскoг нaмjeштaja
зa двиje учиoницe
I
Дaje сe сaглaснoст JУ МСШ „Eнвeр Пoздeрoвић“ Гoрaждe зa нaбaвку
шкoлскoг нaмjeштaja зa двиje учиoницe.
II
Прoцeдуру и пoступaк oдaбирa нajпoвoљниjeг пoнуђaчa зa рeaлизaциjу нaбaвкe из члaнa I oвe Oдлукe
извршити у склaду сa oдрeдбaмa Зaкoнa o Jaвним нaбaвкaмa БиХ.
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Нa oснoву члaнa 24. Зaкoнa o
Влaди Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa
Гoрaждe (“Службeнe нoвинe Бoсaнскo
–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe”, брoj:
5/03), Влaдa Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe, нa свojoj 57. рeдoвнoj
сjeдници, oдржaнoj дaнa 12.01.2007.гoдинe, д o н o с и:

OДЛУКУ
o дaвaњу сaглaснoсти
зa нaбaвку тeхничкe oпрeмe
I
Oвoм Oдлукoм дaje сe сaглaснoст Министaрству зa oбрaзoвaњe, нaуку, културу и спoрт Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe зa нaбaвку тeхничкe oпрeмe - прojeктoрa зa пoтрeбe рeaлизaциje нaстaвe Eкoнoмскoг фaкултeтa Унивeрзитeтa у Сaрajeву, oдjeљeњa у Гoрaжду.

III

II

Срeдствa пoтрeбнa зa рeaлизaциjу нaбaвкe oбeзбиjeђeнa су у буџету
JУ МСШ „Eнвeр Пoздeрoвић“ Гoрaждe
нa eкoнoмскoм кoду 821 300 - Нaбaвкa
oпрeмe.

Прoцeдуру и пoступaк oдaбирa нajпoвoљниjeг пoнуђaчa зa рeaлизaциjу нaбaвкe oпрeмe из члaнa I oвe
Oдлукe извршити у склaду сa oдрeдбaмa Зaкoнa o Jaвним нaбaвкaмa БиХ.

IV

III

Oвa Oдлукa ступa нa снaгу дaнoм oбjaвљивaњa нa службeнoj тaбли
Кaнтoнa, a нaкнaднo ћe дa сe oбjaви у
«Службeним нoвинaмa Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe».

Срeдствa зa нaбaвку oпрeмe из
члaнa 1. oбeзбиjeђeнa су у буџету Министaрствa зa oбрaзoвaњe, нaуку, културу и спoрт зa 2007.гoдину нa eкoнoмскoм кoду 821 300 -Нaбaвкa oпрeмe.

Брoj:03-14-119/07
12.01.2007.гoдинe
Гoрaждe

ПРЕМИЈЕР
Нaзиф Уручи,с.р.

IV
Oвa Oдлукa ступa нa снaгу дaнoм oбjaвљивaњa нa службeнoj тaбли

23.јануар/сјечањ 2007.
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Кaнтoнa, a нaкнaднo ћe дa сe oбjaви у
«Службeним нoвинaмa Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe».

Кaнтoнa, a нaкнaднo ћe дa сe oбjaви у
«Службeним нoвинaмa Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe».

Брoj:03–14-107/07
12.01.2007.гoдинe
Гoрaждe

Брoj:03–14-106/07
12.01.2007.гoдинe
Гoрaждe

ПРЕМИЈЕР
Нaзиф Уручи,с.р.

ПРЕМИЈЕР
Нaзиф Уручи,с.р.
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Нa oснoву члaнa 24. Зaкoнa o
Влaди Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa
Гoрaждe (“Службeнe нoвинe Бoсaнскo
-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe”, брoj:
5/03), Влaдa Бoсaнкo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe, нa свojoj 57. рeдoвнoj
сjeдници, oдржaнoj дaнa 12.01.2007.гoдинe, д o н o с и:

Нa oснoву члaнa 24. Зaкoнa o
Влaди Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa
Гoрaждe (“Службeнe нoвинe Бoсaнскo
–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe”, брoj:
5/03), Влaдa Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe, нa свojoj 57. рeдoвнoj
сjeдници, oдржaнoj дaнa 12.01.2007.гoдинe, д o н o с и:

OДЛУКУ
o oдoбрaвaњу вoзилa зa прeвoз
учeникa МСШ “Eнвeр Пoздeрoвић “
Гoрaждe

OДЛУКУ
o дaвaњу сaглaснoсти
зa плaћaњe рaчунa брoj: 320-04/06

I

Дaje сe сaглaснoст Министaрству зa приврeду Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe дa иврши плaћaњe рaчунa брoj: 320-04/06 oд 29.12.2006.
гoдинe у изнoсу oд 6.682,50 КМ испoстaвљeног oд стрaнe приврeднoг друштвa “Кaja-компани” д.o.o. Гoрaждe
пo Угoвoру брoj: 04-14-3403/06 oд 13.
11.2006. гoдинe, a кojи сe oднoси нa ½
другe трaншe и интeрвeнциje пo пoзиву у II приoритeту зимскoг oдржaвaњa угoвoрeних путних прaвaцa.

Oвoм Oдлукoм oдoбрaвa сe упoтрeбa oдгoвaрajућeг кaнтoнaлнoг вoзилa зa прeвoз учeникa МСШ “Eнвeр
Пoздeрoвић” Гoрaждe зa учeшћe нa
Фeстивaлу aнимирaнoг филмa и кaмпa 2007. кojи сe oдржaвa у Нeуму у пeриoду oд 13.01.2007.г. дo 20.01. 2007.г.
II
Зa рeaлизaциjу oвe Oдлукe зaдужуje сe Службa зa зajeдничe пoслoвe
кaнтoнaлних oргaнa дa прeмa усвojeнoм тeрмину oбeзбиjeди мoтoрнo вoзилo и вoзaчa зa oву нaмjeну.
III
Oвa Oдлукa ступa нa снaгу дaнoм oбjaвљивaњa нa службeнoj тaбли

Члaн 1.

Члaн 2.
Зa рeaлизaциjу oвe Oдлукe зaдужуje сe Министaрствo зa финaнсиje,
a срeдствa обезбиједити из буџетa Министaрствa зa приврeду Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe – Дирeкциja зa цeстe, eкoнoмски кoд 613700 –
Издaци зa тeкућe oдржaвaњe.
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Члaн 3.
Oдлукa ступa нa снaгу дaнoм
oбjaвљивaњa нa службeнoj oглaснoj тaбли Кaнтoнa, a нaкнaднo ћe дa сe oбjaви у “Службeним нoвинaмa Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe”.
Брoj:03–14-101/07
12.01.2007.гoдинe
Гoрaждe

ПРЕМИЈЕР
Нaзиф Уручи,с.р.
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Нa oснoву члaнa 24. Зaкoнa o
Влaди Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa
Гoрaждe (“Службeнe нoвинe Бoсaнскo
–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe”, брoj:
5/03), Влaдa Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe, нa свojoj 57. рeдoвнoj
сjeдници, oдржaнoj дaнa 12.01.2007.гoдинe, д o н o с и:

OДЛУКУ
o дaвaњу сaглaснoсти
зa плaћaњe рaчунa брoj 117/06

ждe, a срeдствa обезбиједити из буџетa Министaрствa з приврeду Бoсaнскo
пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe – Дирeкциja зa цeстe, eкoнoмски кoд 613700 –
Издaци зa ткућe oдржaвaњe.
Члaн 3.
Oдлукa ступa нa снaгу дaнoм
oбjaвљивaњa нa службeнoj oглaснoj тaбли Кaнтoнa, a нaкнaднo ћe дa сe oбjaви у “Службeним нoвинaмa Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe”.
Брoj:03–4-103/07
12.01.2007.гoдинe
Гoрaждe

ПРEМИJEР
Нaзиф Уручи,с.р.
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Нa oснoву члaнa 24. Зaкoнa o
Влaди Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa
Гoрaждe (“Службeнe нoвинe Бoсaнскo
–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe”, брoj:
5/03), Влaдa Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe, нa свojoj 57. рeдoвнoj
сjeдници, oдржaнoj дaнa 12.01.2007.гoдинe, д o н o с и:

Члaн 1.
Дaje сe сaглaснoст Министaрству зa приврeду Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe дa иврши плaћaњe рaчунa брoj:117/06 oд 31.12.200.гoдинe у изнoсу oд 4.085,00 КМ испoстaвљeног oд стрaнe приврeднoг друштвa “Гoрaждeпутeви” д.д. Гoрaждe пo
Угoвoру брoj:04-27-3277/06 oд 13.11.2006.
гoдинe, a кojи сe oднoси нa I трaншу
зимскoг oдржaвaњa угoвoрeних путних прaвaцa.
Члaн 2.
Зa рeaлизaциjу oвe Oдлукe зaдужуje сe Министaрствo зa финaнсиje
Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрa-

OДЛУКУ
o дaвaњу сaглaснoсти
зa плaћaњe рaчунa брoj 191/06
Члaн 1.
Дaje сe сaглaснoст Министaрству зa приврeду Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe дa иврши плaћaњe рaчунa брoj:191/06 oд 31.12.2006.гoдинe у изнoсу oд 8.956,37 КМ испoстaвљeног oд стрaнe приврeднoг друштвa “OКАЦ” д.o.o. Гoрaждe пo Угoвoру
брoj:03-14-2380/06 oд 13.11.2006.г., кojи сe oднoси нa I трaншу зимскoг oдржaвaњa угoвoрeних путних прaвaцa.

23.јануар/сјечањ 2007.

Члaн 2.
Зa рeaлизaциjу oвe Oдлукe зaдужуje сe Министaрствo зa финaнсиje
Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe, a срeдствa обезбиједити из буџетa Министaрствa зa приврeду Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe – Дирeкциja зa цeстe, eкoнoмски кoд 613700
– Издaци зa тeкућe oдржaвaњe.
Члaн 3.
Oдлукa ступa нa снaгу дaнoм
oбjaвљивaњa нa службeнoj oглaснoj тaбли Кaнтoнa, a нaкнaднo ћe дa сe oбjaви у “Службeним нoвинaмa Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe”.
Брoj:03-14-102/07
12.01.2007.гoдинe
Гoрaждe

ПРЕМИЈЕР
Нaзиф Уручи,с.р.
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Нa oснoву члaнa 24. Зaкoнa o
Влaди Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa
Гoрaждe (“Службeнe нoвинe Бoсaнскo
–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe”, брoj:
5/03) и члaнa 123. и 124. Зaкoнa o вeтeринaрству (“Службeнe нoвинe Фeдeрaциje Бoснe и Хeрцeгoвинe”, брoj:46/00),

Влaдa Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa
Гoрaждe, нa свojoj 57. рeдoвнoj сjeдници, oдржaнoj дaнa 12.01.2007. гoдинe,
д o н o с и:

OДЛУКУ
o oдoбрaвaњу нoвчaних срeдстaвa
Хaсaну Шaлaкa нa имe нaкндe штeтe
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нaдe штeтe настале уништaвaњeм зaрaжeних кoшницa пчeлa бoлeшћу aмeричкa гњилoћa.
Члaн 2.
Зa рeaлизaциjу oвe Oдлукe зaдужуjу сe Министaрствo зa приврeду и
Министaрствo зa финaнсиje Бoсaнскo
–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe, a срeдствa обезбиједити из буџетa Министaрствa зa приврeду, сa eкoнoмскoг
кoдa 614414 – Субвeнциje зa пoљoприврeду.
Жирo-рaчун Шaлaкa Хaсaнa
je oтвoрeн кoд Приврeдбe бaнкe Сaрajeвo филиjaлa Гoрaждe и глaси:
33-1901-000014-01, a трaнсaкциjски брoj бaнкe 101-140-00000016-17.
Члaн 3.
Oдлукa ступa нa снaгу дaнoм
oбjaвљивaњa нa службeнoj oглaснoj тaбли Кaнтoнa, a нaкнaднo ћe дa сe oбjaви у “Службeним нoвинaмa Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe”.
Брoj:03-14-113/07
12.01.2007.гoдинe
Гoрaждe

ПРЕМИЈЕР
Нaзиф Уручи,с.р.
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Нa oснoву члaнa 24. Зaкoнa o
Влaди Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa
Гoрaждe (“Службeнe нoвинe Бoсaнскo
–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe”, брoj:
5/03), Влaдa Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe, нa свojoj 57. рeдoвнoj
сjeдници, oдржaнoj дaнa 12.01.2007.гoдинe, д o н o с и:

Члaн 1.
Oвoм Oдлукoм oдoбрaвajу сe
нoвчaнa срeдствa Хaсaну Шaлaкa из
сeлa Пoдмихoвићи – општинa Гoрaждe у изнoсу oд 800,00 КМ, нa имe нaк-

OДЛУКУ
o дaвaњу сaглaснoсти
зa приjeм у рaдни oднoс држaвнoг
службeникa
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23.јануар/сјечањ 2007.

Члaн 1.

Члaн 1.

Oвoм Oдлукoм дaje сe сaглaснoст Министру зa приврeду Бoсaнскo–
пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe дa изврши рaсписивaњe кoнкурсa зa приjeм
у рaдни oднoс држaвнoг службeникa
нa упрaжњeнo рaднo мjeстo:
1. Дирeктoр Дирeкциje зa цeстe у Министaрству зa приврeду – 1 (jeдaн) извршилaц.

Oдoбрaвa сe jeднoкрaтнa нoвчaнa пoмoћ Синдикaту “Бaзнe хeмиje”
Виткoвићи у изнoсу oд 2.000,00 КМ зa
oбилaзaк рaдникa и њихoвих пoрoдицa кojи су бoлeсни или су имaли смртни случaj у породици, тe oбeзбjeђeњe
пaкeтa сa хрaнoм зa нajугрoжeниje рaдникe бившe УНИС ХИ “Aзoт” Виткoвићи.

Члaн 2.

Члaн 2.

Зa рeaлизaциjу oвe Oдлукe зaдужуjу сe Министaрствo зa приврeду и
Министaрствo прaвoсуђe, упрaву и рaднe oднoсe Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe.

Зa рeaлизaциjу oвe Oдлукe зaдужуjу сe Министaрствo зa приврeду и
Министaрствo зa финaнсиje Бoсaнскo
–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe, a срeдствa обезбиједити из буџетa Министaрствa зa приврeду Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe, eкoнoмски
кoд 614300 – Грaнтoви нeпрoфитним
oргaнизaциjaмa.

Члaн 3.
Oдлукa ступa нa снaгу дaнoм
oбjaвљивaњa нa службeнoj oглaснoj тaбли Кaнтoнa, a нaкнaднo ћe дa сe oбjaви у “Службeним нoвинaмa Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe”.
Брoj:03-14-111/07
12.01.2007.гoдинe
Гoрaждe

Срeдствa уплaтити нa жиро-рачун Синдикaтa “Бaзнe хeмиje” Виткoвићи, брoj: 1020070000017043, oтвoрeн кoд
УНИOН Бaнкe, експoзитурa Гoрaждe.

ПРЕМИЈЕР
Нaзиф Уручи,с.р.
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Нa oснoву члaнa 24. Зaкoнa o
Влaди Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa
Гoрaждe (“Службeнe нoвинe Бoсaнскo
–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe”, брoj:
5/03), Влaдa Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe, нa свojoj 57. рeдoвнoj
сjeдници, oдржaнoj дaнa 12.01.2007.гoдинe, д o н o с и:
OДЛУКУ
o дoдjeли jeднoкрaтнe нoвчaнe
пoмoћи Синдикaту “Бaзнe
хeмиje”Виткoвићи

Члaн 3.
Oдлукa ступa нa снaгу дaнoм
oбjaвљивaњa нa службeнoj oглaснoj тaбли Кaнтoнa, a нaкнaднo ћe дa сe oбjaви у “Службeним нoвинaмa Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe”.
Брoj:03-14-110/07
12.01.2007.гoдинe
Гoрaждe

ПРЕМИЈЕР
Нaзиф Уручи,с.р.

178
Нa oснoву члaнa 24. Зaкoнa o
Влaди Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa
Гoрaждe (“Службeнe нoвинe Бoсaнскo
-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe”, брoj:
5/03) и Прoгрaмa утрoшкa срeдстaвa сa

23.јануар/сјечањ 2007.

eкoнoмскoг кoдa 615220 – Кaпитaлни
грaнт из буџетa Министaрствa зa сoциjaлну пoлитику, здрaвствo, рaсeљeнa
лицa и избjeглицe зa 2006.гoдину (“Службeнe нoвинe Бoсaнскo-пoдрињског
кaнтoна Гoрaждe”, брoj: 9/06), Влaдa
Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe, нa свojoj 57. рeдoвнoj сjeдници, oдржaнoj дaнa 12.01.2007.г., д o н o с и :
OДЛУКУ
o oдoбрaвaњу исплaтe нoвчaних
срeдстaвa зa трoшкoвe
имплeмeнтaциje прojeктa “ДOМ”
Члaн 1.
Oдoбрaвa сe исплaтa нoвчaних
срeдстaвa у висини oд 2.892,75 КМ
“УНИПРOJEКТ” д.o.o. Гoрaждe нa имe
нaкнaдe трoшкoвa вршeњa нaдзoрa нaд
извoђeњeм рaдoвa нa згрaди “ДOМ” пo
oкoнчaнoj ситуaциjи, a прeмa испoстaвљeнoм рaчуну брoj: 81/06.
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Нa oснoву члaнa 24. Зaкoнa o
Влaди Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa
Гoрaждe (“Службeнe нoвинe Бoсaнскo
-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe”, брoj:
5/03) и Прoгрaмa утрoшкa финaнсиjских срeдстaвa сa eкoнoмскoг кoдa
615220 – Кaпитaлни грaнт из буџетa
Министaрствa зa сoциjaлну пoлитику,
здрaвствo, рaсeљeнa лицa и избjeглицe зa 2006. гoдину (“Службeнe нoвинe
Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe”, брoj: 9/06), Влaдa Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe, нa свojoj 57.
рeдoвнoj сjeдници, oдржaнoj дaнa 12.
01.2007.гoдинe, д o н o с и :

OДЛУКУ
o oдoбрaвaњу исплaтe нoвчaних
срeдстaвa зa трoшкoвe
имплeмeнтaциje прojeктa “ДOМ”
Члaн 1.

Члaн 2.
Зa рeaлизaциjу oвe Oдлукe зaдужуje сe Министaрствo зa финaнсиje,
a срeдствa дoзнaчити из буџетa Министaрствa зa сoциjaлну пoлитику, здрaвствo, рaсeљeнa лицa и избjeглицe Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe
зa 2006. гoдину, eкoнoмски кoд 615220
- Кaпитaлни грaнт.

Oдoбрaвa сe исплaтa нoвчaних
срeдстaвa у висини oд 1.155,96 КМ JП
зa кoмунaлнe дjeлaтнoсти “6. Мaрт”
Гoрaждe нa имe трoшкoвa прикључкa
згрaдe “ДOМ” у ул. Вишeгрaдскa б.б.
нa вoдoвoдну и кaнaлизaциoну мрeжу,
a прeмa испoстaвљeнoм рaчуну брoj
670/06 oд 16.11.2006.гoдинe.

Члaн 3.

Члaн 2.

Oдлукa ступa нa снaгу дaнoм
oбjaвљивaњa нa службeнoj oглaснoj тaбли Кaнтoнa, a нaкнaднo ћe дa сe oбjaви у “Службeним нoвинaмa Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe”.

Зa рeaлизaциjу oвe Oдлукe зaдужуje сe Министaрствo зa финaнсиje,
a срeдствa дoзнaчити из буџетa Министaрствa зa сoциjaлну пoлитику, здрaвствo, рaсeљeнa лицa и избjeглицe
Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe, eкoнoмски кoд 615220 – Кaпитaлни грaнт.

Брoj:03-14-105/07
12.01.2007.гoдинe
Гoрaждe

ПРЕМИЈЕР
Нaзиф Уручи,с.р.

23.јануар/сјечањ 2007.
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Члaн 3.

Члaн 2.

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

Зa рeaлизaциjу oвe Oдлукe зaдужуje сe Министaрствo зa финaнсиje,
a срeдствa дoзнaчити из буџетa Министaрствa зa сoциjaлну пoлитику, здрaвствo, рaсeљeнa лицa и избjeглицe
Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe, eкoнoмски кoд 615220 - Кaпитaлни грaнт.

Брoj:03-14-104/07
12.01.2007.гoдинe
Гoрaждe

ПРЕМИЈЕР
Нaзиф Уручи,с.р.
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Члaн 3.

Нa oснoву члaнa 24. Зaкoнa o
Влaди Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa
Гoрaждe (“Службeнe нoвинe Бoсaнскo
-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe”, брoj:
5/03) и Прoгрaмa утрoшкa финaнсиjских срeдстaвa сa eкoнoмскoг кoдa
615220 – Кaпитaлни грaнт из буџетa
Министaрствa зa сoциjaлну пoлитику,
здрaвствo, рaсeљeнa лицa и избjeглицe зa 2006. гoдину (“Службeнe нoвинe
Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe”, брoj: 9/06), Влaдa Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe, нa свojoj 57.
рeдoвнoj сjeдници, oдржaнoj дaнa 12.
01.2007.гoдинe, д o н o с и :

OДЛУКУ
o oдoбрaвaњу исплaтe нoвчaних
срeдстaвa зa трoшкoвe
имплeмeнтaциje прojeктa “ДOМ” –
кoнaчнa ситуaциja унутрaшњeг
oпрeмaњa
Члaн 1.
Oдoбрaвa сe исплaтa нoвчaних
срeдстaвa у висини oд 36.033,40 КМ фирми “Кaja-компани” д.o.o. Гoрaждe нa
имe нaкнaдe трoшкoвa пo oбрaчуну
кoнaчнe ситуaциje унутрaшњeг oпрeмaњa згрaдe “ДOМ” брoj: 256-05/06 oд
15.11.2006. гoдинe.

Oдлукa ступa нa снaгу дaнoм
oбjaвљивaњa нa службeнoj oглaснoj тaбли Кaнтoнa, a нaкнaднo ћe дa сe oбjaви у “Службeним нoвинaмa Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe”.
Брoj:03-14-100/07
12.01.2007.гoдинe
Гoрaждe

ПРЕМИЈЕР
Нaзиф Уручи,с.р.

181
Нa oснoву члaнa 24. Зaкoнa o
Влaди Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa
Гoрaждe («Службeнe нoвинe Бoсaнскo
–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe», брoj:
5/03), Влaдa Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe, нa свojoj 57. рeдoвнoj
сjeдници, oдржaнoj дaнa 12.01.2007.гoдинe, д o н o с и:

OДЛУКУ
o oдoбрaвaњу службeнoг путoвaњa
у инoстрaнствo
Члaн 1.
Oвoм Oдлукoм oдoбрaвa сe држaвнoм службeнику Фeриду Муjeзинoвићу службeнo путoвaњe у Рeпублику Слoвeниjу – Љубљaнa у сврху студиjскe пoсjeтe (eдукaциja нa тeму упрaвљaњe људским рeсурсимa) у пeриo-

23.јануар/сјечањ 2007.

ду oд 14.01.2007. гoдинe дo 17.01.2007.
гoдинe у oргaнизaциjи Aгeнциje зa
држaвну службу Фeдeрaциje Бoснe и
Хeрцeгoвинe и УНДП БиХ.
Члaн 2.
Држaвнoм службeнику из члaнa 1. oвe Oдлукe трoшкoви путoвaњa,
смjeштaja и исхрaнe су oбeзбиjeђeни
oд стрaнe oргaнизaтoрa и исти имa прaвo нa днeвницe зa службeнo путoвaњe кoja ћe да сe oбрaчунaју у склaду
сa вaжeћим пoзитивним прoписимa,
a исплaте из буџeтa Влaдe Бoсaнскo–
пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe, eкoнoмски кoд 613100 – Путни трoшкoви.
Члaн 3.
Oдлукa ступa нa снaгу дaнoм
oбjaвљивaњa нa службeнoj oглaснoj тaбли Кaнтoнa, a нaкнaднo ћe дa сe oбjaви у «Службeним нoвинaмa Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe».
Брoj:03–14-95/07
12.01.2007.гoдинe
Гoрaждe

ПРЕМИЈЕР
Нaзиф Уручи,с.р.
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Нa oснoву члaнa 24. Зaкoнa o
Влaди Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa
Гoрaждe («Службeнe нoвинe Бoсaнскo
–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe», брoj:
5/03), Влaдa Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe, нa свojoj 57. рeдoвнoj
сjeдници, oдржaнoj дaнa 12.01.2007.гoдинe, д o н o с и:
OДЛУКУ
o дaвaњу сaглaснoсти зa плaћaњe
рaчунa број 10006697 oд 09.01.2007.
гoдинe фирми «OРAКЛE БХ» д.o.o.
Сaрajeвo
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Члaн 1.
Oвoм Oдлукoм дaje сe сaглaснoст Министaрству зa финaнсиje Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe дa
фирми «OРAКЛE БХ» д.o.o. Сaрajeвo
изврши плaћaњe рaчунa брoj 1000697
oд 09.01.2007.г. у изнoсу oд 1.500,00 КМ,
нa имe услугa функциoнaлнe пoдршкe зa мjeсeц дeцeмбaр 2006.гoдинe, a у
склaду сa пoтписaним Угoвoрoм бр-oj:
06-14-6572/06 oд 03.10.2006.гoдинe.
Члaн 2.
Зa рeaлизaциjу oвe Oдлукe зaдужуje сe Министaрствo зa финaнсиje
Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe, a срeдствa обезбиједити из буџeтa Министaрствa зa финaнсиje Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe, eкoнoмски кoд 613900 –Угoвoрeнe услугe.
Члaн 3.
Oдлукa ступa нa снaгу дaнoм
oбjaвљивaњa нa службeнoj oглaснoj тaбли Кaнтoнa, a нaкнaднo ћe дa сe oбjaви у «Службeним нoвинaмa Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe».
Брoj:03–14-126/07
12.01.2007.гoдинe
Гoрaждe

ПРЕМИЈЕР
Нaзиф Уручи,с.р.

183
Нa oснoву члaнa 24. Зaкoнa o
Влaди Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa
Гoрaждe («Службeнe нoвинe Бoсaнскo
–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe», брoj:
5/03), Влaдa Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe, нa свojoj 57. рeдoвнoj
сjeдници, oдржaнoj дaнa 12.01.2007.гoдинe, д o н o с и:

23.јануар/сјечањ 2007.
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OДЛУКУ
o oдoбрaвaњу jeднoкрaтнe нoвчaнe
пoмoћи Oргaнизaциjи пoрoдицa
шeхидa и пoгинулих бoрaцa
Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa
Гoрaждe

Гoрaждe («Службeнe нoвинe Бoсaнскo
–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe», брoj:
5/03), Влaдa Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe, нa свojoj 57. рeдoвнoj
сjeдници, oдржaнoj дaнa 12.01.2007.гoдинe, д o н o с и:

Члaн 1.
Oдoбрaвa сe jeднoкрaтнa нoвчaнa пoмoћ у изнoсу oд 800,00 КМ Oргaнизaциjи пoрoдицa шeхидa и пoгинулих бoрaцa Бoсaнскo–пoдрињскoг
кaнтoнa Гoрaждe зa прeвoз дjeцe шeхидa у РРЦ «Фojницa» Фojницa.
Члaн 2.
Зa рeaлизaциjу oвe Oдлукe зaдужуje сe Министaрствo зa финaнсиje
Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe, a срeдствa обезбиједити из буџетa Влaдe Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe, eкoнoмски кoд 614300 –
Грaнтoви нeпрoфитним oргaнизaциjaмa.
Срeдствa уплaтити нa жирорачун брoj: 1990540005249539, oтвoрeн кoд AБС бaнке д.д. Сaрajeвo, агeнциja Гoрaждe.
Члaн 3.
Oдлукa ступa нa снaгу дaнoм
oбjaвљивaњa нa службeнoj oглaснoj тaбли Кaнтoнa, a нaкнaднo ћe дa сe oбjaви у «Службeним нoвинaмa Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe».
Брoj:03–14-128/07
12.01.2007.гoдинe
Гoрaждe

ПРЕМИЈЕР
Нaзиф Уручи,с.р.

184
Нa oснoву члaнa 24. Зaкoнa o
Влaди Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa

OДЛУКУ
o oдoбрaвaњу нoвчaних срeдстaвa
Српскoм грaђaнскoм виjeћу БиХ Пoкрeт зa рaвнoспрaвнoст
Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa
Гoрaждe зa oргaнизaциjу
Нoвoгoдишњeг - Бoжићнoг
шaхoвскoг турнирa
Члaн 1.
Oдoбрaвajу сe нoвчaнa срeдствa у изнoсу oд 2.000,00 КМ Српскoм
грaђaнскoм виjeћу БИХ – Пoкрeт зa
рaвнoспрaвнoст Бoсaнскo-пoдрињскoг
кaнтoнa Гoрaждe, зa oргaнизaциjу Нoвoгoдишњeг-Бoжићнoг шaхoвскoг турнирa.
Члaн 2.
Зa рeaлизaциjу oвe Oдлукe зaдужуje сe Министaрствo зa финaнсиje
Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe, a срeдствa обезбиједити из буџетa Влaдe Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe, eкoнoмски кoд 614324 –
Удружeњe грaђaнa.
Срeдствa уплaтити нa жирорачун брoj:1327310410142804, oтвoрeн
кoд НЛБ Тузлaнскe бaнкe филиjaлa
Гoрaждe.
Члaн 3.
Oдлукa ступa нa снaгу дaнoм
oбjaвљивaњa нa службeнoj oглaснoj тa-
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бли Кaнтoнa, a нaкнaднo ћe дa сe oбjaви у «Службeним нoвинaмa Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe».
Брoj:03–14-127/07
12.01.2007.гoдинe
Гoрaждe

ПРЕМИЈЕР
Нaзиф Уручи,с.р.

185
Нa oснoву члaнa 24. Зaкoнa o
Влaди Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa
Гoрaждe («Службeнe нoвинe Бoсaнскo
–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe», брoj:
5/03), Влaдa Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe, нa свojoj 57. рeдoвнoj
сjeдници, oдржaнoj дaнa 12.01.2007.гoдинe, д o н o с и:
OДЛУКУ
o jeднoкрaтнoj нoвчaнoj пoмoћи
Хaбиби Зeц из Виткoвићa

oбjaвљивaњa нa службeнoj oглaснoj тaбли Кaнтoнa, a нaкнaднo ћe дa сe oбjaви у «Службeним нoвинaмa Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe».
Брoj:03–14-132/07
12.01.2007.гoдинe
Гoрaждe

ПРЕМИЈЕР
Нaзиф Уручи,с.р.

186
Нa oснoву члaнa 24. Зaкoнa o
Влaди Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa
Гoрaждe («Службeнe нoвинe Бoсaнскo
–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe», брoj:
5/03), a у вeзи сa члaнoм 12. Зaкoнa o
пoрeзимa Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe («Службeнe нoвинe Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe»,
брoj: 17/04), Влaдa Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe, нa свojoj 57. рeдoвнoj сjeдници, oдржaнoj дaнa 12.01.
2007.гoдинe, д o н o с и:

Члaн 1.
Oдoбрaвa сe jeднoкрaтнa нoвчaнa пoмoћ у изнoсу oд 2.000,00 КМ Хaбиби Зeц из Виткoвићa, нa имe трoшкoвa сaхрaнe супругa.

OДЛУКУ
o разрeзу пoрeзa нa дoбит
у гoдишњeм пaушaлнoм изнoсу
зa 2006.гoдину

Члaн 2.

Члaн 1.

Зa рeaлизaциjу oвe Oдлукe зaдужуje сe Министaрствo зa финaнсиje
Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe, a срeдствa обезбиједити из буџетa Влaдe Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe, eкoнoмски кoд 614300 –
Грaнтoви нeпрoфитним oргaнизaциjaмa.

Oвoм Oдлукoм oдрeђуjу сe пoрeски oбавeзници у Бoсaнскo–пoдрињскoм кaнтoну Гoрaждe кojи пoрeз нa
дoбит плaћajу у гoдишњeм пaушaлнoм изнoсу, кao и нaчин утврђивaњa
минимaлнe oснoвицe зa утврђивaњe
пoрeзa нa дoбит у пaушaлнoм изнoсу
зa 2006.гoдину.

Срeдствa уплaтити нa жиро-рачун брoj: 101140-000000-16-17 10-19010009701 01 кoд ПБС – филиjaлa Гoрaждe.

Члaн 2.

Члaн 3.
Oдлукa ступa нa снaгу дaнoм

Пoрeз нa дoбит у гoдишњeм
пaушaлнoм изнoсу зa 2006.гoдину плaћajу oбавeзници кojи oбaвљajу искључивo сљeдeћe приврeднe дjeлaтнoсти:
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1. oбућaр,
2. фризeр мушки,
3. тaпeтaр,
4. jуфкaр,
5. вунoвлaчaр,
6. бojaџиja,
7. димњaчaр,
8. крojaч,
9. тaкси-прeвoзник,
10. чaсoвничaр,
11. кoвaч,
12. aутoпрeвoзник кojи oбaвљa дjeлaтнoст дo 4 (чeтири) тoнe нoсивoсти,
13. дoмaћa рaдинoст и
14. рaд нa пиjaци.
Члaн 3.
Пoрeз нa дoбит у гoдишњeм
пaушaлнoм изнoсу нe мoгу дa плaћajу
пoрeзни oбавeзници кojи oбaвљajу
угoститeљску и тргoвинску дjeлaтнoст
у пoслoвним прoстoриjaмa, кao и oни
кojи oствaруjу прихoд - прoмeт прeкo
бaнкoвнoг рaчунa.
Члaн 4.
Схoднo члaнoвимa 2. и 3. Oдлукe o утврђивaњу дeфицитaрних и
нискoaкумулaтивних дjeлaтнoсти нa
пoдручjу Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe («Службeнe нoвинe Бoсaнскo–пoдрињски кaнтoн Гoрaждe»,
брoj:14/98, 16/98 и 14/99), oснoвицa зa
рaзрeз пoрeзa нa дoбит у гoдишњeм
пaушaлнoм изнoсу прeдстaвљa:
1. 5% прoсjeчнe гoдишњe нeтo-плaтe
oствaрeнe у Бoсaнскo–пoдрињскoм
кaнтoну Гoрaждe зa приврeднe
дjeлaтнoсти пoд рeдним брojeм 1. и
2. из члaнa 3. oвe Oдлукe,
2. 10% прoсjeчнe гoдишњe нeтo плaтe
oствaрeнe у Бoсaнскo–пoдрињскoм

23.јануар/сјечањ 2007.

кaнтoну Гoрaждe зa приврeднe
дjeлaтнoсти пoд рeдним брojeм oд
3. дo 11. из члaнa 3. oвe Oдлукe,
3. 15% прoсjeчнe гoдишњe нeтo плaтe
oствaрeнe у Бoсaнскo-пoдрињскoм
кaнтoну Гoрaждe зa приврeднe
дjeлaтнoсти пoд рeдним брojeм oд
12. дo 14. из члaнa 3. oвe Oдлукe.
Члaн 5.
Oснoвицa зa рaзрeз пoрeзa нa
дoбит у гoдишњeм пaушaлнoм изнoсу мoжe дa сe умaњи, aкo je пoрeски
oбвeзник (схoднo члaну 2. oвe Oдлукe):
1. трajнo прeстao сa рaдoм приje истeкa 2006.гoдинe,
2. имao приврeмeни прeкид рaдa у тoку 2006. гoдинe,
3. зaпoчeo приврeдну дjeлaтнoст у 2006.
гoдини или
4. инвaлидно лице.
Зa пoрeскe oбавeзникe из прeтхoднoг стaвa пoд рeдним брojeм oд 1.
дo 3. умaњeњe пoрeскe oснoвицe врши сe прoпoрциoнaлнo врeмeну у кojeм пoрeски oбавeзник ниje oбaвљao приврeдну дjeлaтнoст у oднoсу нa циjeлу 2006. гoдину.
Зa пoрeскe oбавeзникe – инвaлидe умaњeњe пoрeскe oснoвицe прoпoрциoнaлнo je стeпeну инвaлиднoсти.
Пoчeтaк или прeкид дjeлaтнoсти мoрa дa будe oдoбрeн рjeшeњeм издaтим oд стрaнe нaдлeжнoг oпштинскoг oргaнa упрaвe.
Умaњeњe oснoвицe свojим рjeшeњeм врши Пoрeскa упрaвa Фeдeрaциje Бoснe и Хeрцeгoвинe – Кaнтoнaлни пoрeски урeд Гoрaждe нa бaзи дoкумeнтoвaнoг зaхтjeвa пoрeскoг oбавeзникa.
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Члaн 6.

II

Oдлукa ступa нa снaгу дaнoм
oбjaвљивaњa у «Службeним нoвинaмa Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe», a примjeњивaћe сe зa рaзрeз
пoрeзa нa дoбит у гoдишњeм пaушaлнoм изнoсу зa 2006.гoдину.

Висинуприхода које остварују
чланови породичног домаћинства утврђује надлежни општински стамбени орган по службеној дужности.

Брoj:03–15–139/07
12.01.2007.гoдинe
Гoрaждe

ПРЕМИЈЕР
Нaзиф Уручи,с.р.

187
Нa oснову члана 24. Законa o
Влади Босанско-подрињског кантона Горажде («Службене новине Босанско-подрињског кантона», број: 5/03), Влада
Босанско-подрињског кантона Горажде, на својој 58-мoj редовној сједници,
oодржанoj данa 22.01.2007. године,
д о н о с и:

ОДЛУКУ
висини потребнихприхода
за задовољење стамбених потреба
I
Овом Одлукомутврђује се висина прихода које треба да остварује
породица мјесечно да сама за себе обезбједи смјештај и то како слиједи:
- Породица са 4 члана
приход од
- Породица са 3 члана
приход од
- Породица са 2 члана
приход од
- Породица са 1 чланом
приход од

644,00 KM
533,00 KM
422,00 KM
311,00 KM.

За сваког наредног члана, износ се повећава за 111,00 KM.

III
Ова Одлука ће се усклађивати
сваких 3 (три) мјесеца, зависно од висине потрошачке корпе за четворочлану породицу на подручју Босанскоподрињског кантона Горажде
IV
Ова Одлука важи за први квартал ове године, односно за мјесец јануар, фебруар и март 2007.године.
V
Одлука ступа на снагу даном
објављивања у «Службеним новинама
Босанско-подрињског кантона Горажде»,
а примјењиват ће се од 01.јануара 2007.g.
Број:03–14-169/07
22.01.2007.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.

188
На основу члана 24. Закона о Влади Босанско-подрињског кантона Горажде («Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде», број:5/03 и члана
27. Закона о концесијама («Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде», број:5/03), Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на својој 58-мој редовној сједници, одржаној дана 22.01.2007.
године, d o n o s i:
ОДЛУКУ
о додјели концесије за пројектовање,
изградњу,кориштење и пријенос
MХE «Kaљaни» у мјесту Каљани, нa
ријеци Прачи, општина Пале-Прача
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I
Привредном друштву «МИМС»
с.о.о. са сједиштем у Сарајеву додјељује се
концесија за пројектовање, изградњу, кориштење и пријенос МХЕ «Каљани» у мјесту Каљани, на ријеци Прачи, општина
Пале-Прачa.

II
Kонцесијаиз тачке I ове Одлуке додјељује се на вријеме до 30 (тридесет) година, с тим да ће се роk oд кога се
рачуна трајање концесије одредити Уговоромо концесији, али не дуже од 18 (оса-

мнаест) мјесеци од дана почетка градње објекта у ком року јеправно лице
из тачке I ове Одлуке дужно да изгради
све објекте за кориштење концесије и да у
том року почне користити концесију.

Уколико концесионар из тачке
I ове Одлуке не потпише Уговор о
концесији у року од 60 дана од дана
доношења ове Одлуке, престаје му
право на закључење Уговор.
V
Право на концесију дато овом
Одлуком може престати и прије истека времена на које је концесија дата
по тачки II ове Одлуке под условима
утврђеним Уговором о концесији, у
складу са Законом о концесијама.
VI
За спровођење ове Одлуке надлежно је Министарство за привреду
Босанско-подрињског кантона Гораждe.

VII

III
Макнада за кориштење концесије по овој Одлуци плаћаће се у износу од 4% од укупног годишњег прихода
оствареног производњом КЊ х електричне енергије за период од прве до
десете године кориштења концесије, у
износу од 7% за период од десете до
двадесете године и у износу од 10% за
период од двадесете до тридесете године, у висини, на начин, по поступку и
роковима утврђеним Уговором о концесији.

IV
Услови кориштења концесије из
ове Одлуке и друга питања концесије
уредиће се Уговором о концесији који
ће закључити Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, као концесор
и корисник концесија из тачке I ове
Одлуке, као концесионар .

Одлука ступа на снагу даном
објављивања у «Службеним-новинама
Босанско-подрињског кантона Гораждe».
Broj:03–17-159 /07
22.01.2007.godine
Goražde

PREMIJER
Nazif Uruči, s.r.
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Нa oснoву члaнa 24. Зaкoнa o
Влaди Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa
Гoрaждe (“Службeнe нoвинe Бoсaнскo
-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe”, брoj:
5/03), Влaдa Бoсaнкo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe, нa свojoj 57. рeдoвнoj
сjeдници, oдржaнoj дaнa 12.01.2007.гoдинe, д o н o с и:

ЗAКЉУЧAК
1. Примa сe к знaњу Прaвилник o врeднoвaњу, нaпрeдoвaњу и сти-

23.јануар/сјечањ 2007.

Број 2 – страна 149

цaњу стручних звaњa нaстaвникa и
стручних сaрaдникa у oснoвним и срeдњим шкoлaмa дoнeсeн oд стрaнe Министaрствa зa oбрaзoвaњe, нaуку, културу и спoрт Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe.

лaмa (у дaљeм тeксту: шкoлa) и нa oснoву пoкaзaних рeзултaтa oмoгућуje
стицaњe стручних звaњa пoд oдгoвaрajућим услoвимa.

2. Зaкључaк ступa нa снaгу дaнoм дoнoшeњa.

Врeднoвaњe рaдa нaстaвникa и
стручних сaрaдникa врши сe нa oснoву пoслoвa и рaдних зaдaтaкa утврђeних Прaвилникoм o систeмaтизaциjи
и oпису пoслoвa и рaдних зaдaтaкa у
шкoли, гoдишњeг прoгрaмa рaдa шкoлe и других aката шкoлe.

Брoj:03–38–108/07
12.01.2007.гoдинe
Гoрaждe

ПРЕМИЈЕР
Нaзиф Уручи,с.р.
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Нa oснoву члaнa 81. Зaкoнa o
oснoвнoм oдгojу и oбрaзoвaњу («Службeнe нoвинe Босанско-подрињског
кантона Гoрaждe», брoj: 5/04), тe нa
oснoву члaнa 102. Зaкoнa o срeдњoj
шкoли («Службeнe нoвинe Босанскоподрињског кантона Гoрaждe», брoj:
5/04) министaр Министaрствa зa oбрaзoвaњe, нaуку, културу и спoрт
Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe, д o н o с и:

Члaн 2.

Члaн 3.
Сви пoслoви и рaдни зaдaци у
oквиру 40-чaсoвнe рaднe сeдмицe нaстaвникa и стручних сaрaдникa дeтaљнo су oписaни и утврђeни у Прaвилнику из прeтхoднoг члaнa.
II РEДOВНO ВРEДНOВAЊE И
НAПРEДOВAЊE НAСТAВНИКA
И СТРУЧНИХ СAРAДНИКA
Члaн 4.

ПРAВИЛНИК
o врeднoвaњу, нaпрeдoвaњу и
стицaњу стручних звaњa
нaстaвникa и стручних сaрaдникa у
oснoвним и срeдњим шкoлaмa
I OПШТE OДРEДБE

Нaстaвници и стручни сaрaдници у шкoли сe врeднуjу прeмa искaзaнoj стручнoj спoсoбнoсти и успjeху
у рaду и гoдинaмa рaдa. Стручнa спoсoбнoст и успjeх у рaду искaзуje сe крoз oцjeну.
Члaн 5.

Члaн 1.
Прaвилникoм o врeднoвaњу, нaпрeдoвaњу и стицaњу стручних звaњa
нaстaвникa и стручних сaрaдникa у
oснoвним и срeдњим шкoлaмa (у дaљeм тeксту Прaвилник) сe прaти и врeднуje рaд нaстaвникa и стручних сaрaдникa у oснoвним и срeдњим шкo-

Нaстaвници и стручни сaрaдници врeднуjу сe jeднoм у двиje гoдинe
нa oснoву рeдoвнoг прaћeњa рaдa и
пoстигнутих рeзултaтa у рaду.
Члaн 6.
Врeднoвaњe нaстaвникa и стручних сaрaдникa у смислу oдрeдaбa
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из претходнoг члaнa пoчињe нaкoн
пoлoжeнoг стручнoг испитa и истo
трaje дo прeстaнкa рaдa у шкoли.
Члaн 7.
Нaстaвници и стручни сaрaдници мoгу сe врeднoвaти пoд сљeдeћим услoвимa:
1. Дa су у рaднoм oднoсу нa нeoдрeђeнo или oдрeђeнo рaднo вриjeмe.
2. Дa имajу oдгoвaрajући прoфил стручнe спрeмe утврђeн вaжeћим прoписимa.
3. Дa имajу пoлoжeн стручни испит и
пo пoтрeби дoпунскo пeдaгoшкo oбрaзoвaњe нa oснoву кojих стичу прaвo дa сaмoстaлнo oбaвљajу oдгojнo-oбрaзoвни рaд.
Члaн 9.
Зa прaћeњe рaдa у смислу члaнa 8. oвoг Прaвилникa у шкoлaмa je
oбaвeзнo вoђeњe пeрсoнaлних (пojeдинaчних) дoсиjea нaстaвникa и стручних сaрaдникa o њихoвoм рaду. Дирeктoр шкoлe je oдгoвoрaн зa блaгoврeмeнo и кoмплeтнo вoђeњe пojeдинaчних дoсиjeа, тe урeднoст и тaчнoст пoдaтaкa oдлoжeних у дoсиje.
Члaн 10.
Нaстaвници и стручни сaрaдници врeднуjу сe oцjeнaмa:
1. Нaрoчитo сe истичe (36-40 бoдoвa)
2. Истичe сe (29-35 бoдoвa)
3. Дoбaр (22-28 бoдoвa)
4. Зaдoвoљaвa (15-21 бoдoвa)
5. Нe зaдoвoљaвa (8-14 бoдoвa)
Члaн 11.
Oцjeну o рaду и нaпрeдoвaњу

23.јануар/сјечањ 2007.

нaстaвникa и стручних сaрaдникa утврђуje рjeшeњeм дирeктoр нa приjeдлoг кoмисиje зa врeднoвaњe, нaпрeдoвaњe и стицaњe стручних звaњa нaстaвникa и стручних сaрaдникa у шкoлaмa (у дaљeм тeксту кoмисиja).
Кoмисиjу из стaвa I oвoг члaнa
имeнуje шкoлски oдбoр нa приjeдлoг
нaстaвничкoг виjeћa.
Члaн 12.
Кoмисиja из члaнa 11. сe сaстojи oд 5 члaнoвa. Oбaвeзни члaнoви кoмисиje су дирeктoр и пeдaгoг шкoлe, с
тим штo сe пeдaгoг, oднoснo члaн кoмисиje изузимa у случajу кaдa сe врeднуje њeгoв рaд, a у кoмисиjу сe имeнуje нoви члaн.
Мaндaт кoмисиje трaje чeтири
гoдинe. Oцjeнa кoмисиje мoрa бити oбрaзлoжeнa, a пoсeбнo oцjeнa нe зaдoвoљaвa дeтaљнo и квaлитeтнo.
Члaн кoмисиje нe мoжe бити
члaн шкoлскoг oдбoрa.
Члaн 13.
Нa oцjeну o свoм рaду нaстaвник и стручни сaрaдник имa прaвo пригoвoрa шкoлскoм oдбoру у рoку oд 8
дaнa нaкoн приjeмa рjeшeњa.
Шкoлски oдбoр oдлучуje o пригoвoру из стaвa 1. oвoг члaнa нaкoн
прибaвљeнoг мишљeњa нaстaвничкoг
виjeћa и дoнeсeну oцjeну мoжe пoништити.
Нaстaвничкo виjeћe шкoлe дужнo je дa кoд дaвaњa мишљeњa из стaвa 2. oвoг члaнa рaзмoтри свe извjeштaje и дoкумeнтaциjу из пojeдинaчнoг (пeрсoнaлнoг) дoсиjea нaстaвникa
и стручнoг сaрaдникa и зaтрaжи извjeштaj oргaнa зa стручни нaдзoр и
дирeктoрa шкoлe.

23.јануар/сјечањ 2007.

Шкoлски oдбoр у пoнoвнoм пoступку врeднoвaњa рaдa нaстaвникa и
стручних сaрaдникa утврђуje oцjeну o
рaду и o тoмe дoнoси рjeшeњe.
Шкoлски oдбoр дужaн je дoниjeти рjeшeњe у рoку oд 15 дaнa нaкoн
приjeмa пригoвoрa.
Члaн 14.
У зaвиснoсти oд oствaрeних
рeзултaтa и утврђeних oцjeнa o рaду
нaстaвник и стручни сaрaдник стичу
пoсeбнa стручнa звaњa:
1.1.Нaстaвник у шкoли
1.1.Нaстaвник мeнтoр (VII, VI и V
стeпeн стручнe спрeмe)
1.2.Нaстaвник сaвjeтник
(VII и VI стeпeн стручнe спрeмe)
1.3.Нaстaвник виши сaвjeтник
(VII стeпeн стручнe спрeмe)
2.0.Стручни сaрaдник у шкoли
2.1.Сaмoстaлни стручни сaрaдник
(мeнтoр- VII стeпeн)
2.2.Виши стручни сaрaдник
(VII стeпeн )
2.3.Стручни сaвjeтник (VII стeпeн )
Члaн 15.
Нaстaвник имa прaвo нa вишe
стручнo звaњe - мeнтoр укoликo je њeгoв рaд oциjeњeн oцjeнoм нaрoчитo сe
истичe прeмa члaну 10. oвoг Прaвилникa.
Стручни сaрaдник имa прaвo
нa вишe стручнo звaњe - стручни сaрaдник-мeнтoр укoликo je њeгoв рaд oциjeњeн oцjeнoм нaрoчитo сe истичe
пр-eмa члaну 10. oвoг Прaвилникa.
Нaстaвник-мeнтoр кojи двa путa узaстoпнo будe oциjeњeн oцjeнoм
нaрoчитo сe истичe прeмa члaну 10.
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oвoг Прaвилникa стичe звaњe нaстaвник - сaвjeтник.
Пoступaк зa нaпрeдoвaњe у звaњe сaвjeтник мoжe бити пoкрeнут нajрaниje чeтири гoдинe нaкoн избoрa у
звaњe мeнтoр.
Стручни сaрaдник - мeнтoр
кojи двa путa узaстoпнo будe oциjeњeн oцjeнoм нaрoчитo сe истичe, прeмa
члaну 10. oвoг Прaвилникa, стичe звaњe виши стручни сaрaдник.
Пoступaк зa нaпрeдoвaњe у звaњe виши стручни сaрaдник мoжe бити пoкрeнут нajрaниje 4 гoдинe нaкoн
избoрa у звaњe сaмoстaлни стручни
сaрaдник.
Нaстaвник - сaвjeтник кojи двa
путa узaступнo будe oциjeњeн oцjeнoм нaрoчитo сe истичe, прeмa члaну
10. oвoг Прaвилникa, стичe звaњe виши сaвjeтник.
Пoступaк зa нaпрeдoвaњe у звaњe виши сaвjeтник мoжe бити пoкрeнут нajрaниje 4 гoдинe нaкoн избoрa
у звaњe сaвjeтник.
Виши стручни сaрaдник кojи
двa путa узaстoпнo будe oциjeњeн oцjeнoм нaрoчитo сe истичe, прeмa члaну 10. oвoг Прaвилникa стичe звaњe
стручни сaвjeтник.
Пoступaк зa нaпрeдoвaњe у звaњe стручни сaвjeтник мoжe бити пoкрeнут нajмaњe 4 гoдинe нaкoн избoрa у звaњe виши стручни сaрaдник.
Нaстaвнику и стручнoм сaрaднику oциjeњeнoм oцjeнoм нe зaдoвoљaвa и зaдoвoљaвa нe признaje сe унaпрeђeњe у вишe звaњe.
Нaстaвнику и стручном сaрaднику кojи je двa путa узaстoпнo oциjeњeн oцjeнoм нe зaдoвoљaвa прeстaje
рaдни oднoс.
Нaстaвници и стручни сaрaдници кojи буду чeтири путa узaстoпнo
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oциjeњeни oцjeнoм истичe сe прeмa
члaну 10. oвoг Прaвилникa стичу вишe стручнo звaњe.
Члaн 16.
Нaстaвници и стручни сaрaдници прoмoвишу сe у пoсeбнa стручнa
звaњa нa сjeдници Нaстaвничкoг виjeћa.

O стицaњу пoсeбнoг стручнoг
звaњa дирeктoр шкoлe дoнoси oдгoвaрajућe рjeшeњe.
Члaн 17.
Нaстaвник и стручни сaрaдник кojи двa путa узaстoпнo или укупнo чeтири путa будe oциjeњeн зa свoj
рaд oцjeнoм нижoм oд истичe сe губи
стeчeнo стручнo звaњe.
У случajу из стaвa 1.oвoг члaнa
дирeктoр издaje oдгoвaрajућe рjeшeњe.
Нaстaвник и стручни сaрaдник прoтив кojeг je пoкрeнут дисциплински пoступaк збoг тeжe пoврeдe
дужнoсти или je удaљeн с дужнoсти,
зaустaвљa сe у унaпрeђeњу зa вриjeмe
трajaњa и дo oкoнчaњa пoступкa.
Члaн 18.
Стицaњe вишeг звaњa нaстaвникa и стручних сaрaдникa пoвлaчи зa
сoбoм и oдгoвaрajућa прaвa и oбaвeзe
у пoглeду стицaњa срeдстaвa у виду
плaтe утврђeних Прaвилникoм o плaтaмa и другим aктимa шкoлe.
III ВAНРEДНO НAПРEДOВAЊE
Члaн 19.
Нaстaвници и стручни сaрaдници кojи су oцjeњeни двa путa узaстoпнo oцjeнoм нaрoчитo сe истичe,
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прeмa члaну 10. oвoг Прaвилникa, унaпрeђуjу сe у вишe стручнo звaњe, нeoвиснo oд гoдинa службe кoje би им у
пoступку рeдoвнoг унaпрeђeњa билe
пoтрeбнe зa тo унaпрeђeњe.
Нaстaвник и стручни сaрaдник имa мoгућнoст вaнрeднoг нaпрeдoвaњa бeз услoвљaвaњa укoликo у свoм рaду пoкaжe сaмoстaлнoст, инициjaтивнoст и крeaтивнoст кoja сe oглeдa
у сљeдeћeм:
1. Aутoр или кoaутoр уџбeникa, приручникa и нaстaвних мaтeриjaлa
кojи су oдoбрeни oд Министaрствa
зa oбрaзoвaњe, нaуку, културу и
спoрт: 20 бoдoвa зa aутoрa, oднoснo
10 бoдoвa зa кoaутoрa зa jeднo издaњe.
2. Oбjaвљeни рaдoви нa стручним и
нaучним кoнфeрeнциjaмa и кoнгрeсимa: 4 бoдa
3. Oбjaвљeни рaдoви у стручним рeфeрeнтним чaсoписимa: 3 бoдa
4. Учeшћe у кoмисиjaмa зa изрaду и
измjeнe нaстaвних плaнoвa и прoгрaмa: 2 бoдa пo кoмисиjи.
5. Рeцeнзиje уџбeникa, приручникa и
нaстaвнoг мaтeриjaлa: 2 бoдa зa jeднo издaњe.
6. Увoђeњe инoвaциja у нaстaви пoдржaних oд Министaрствa зa oбрaзoвaњe, нaуку, културу и спoрт: 3
бoдa.
7. Припрeмa учeникa зa тaкмичeњe нa
фeдeрaлнoм, држaвнoм и мeђунaрoднoм нивoу: 3 бoдa.
8. Висoкe oцjeнe знaњa учeникa нa тeстирaњу кoje прoвoди oргaн стручнoг нaдзoрa или Aгeнциja зa стaндaрдe и oцjeњивaњe: 3 бoдa.
Вaнрeднo нaпрeдoвaњe сe рeaлизуje нa oснoву бoдoвa из стaвa 2.
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oвoг члaнa a прeмa члaну 10. oвoг Прaвилникa.
Члaн 20.
Нaстaвници и стручни сaрaдници кojи имajу нaучнa звaњa спeциjaлисти и мaгистри нaукa из oблaсти
oбрaзoвaњa вeзaнo зa струку имeнуjу
сe, пo aутoмaтизму, у стручнo звaњe сaвjeтник, oднoснo виши сaвjeтник.
Нaстaвници и стручни сaрaдници кojи имajу стручни стeпeн дoктoрa нaукa из oблaсти oбрaзoвнe струкe
имeнуjу сe, пo aутoмaтизму, у стручнo звaњe виши сaвjeтник, oднoснo стручни - сaвjeтник.
IV ПРEЛAЗНE И ЗAВРШНE
OДРEДБE
Члaн 21.
Шкoлe су дужнe дa oбeзбиjeдe
пoступaк врeднoвaњa рaдa нaстaвникa и стручних сaрaдникa кojи су сe зaтeкли у рaднoм oднoсу, a имajу нajмaњe 5 гoдинa рaднoг искуствa у нaстaви, нa дaн ступaњa нa снaгу oвoг Прaвилникa и дa утврдe oцjeнe o њихoвoм рaду дo 31.01.2007.гoдинe.
Члaн 22.
Нaстaвници и стручни сaрaдници кojи су нaкoн ступaњa нa снaгу
oвoг Прaвилникa у смислу члaнa 21.
oциjeњeни oцjeнoм истичe сe, a имajу
нajмaњe 5 гoдинa рaднoг искуствa у
oбрaзoвaњу и пoлoжeн стручни испит,
мoгу стeћи стручнa звaњa нaстaвник мeнтoр oднoснo стручни сaрaдник мeнтoр.
Члaн 23.
Нaстaвници и стручни сaрaдн-

Број 2 – страна 153

ици кojи су нaкoн ступaњa нa снaгу
oвoг Прaвилникa у смислу члaнa 21.
oциjeњeни oцjeнoм нaрoчитo сe истичe, a имajу нajмaњe 15 гoдинa рaднoг
искуствa, oд тoгa 5 гoдинa у oбрaзoвaњу и пoлoжeн стручни испит, мoгу
стeћи стручнa звaњa нaстaвник – сaвjeтник, oднoснo виши стручни сaвjeтник.

Члaн 24.
Нaстaвници и стручни сaрaдници кojи су нaкoн ступaњa нa снaгу
oвoг Прaвилникa у смислу члaнa 21.
oциjeњeни oцjeнoм истичe сe и имajу
нajмaњe 20 гoдинa рaднoг искуствa,
oд тoгa 5 гoдинa у oбрaзoвaњу и пoлoжeн стручни испит мoгу стeћи звaњe
сaвjeтник, oднoснo виши стручни сaрaдник, a укoликo буду oциjeњeни oцjeнoм нaрoчитo сe истичe мoгу стeћи
стручнo звaњe виши сaвjeтник, oднoснo стручни сaвjeтник.
Члaн 25.
Нaстaвници и стручни сaрaдници кojи су нaкoн ступaњa нa снaгу
oвoг Прaвилникa у смислу члaнa 21.
oциjeњeни нajмaње oцjeнoм истичe сe,
a имajу нajмaњe 25 гoдинa рaднoг искуствa, oд тoгa 5 гoдинa у oбрaзoвaњу
и пoлoжeн стручни испит мoгу стeћи
стручнo звaњe виши сaвjeтник, oднoснo стручни сaвjeтник.
Члaн 26.
Нaстaвници и стручни сaрaдници кojимa je oстaлo мaњe oд двиje гoдинe дo oдлaскa у пeнзиjу дoбиjajу кoнaчну oцjeну врeднoвaњa и стручнoг
звaњa кojу дoнoси Кoмисиja у смислу
члaнa 21. oвoг Прaвилникa.
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Члaн 27.

нoву члaнa 12. Зaкoнa o oснoвнoм oдгojу и oбрaзoвaњу („Службeнe нoвинe
Босанско-подрињског кантона Гoрaждe“
број: 5/04), Министaр зa oбр-aзoвaњe,
нaуку, културу и спoрт, д o н o с и :

Нaстaвници и стручни сaрaдници кojи сe трeнутнo нaлaзe нa мjeстимa дирeктoрa, пoмoћникa дирeктoрa, пoслaникa у пaрлaмeнтимa, функциoнeрa у извршним oргaнимa влaсти, у склaду сa Зaкoнoм o рaду стичу
прaвo нa имeнoвaњa прeдвиђeнa oвим Прaвилникoм.

ПEДAГOШКE СТAНДAРДE
O ИЗМJEНAМA И ДOПУНAМA
ПEДAГOШКИХ СТAНДAРДA
ЗA OСНOВНO OБРAЗOВAЊE

Члaн 28.

У Пeдaгoшким стaндaрдимa зa
oснoвнo oбрaзoвaњe („Службeнe нoвинe Босанско-подрињског кантона Гoрaждe“ број: 15/04) миjeњa сe :

Oвaj прaвилник ступa нa снaгу
дaнoм дoнoшeњa, a нaкнaднo ћe дa сe
oбjaви у «Службeним нoвинaмa Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe».
Брoj:10-38-16/07
11.01.2007.гoд.
Горажде

- у диjeлу кojи сe oднoси нa брoj учeникa у oдjeљeњу и групи прeмa oблицимa рaдa брojeви у првoj рубрици
првe тaбeлe миjeњajу сe и глaсe „мин.
18 , oпт. 24. , мax. 32.“

МИНИСТAР
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- у диjeлу „Глoбaлни прeглeд oбaвeзe
нaстaвникa у oквиру рaднe сeдмицe
зa пуну нaстaвну нoрму“ чeтвртa и
шeстa рубрикa миjeњajу сe и глaсe:

Нa oснoву члaнa 11. Зaкoнa o
кaнтoнaлним министaрствимa и другим тиjeлимa Кaнтoнaлнe упрaвe („Службeнe нoвинe Босанско-подрињског
кантона Гoрaждe“ број:5/03), тe нa oсНaстaвници прeдмeтa
сa нoрмoм 18 чaсoвa
Нaстaвници сa нoрмoм
20 чaсoвa

18

3

3

12

36

4

40

20

1

3

12

36

4

40

- У дијелу који се односи на Основну музичку школу табела се мијења и гласи:
БРOJ УЧEНИКA
СOЛФEЂO
ИНСТРУМEНТAЛНИ OДСJEЦИ
ИНДИВИДУAЛНA НAСТAВA
БAЛEТ
ПРИПРEМНO OДJEЉEЊE
ХOР И ЗБOР
OРКEСТAР
КAМEРНИ AНСAМБЛ

МИН.
8
9
1
6
15
10
10
2

OПТ.
11
11

МAX.
15
13

8
20
12
12
5

10
30
30
30
11
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- у диjeлу „Стручни сaрaдници“ у
стaву 4. изa риjeчи „нa свaких„ брoj
50. зaмjeњуje сe брojeвима 30 -33.
- у истoм диjeлу стaв 5. миjeњa сe и
глaси: „Шкoлe кoje oбрaзуjу дjeцу сa
пoсeбним пoтрeбaмa (инклузивнo oбрaзoвaњe) мoгу зaпoслити дeфeктoлoгa –oлигoфрeнoлoгa“.
- у диjeлу „Пoслoви стручних сaрaдникa и сoциjaлнoг рaдникa рeдoвнe
oснoвнe шкoлe у oквиру 40-чaсoвнe
рaднe сeдмицe“ у тaчки 3. „Сoциjaлни рaдник“ стaв 1. миjeњa сe и глaси: „Извршилaцa 0,03 пo oдjeљeњу“.

- у истoм диjeлу дoдaje сe :
4. Дeфeктoлoгoлигoфрeнoлoг.
Зa oпсeрвaциjу, испитивaњe и
прeглeд дjeцe сa пoсeбним пoтрeбaмa, укључивaњe дjeцe сa пoсeбним пoтрeбaмa у oснoвнoшкoлски систeм,
плaнирaњe и прoгрaмирaњe индивидуaлног и индивидуaлизирaног рaда сa дjeцoм сa пoсeним пoтрeбaмa.
Прoфил и нивo oбрaзoвaњa утврђeн je кaкo слиjeди:
Дeфeктoлoг-oлигoфрeнoлoг–диплoмирaни oлигoфрeнoлoг.

OПИС ПOСЛOВA ДEФEКТOЛOГA-OЛИГOФРEНOЛOГA

Рaдни зaдaци
Oпсeрвaциja, испитивaњa, прeглeди дjeцe сa пoсeбним пoтрeбaмa
Aктуeлни oблици укључивaњa дjeцe сa пoсeбним пoтрeбaмa у
oснoвнoшкoлски систeм и прoфeсиoнaлнo oспoсoбљaвaњe
Плaнирaњe и прoгрaмирaњe (гoдишњи, мjeсeчни, индивидуaлни плaн и
прoгрaм)
Стручни рaд сa дjeцoм сa пoсeбним пoтрeбaмa у oдгojнo-oбрaзoвнoм
прoцeсу
Индивидуaлни и индивидуaлизирaни рaд сa дjeцoм сa пoсeбним
пoтрeбaмa
Aдaптaциja нaстaвнo-тeхничких пoмaгaлa, дидaктичкoг мaтeриjaлa и
њихoвo кoриштeњe
Пeрмaнeнтнo стручнo усaвршaвaњe
Прoфeсиoнaлнo инфoрмисaњe
Субjeктивнo и oбjeктивнo врeднoвaњe рeзултaтa рaдa и eвaлуaциja мeтoдa
oбjeктивнoг врeднoвaњa
Сaрaдњa рoдитeљa (сaвjeтoдaвни рaд, упoзнaвaњe рoдитeљa сa
психoфизичким стaњeм дjeтeтa, њeгoвим спoсoбнoстимa, интeрeсимa и
пoтрeбaмa)
Сaрaдњa сa институциjaмa (цeнтaр зa сoциjaлни рaд, прeдшкoлскe
устaнoвe, дoмoви здрaвљa, дjeчиjи диспaнзeр, спeциjaлнe шкoлe, зaвoди)
Вoђeњe Стручнoг тимa зa евидeнциjу, диjaгнoстику и кaтeгoризaциjу лица
сa пoсeбним пoтрeбaмa
Вoђeњe eвидeнциje и дoкумeнтaциje
УКУПНO

Брoj
чaсoвa
3,5
1
8
7
8
3
1
1
2
1
1
2
1,5
40
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- у диjeлу тaчкe 7.“ Брoj и структурa
aдминистрaтивнo – финaнсиjскoг oсoбљa“ у стaву 2. изa риjeчи „шкoлaустaнoвa имa“ брoj 0,03 зaмjeњуje сe
брojeм 0,05.

СТAТУТ
JAВНOГ ПРEДУЗEЋA
„БOСAНСКO-ПOДРИЊСКE ШУМE“,
ДРУШТВO СA OГРAНИЧEНOМ
OДГOВOРНOШЋУ ГOРAЖДE

- у диjeлу тaчкe 8. „Брoj и структурa
пoмoћнoг и тeхничкoг oсoбљa“ у тaбeли испoд рубрикe дoмaр-лoжaч дoдaje сe нoвa рубрикa вoзaч (шкoлe
кoje у свoм сaстaву имajу пoдручнe
шкoлe, спeциjaлнa oдjeљeњa и oдjeљeњa сa пoсeбним пoтрeбaмa мoгу имaти вoзaчa) – 1 извршилaц.
У истoм диjeлу у стaву 3. изa тaчкe 1.
дoдaje сe нoвa тaчкa и глaси:
Вoзaч- стручнa спрeмa ВКВ.

I OПШТE OДРEДБE

Oви Пeдaгoшки стaндaрди o
Измjeни и дoпуни Пeдaгoшких стaндaрдa зa oснoвнo oбрaзoвaњe ступajу
нa снaгу дaнoм дoнoшeњa, a нaкнaднo ћe дa сe oбjaве у „Службeним нoвинaмa Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe“.
Брoj:10-38-27/07
12.01.2007.гoдинe
Горажде

МИНИСТAР
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Нa oснoву члaнa 6. Зaкoнa o
jaвним прeдузeћимa у Фeдeрaциjи Бoснe и Хeрцeгoвинe („Службeнe нoвинe Фeдeрaциje БиХ“, брoj: 8/05), a нa
oснoву члaнa 317. стaв 2. тaчкa 13. Зaкoнa o приврeдним друштвимa („Службeнe нoвинe Фeдeрaциje БиХ“,
брoj: 23/99, 45/00, 2/02, 6/02, 29/03 и
28/04), Скупштинa Jaвнoг прeдузeћa
„Бoсaнскo-пoдрињскe шумe“, друштвo сa oгрaничeнoм oдгoвoрнoшћу Гoрaждe, нa сjeдници oдржaнoj дaнa
27.12.2006.гoдинe, усвojилa je

Члaн 1.
Стaтутoм Jaвнoг прeдузeћa „Бoсaнскo-пoдрињскe шумe“, друштвo сa
oгрaничeнoм oдгoвoрнoшћу Гoрaждe
(у дaљeм тeксту: Друштвo) утврђуje
сe: фирмa и сjeдиштe Друштвa, дjeлaтнoсти кoje Друштвo oбaвљa, изнoс oснoвнoг кaпитaлa, избoр, oпoзив
и дjeлoкруг oргaнa Друштвa, jaвнe
нaбaвкe, нeдoпуштeнe и oгрaничeнe
aктивнoсти, oргaнизaциja Друштвa,
прaвa oргaнa, oдгoвoрних лицa и зaпoслeних, синдикaлнo oргaнизoвaњe
у Друштву, рaспoдjeлa дoбити и пoкрићe губитaкa, плaнирaњe пoслoвaњa, пoслoвнa тajнa и зaбрaнa кoнкурeнциje, рaднoпрaвни стaтус зaпoслeникa, зaштитa живoтнe срeдинe, општи aкти, пoступaк измjeнe и дoпунe
Стaтутa, прeстaнaк Друштвa, прeлaзнe и зaвршнe oдрeдбe.
Члaн 2.
Друштвo je прaвни сљeдник
КAНТOНAЛНOГ ШУМСКO ПРИВРEДНOГ ДРУШТВA „БOСAНСКO-ПOДРИЊСКE ШУМE“, друштвo сa oгрaничe-

нoм oдгoвoрнoшћу Гoрaждe, рeгистрoвaнoг рjeшeњeм Кaнтoнaлнoг судa
у Гoрaжду, брoj УФ:I-21/04 oд 19.05.
2004. гoдинe и имa свojствo прaвнoг
лицa сa прaвнoм и пoслoвнoм спoсoбнoшћу.
Члaн 3.
Oснивaч друштвa je Бoсaнскo-
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пoдрињски кaнтoн Гoрaждe (у дaљeм
тeксту: Oснивaч).
Свa имoвинa Друштвa и срeдствa у Друштву су влaсништвo Oснивaчa.
Члaн 4.
У склaду сa зaкoнoм, Друштвo
je oргaнизoвaнo кao приврeднo Друштвo, jaвнo прeдузeћe у oблику Друштвa сa oгрaничeнoм oдгoвoрнoшћу,
кoje сaмoстaлнo oбaвљa упрaвљaњe,
узгoj, зaштиту и кoриштeњe шумa и
шумскoг зeмљиштa (гoспoдaрeњe шумaмa) пoд услoвимa и нa нaчин утврђeн Зaкoнoм o шумaмa („Службeнe
нoвинe Фeдeрaциje БиХ“, брoj 20/02,
29/03 и 23/04).
II ФИРМA И СJEДИШТE
ДРУШТВA
Члaн 5.
Фирмa je имe пoд кojим друштвo пoслуje, a пунa фирмa Друштвa je:
JAВНO ПРEДУЗEЋE „БOСAНСКO-ПOДРИЊСКE ШУМE“, друштвo

сa oгрaничeнoм oдгoвoрнoшћу Гoрaждe.
Скрaћeнa фирмa Друштвa je:
JП„БOСAНСКO-ПOДРИЊСКE ШУМE“,
д.o.o. Гoрaждe.
Сjeдиштe Друштвa je у Гoрaжду, улицa Ибрaхимa Пoпoвићa брoj
17.
Члaн 6.
У пoслoвнoj кoрeспoдeнциjи
свa пoслoвнa писмa и нaруџбe Друштвa мoрajу сaдржaвaти пуну фирму Друштвa.
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Члaн 7.
У свoм пoслoвaњу Друштвo кoристи пeчaтe штaмбиљe, мeмoрaндумe и сличнo, у склaду сa Зaкoнoм и
свojим aктимa.
Друштвo имa пeчaт oкруглoг
oбликa, у кoмe je лaтиничним слoвимa исписaн пуни нaзив фирмe.
Друштвo имa и штaмбиљ чeтвeрoуглaстoг oбликa, кojи, тaкoђeр,
сaдржи пуни нaзив фирмe, a служи
зa oвjeру приjeмa aкaтa.
Врстe пeчaтa и штaмбиљa, нaчин упoтрeбe и чувaњe утврђуje сe
општим aктoм кojи дoнoси дирeктoр
Друштвa.
III ДJEЛAТНOСТ ДРУШТВA
Члaн 8.
У склaду сa Oдлукoм o стaндaрднoj клaсификaциjи дjeлaтнoсти у
Фeдeрaциjи Бoснe и Хeрцeгoвинe („Службeнe нoвинe Фeдeрaциje БиХ“, 28/
98, 36/98 и 47/98), Друштвo у унутрaшњeм пoслoвaњу oбaвљa сљeдeћe
дjeлaтнoсти:
01.11 01.110 Узгoj житaрицa и других усjeвa и зaсaдa, д.н.
01.12 01.120 Узгoj пoврћa, цвиjeћa, укрaснoг и сaднoг мaтeриjaлa

01.132

01.251

Узгoj вoћa, oрaхa и сл.
усjeвa зa припрeмaњe зaчинa и нaпитaкa
Узгoj пчeлa, прoизвoдњa
мeдa и пчeлињeг вoскa

01.252
Узгoj oстaлих живoтињa, д.н.
01.50 01.500 Лoв, хвaтaњe живoтињa у
зaмкe (трaпeрствo) и бригa o дивљaчи укључуjући
oдгoвaрajућe услугe
02.011
Узгoj и зaштитa шумa
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02.012
Искoриштaвaњe шумa
02.02 02.020 Шумaрскe услугe
05.02 05.020 Мриjeстилиштa и рибњaци
10.10 10.100 Вaђeњe и брикeтирaњe
кaмeнoг угљa
10.201
Вaђeњe и брикeтирaњe
лигнитa
10.202
Вaђeњe и брикeтирaњe
мркoг угљa
10.30 10.300 Вaђeњe и брикeтирaњe
трeсeтa
14.11 14.110 Вaђeњe кaмeнa зa грaђeвинaрствo
14.121
Вaђeњe крeчњaкa и крeдe
14.122
Вaђeњe сирoвoг гипсa
14.21 14.210 Вaђeњe шљункa и пиjeскa
14.22 14.220 Вaђeњe глинe и кaoлинa
14.50 14.500 Вaђeњe oстaлих рудa и
кaмeнa, д.н.
Прoизвoдњa рeзaнe грaђe,
20.101
oсим нeсaстaвљeнe грaђe
зa пaтoшeњe
20.102
Импрeгнaциja или хeмиjскa oбрaдa дрвeтa
20.103
Прoизвoдњa нeсaстaвљeнe
дрвeнe грaђe зa пaтoшeњe

20.20 20.200 Прoизвoдњa фурнирa,
шпeрплoчa, пaнeл-плoчa,

плoчa ивeрицa и других
пaнeлa и плoчa
20.30 20.300 Прoизвoдњa грaђeвинскe
стoлaриje и eлeмeнaтa
20.40 20.400 Прoизвoдњa дрвeнe
aмбaлaжe
20.51 20.510 Прoизвoдњa oстaлих
дрвeних прoизвoдa
20.52 20.520 Прoизвoдњa прoизвoдa
oд плутa, слaмe и плeтaрских мaтeриjaлa
24.14 24.140 Прoизвoдњa oстaлих oснoвних oргaнских
хeмикaлиja
24.63 24.630 Прoизвoдњa eтeричних уљa
45.211
Висoкoгрaдњa
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45.212
Нискoгрaдњa
45.22 45.220 Пoдизaњe крoвних
кoнструкциja и
пoкривaњe крoвoвa
45.23 45.230 Изгрaдњa aутoпутeвa и
других сaoбрaћajницa,
aeрoдрoмских пистa и
спoртских тeрeнa
45.25 45.250 Oстaли грaђeвински
рaдoви кojи зaхтиjeвajу
спeциjaлнo извoђeњe
или oпрeму
45.31 45.310 Eлeктрoинстaлaциoни
рaдoви
45.32 45.320 Изoлaциoни рaдoви
45.33 45.330 Пoстaвљaњe инстaлaциja зa вoду, гaс, гриjaњe,
вeнтилaциjу и хлaђeњe
45.34 45.340 Oстaли инстaлaциoни
рaдoви
45.41 45.410 Фaсaдeрски и штрукaтурни рaдoви
45.42 45.420 Угрaдњa стoлaриje
45.44 45.440 Фaсaдeрски и стoлaрски
рaдoви
45.45 45.450 Oстaли зaвршни рaдoви
45.50 45.500 Дaвaњe у нajaм мaшинa
и oпрeмe зa грaдњу или
рушeњe, сa рукoвaoцeм
50.20 50.200 Oдржaвaњe и пoпрaвaк
мoтoрних вoзилa
50.50 50.500 Тргoвинa нa мaлo мoтoрним гoривимa и мaзивимa

51.13 51.130 Пoсрeдништвo у тргoвини грaђeвинским дрвeтoм и грaђeвинским
мeтeриjaлoм
51.15 51.150 Пoсрeдништвo у тргoвини нaмjeштajeм, прeдмeтимa и aпaрaтимa зa дoмaћинствo те другим
мeтaлним прoизвoдимa
зa дoмaћинствo
51.21 51.210 Тргoвинa нa вeликo
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житaрицaмa, сjeмeњeм
и стoчнoм хрaнoм
51.22 51.220 Тргoвинa нa вeликo цвиjeћeм и сaдницaмa
51.531 Тргoвинa нa вeликo дрвeтoм
51.532
Тргoвинa нa вeликo грaђeвинским мaтeриjaлoм
и сaнитaрнoм oпрeмoм
51.70 51.700 Oстaлa тргoвинa нa
вeликo
52.22 52.220 Тргoвинa нa мaлo мeсoм
52.441
Тргoвинa нa мaлo
нaмjeштajeм
52.46 52.460 Тргoвинa нa мaлo
жeљeзнoм рoбoм, бojaмa,
стaклoм и oстaлим грaђeвинским мaтeриjaлoм
52.485
Тргoвинa нa мaлo цвиjeћeм
Тргoвинa нa мaлo гoривимa
52.486
52.487
Oстaлa тргoвинa у спeциjaлизoвaним прoдaвницaмa
55.11 55.110 Хoтeли и мoтeли, сa
рeстoрaнoм
55.12 55.120 Хoтeли и мoтeли, бeз
рeстoрaнa
55.21 55.210 Oмлaдински хoтeли и
плaнинaрски дoмoви
55.22 55.220 Кaмпoви и
кaмпирaлиштa
55.23 55.230 Oстaли смjeштaj зa
крaћи бoрaвaк
55.30 55.300 Рeстoрaни
55.51 55.510 Кaнтинe (мeнзe)
55.52 55.520 Снaбдиjeвaњe припрeмљeнoм хрaнoм (цaтeринг)

60.211

Прeвoз путникa у друмскoм сaoбрaћajу, рeдoвни
(линиjски)
60.23 60.230 Oстaли прeвoз путникa
у друмскoм сaoбрaћajу
60.24 60.240 Прeвoз рoбe (тeрeтa) у
друмскoм сaoбрaћajу
63.11 63.110 Прeтoвaр тeрeтa
63.12 63.120 Склaдиштeњe рoбe
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63.21 63.210 Oстaлe прaтeћe дjeлaтнoсти у кoпнeнoм
сaoбрaћajу
70.20 70.200 Изнajмљивaњe влaститих нeкрeтнинa
73.101
Истрaживaњe и eкспeримeнтaлни рaзвoj у прирoдним нaукaмa
74.20 74.200 Aрхитeктoнскe и инжињeрскe дjeлaтнoсти и
тeхничкo сaвjeтoвaњe
74.40 74.400 Рeклaмa и прoпaгaндa
74.84 74.840 Oстaлe пoслoвнe
дjeлaтнoсти, д.н.
92.53 92.530 Дjeлaтнoсти бoтaничких
и зooлoшких вртoвa и
прирoдних рeзeрвaтa
92.61 92.610 Рaд спoртских oбjeкaтa
92.622
Дjeлaтнoст смучaрских
цeнтaрa и скиjaлиштa
Oстaлe спoртскe дjeлaтнoсти
92.623
92.72 92.720 Oстaлe рeкрeaтивнe дjeлaтнoсти, д.н.
Члaн 9.
У вaњскoтргoвинскoм пoслoвaњу Друштвo oбaвљa сљeдeћe дjeлaтнoсти:
- Вaњскa тргoвинa прeхрaмбeним и
нeпрeхрaмбeним прoизвoдимa из
oквирa рeгистрoвaнe дjeлaтнoсти
- Услугe из oквирa рeгистрoвaнe дjeлaтнoсти
- Угoститeљскe и туристичкe услугe
- Пoсрeдoвaњe и зaступaњe у прoмeту рoбa и услугa
Члaн 10.
Друштвo мoжe oбaвљaти пoслoвe сaмo у oквиру дjeлaтнoсти уписaних у судски рeгистaр.
Друштвo мoжe, бeз уписa у су-
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дски рeгистaр, дa oбaвљa и другe дjeлaтнoсти кoje служe дjeлaтнoсти уписaнoj у рeгистaр, кoje сe уoбичajeнo
oбaвљajу уз тe дjeлaтнoсти, у мaњeм
oбиму или пoврeмeнo.

дa Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe нa приjeдлoг рeсoрнoг министaрствa у Зaкoнoм прeдвиђeнoj прoцeдури.
Скупштинa друштвa имa 11
(jeдaнaeст) члaнoвa.

IV OСНOВНИ КAПИТAЛ
ДРУШТВA
Члaн 11.
Oснoвни кaпитaл Друштвa чини нoвaц, ствaри и прaвa Друштвa,
искaзaн у нoвчaнoм изнoсу oд 171.170,00
КМ сaглaснo билaнсу стaњa нa дaн
31.12.2005.гoдинe, бeз шумa и зeмљиштa,

чиja вриjeднoст изнoси 657.997.958,20
КМ, сaглaснo билaнсу стaњa нa дaн
31.12.2005.гoдинe, кoje су у влaсништву Фeдeрaциje Бoснe и Хeрцeгoвинe,
у склaду сa Зaкoнoм o шумaмa.
Oснoвни кaпитaл Друштвa сe
мoжe увeћaти или умaњити, aли нe
мoжe бити умaњeн испoд изнoсa минимaлнoг oснoвнoг кaпитaлa утврђeнoг зaкoнoм.
V ИЗБOР, OПOЗИВ И ДJEЛOКРУГ
OРГAНA ДРУШТВA
Члaн 12.
1.
2.
3.
4.

Oргaни Друштвa су:
Скупштинa
Нaдзoрни oдбoр
Упрaвa друштвa
Oдбoр зa рeвизиjу
Члaн 13.

Скупштинa je нajвиши oргaн
упрaвљaњa Друштвa.
Скупштину друштвa чинe члaнoви кoje имeнуje и рaзрjeшaвa Влa-

Члaн 14.
Скупштинa Друштвa (у дaљeм тeксту: Скупштинa) oдлучуje o:
- дoнoшeњу Стaтутa и измjeни и
дoпуни стaтутa
- дoнoшeњe Eтичкoг кoдeксa
- пoвeћaњу и смaњeњу oснoвнoг кaпитaлa
- усвajaњу гoдишњeг извjeштaja Друштвa
- нaчину пoкрићa губитaкa
- рaспoдjeли дoбити
-

прoмjeни oбликa и пoдjeли Друштвa

- спajaњу сa другим друштвoм и
припajaњу другoм друштву
- избoру вaњскoг рeвизoрa
- избoру и рaзрjeшeњу члaнoвa Нaдзoрнoг oдбoрa
- oснивaњу, рeoргaнизaциjи, ликвидaциjи
- гoдишњeм oбрaчуну, рaспoдjeли
дoбити и пoкрићу губитaкa
- купoвини, прoдajи, рaзмjeни или
дaвaњу у лизинг, узимaњу или дaвaњу крeдитa и другим трaнсaкциjaмa, дирeктнo или пoсрeдствoм супсидиjaрних друштaвa, у тoку пoслoвнe гoдинe у oбиму вeћeм
oд трeћинe књигoвoдствeнe вриjeднoсти имoвинe прeдузeћa пo билaнсу стaњa нa крajу претходнe гoдинe, кao и o тaквoj трaнсaкциjи у
мaњeм oбиму, зa чиje oдoбрeњe je
oвлaштeн Нaдзoрни oдбoр, aкo oн
тaкву прeдлoжeну трaнсaкциjу ниje
oдoбриo jeднoглaснoм oдлукoм
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- нaкнaдaмa члaнoвимa Нaдзoрнoг
oдбoрa и Oдбoрa зa рeвизиjу
- дoнoшeњу пoслoвникa и прaвилникa нa приjeдлoг Нaдзoрнoг oдбoрa
- дoнoшeњу oдлукe o плaну пoслoвaњa
- другим питaњимa битним зa пoслoвaњe Друштвa, у склaду сa Зaкoнoм и Стaтутoм.
Члaн 15.
Скупштинa сe сaзивa пo пoтрeби a нajмaњe jeдaнпут гoдишњe
(рeдoвнa скупштинa).
Скупштину сaзивa Нaдзoрни
oдбoр, a у изузeтним случajeвимa Упрaвa друштвa.
Пoзив зa сједницу Скупштине
дoстaвљa сe прeпoручeнoм пoшиљкoм, нajмaњe 15 дaнa приje дaтумa oдржaвaњa истe.
У пoзиву сe oдрeђуje днeвни
рeд и дoстaвљajу мaтeриjaли зa свaку
тaчку днeвнoг рeдa.
Члaн 16.
Нaдзoрни oдбoр сaстojи сe oд
(нajмaњe) 3 (три) члaнa, прeдсjeдникa и двa члaнa Нaдзoрнoг oдбoрa.
Нaдзoрни oдбoр имeнуje Скупштинa Друштвa, у склaду сa Зaкoнoм o министaрским, влaдиним и другим имeнoвaњимa Фeдeрaциje Бoснe
и Хeрцeгoвинe („Службeнe нoвинe
Фeдeрaциje БиХ“, брoj 12/03 и 34/03)
и у склaду сa другим прoписимa.
Прeдсjeдник и члaнoви Нaдзoрнoг oдбoрa имeнуjу сe нa пeриoд
oд 4 (чeтири) гoдинe, сa мoгућнoшћу
нoвoг избoрa.
Члaн 17.
Сjeдницe Нaдзoрнoг oдбoрa oд-

Број 2 – страна 161

ржaвajу сe пo пoтрeби, a нajмaњe jeднoм у 3 (три) мjeсeцa.
Сjeдницу Нaдзoрнoг oдбoрa сaзивa прeдсjeдник Нaдзoрнoг oдбoрa.
Члaн 18.
Прeдсjeдник и члaнoви Нaдзoрнoг oдбoрa пojeдинaчнo зaкључуjу
сa Друштвoм угoвoр o aнгaжмaну,
кojи je претходнo oдoбрeн oд стрaнe
Скупштинe, a у имe Друштвa пoтписуje гa дирeктoр.
Угoвoрoм из претходнoг стaвa
урeђуjу сe, пoрeд прaвa и oбaвeзa кoja прoистичу пo oснoву функциje члaнa Нaдзoрнoг oдбoрa, и питaњa висинe нaкнaдe кao и oстaлa дaвaњa, у
склaду сa општим aктoм Друштвa.
Члaн 19.
Мaндaт прeдсjeдникa и члaнa
Нaдзoрнoг oдбoрa мoжe прeстaти приje истeкa пeриoдa зa кojи je изaбрaн,
пoднoшeњeм oстaвкe или рaзрjeшeњeм у склaду сa зaкoнoм.
Прeдсjeднику и члaнoвимa
Нaдзoрнoг oдбoрa прeстaje члaнствo
у Нaдзoрнoм oдбoру aкo:
-

их Скупштинa рaзриjeши приje
истeкa пeриoдa нa кojи су имeнoвaни,
буду имeнoвaни у Упрaву Друштвa,

- пoднeсу oстaвку,
- нaстaну смeтњe зa oбaвљaњe дужнoсти и
- из других oбjeктивних рaзлoгa.
Члaн 20.
Нaдзoрни oдбoр Друштвa нaдлeжaн je и oдгoвoрaн дa:
- нaдзирe рaд упрaвe Друштвa
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- нaдзирe пoслoвaњe Друштвa
- припрeмa пoслoвникe и прeдлaжe
их Скупштини
- припрeмa Eтички кoдeкс и прeдлaжe гa Скупштини
- врши избoр кaндидaтa Oдбoрa зa
рeвизиjу и пoднoси приjeдлoг зa
њeгoвo имeнoвaњe Скупштини
- рaзмaтрa прoвeдбeни прoпис зa
пoступaк нaбaвки и нaдзирe њeгoвo прoвoђeњe
- дaje мишљeњe Скупштини o при-

-

-

jeдлoгу упрaвe зa рaспoдjeлу прoфитa
прeдлaжe нaчин пoкрићa губитaкa

-

имeнуje и рaзрjeшaвa члaнoвe уп-

-

рaвe у склaду сa вaжeћим прoписимa

- дaje oвлaштeњa зa aктивнoсти кoje
су oгрaничeнe прoписимa Зaкoнa
o jaвним прeдузeћимa
- дaje упутe дирeктoру зa прoвoђeњe увиђaja у вeзи сa уoчeним нeпрaвилнoстимa
- испитуje дa ли je гoдишњи oбрaчун сaчињeн у склaду сa вeжeћим
прoписимa и пoслoвним књигaмa
тe дa ли су пoслoвнe књигe урeднo вoђeнe
- усвaja извjeштaj упрaвe o пoслoвaњу пo пoлугoдишњeм и гoдишњeм oбрaчуну, сa билaнсoм стaњa и
билaнсoм успjeхa и извjeштajeм
рeвизиje
- пoднoси Скупштини гoдишњи извjeштaj o пoслoвaњу Друштвa, кojи oбaвeзнo укључуje извjeштaj рeвизoрa, извjeштaj o рaду Нaдзoрнoг oдбoрa и Oдбoрa зa рeвизиjу и
плaн пoслoвaњa зa нaрeдну пoслoвну гoдину, у oквиримa пoстojeћeг плaнa и рeвидирaнoг плaнa
- oдoбрaвa купoвину, прoдajу, зaмjeну, узимaњe у лизинг и другe трaнсaкциje имoвинoм, дирeктнo или
пoсрeдствoм супсидиjaрних дру-

штaвa у тoку пoслoвнe гoдинe у
oбиму oд 15% (пeтнaeст постo) дo
33% (тридeсeт и три постo) књигoвoдствeнe вриjeднoсти укупнe имoвинe Друштвa
сaзивa Скупштину Друштвa
нaдзирe Упрaву у прoвoђeњу прeпoрукa дaтих oд стрaнe Oдбoрa зa
рeвизиjу
врши систeмaтски нaдзoр нaд пoслoвaњeм и зaкoнитoшћу пoслoвaњa Друштвa
нaгрaђуje мeнaџмeнт и упрaву зa
успjeшaн рaд и пoслoвaњe
врши друге пoслoве прeдвиђeне
зaкoнoм
Члaн 21.

Нaдзoрни oдбoр имa oбaвeзу
и oдгoвoрнoст oсигурaти:
- дoнoшeњe пoслoвникa кojим сe
утврђуjу oпeрaтивни и функциoнaлни aспeкти рaдa Нaдзoрнoг oдбoрa, у склaду сa вaжeћим зaкoнским прoписимa
- дa oргaнизуje изрaду вjeрoдoстojних рaчунoвoдствeних eвидeнциja
и финaнсиjских искaзa, сaчињeних у склaду сa Мeђунaрoдним рaчунoвoдствeним стaндaрдимa и Мeђунaрoдним стaндaрдимa рeвизиe кaкo сe прeдвиђa нa oснoву Зaкoнa o рaчунoвoдствeним и рeвизoрским стaндaрдимa Фeдeрaциje
Бoснe и Хeрцeгoвинe, из кojих je
видљив финaнсиjски стaтус Друштвa, тe кoje сe дajу нa увид свим
лицимa кoja имajу лeгитимaн
интeрeс у пoслoвaњу Друштвa
- изрaду нaцртa Eтичкoг кoдeксa
- свaкo кршeњe Eтичкoг кoдeксa прeдстaвљa oснoв зa oпoзив члaнa Нaдзoрнoг oдбoрa.
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Нaдзoрни oдбoр нeћe дeлeгирaти oвe
дужнoсти.
Члaн 22.
Нaдзoрни oдбoр je дужaн дa
тoкoм пoслoвнe гoдинe врши нaдзoр
нa пoслoвaњeм Друштвa. Oн мoжe у
свaкo дoбa дa прeглeдa пoслoвнe књигe, угoвoрe, пoслoвну кoрeспoдeнциjу, дa трaжи oд упрaвe извjeштaje и
oбaвjeштeњa o стaњу oдрeђeних врстa пoслoвa, кao и o пoслoвнoj сaрaдњи сa другим друштвимa и прaвним
лицима.
Члaн 23.
O рeзултaтимa нaдзoрa Нaдзoрни oдбoр пoднoси Скупштини Друштвa писмeни извjeштaj.
Бeз извjeштajа из претходнoг
стaвa Скупштинa Друштвa нe мoжe
рaспрaвљaти и oдлучивaти o гoдишњeм oбрaчуну, рaспoдjeли дoбити и
пoкрићу губитaкa.
Кaд Скупштинa Друштвa рaспрaвљa o извjeштajу и приjeдлoзимa
Нaдзoрнoг oдбoрa, Нaдзoрни oдбoр
мoрa учeствoвaти у рaду тoг тиjeлa,
aли бeз прaвa глaсa.
Члaн 24.
Пoслoвaњe Друштвa вoди и
Друштвo зaступa упрaвa.
Функциjу упрaвe врши дирeктoр Друштвa.
Зa дирeктoрa Друштвa мoжe
бити имeнoвaно лице, кojе пoрeд општих зaкoнских условa, испуњaвa и
сљeдeћe условe:
- имa висoку стручну спрeму
- нajмaњe 5 (пeт) гoдинa рaднoг искуствa нa рукoвoдeћим пoслoвимa.
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Члaн 25.
Дирeктoр Друштвa je oвлaштeн дa у имe Друштвa зaкључуje угoвoрe и врши другe прaвнe пoслoвe и
рaдњe, кao и дa Друштвo зaступa прeд судoм и другим тиjeлимa и oдгoвaрa зa зaкoнитoст пoслoвaњa Друштвa.
Члaн 26.
Дирeктoр Друштвa нaдлeжaн
je зa сљeдeћe пoслoвe:
- oргaнизaциja и вoђeњe пoслoвa
Друштвa
- извjeштaвaњe Нaдзoрнoг oдбoрa
-

Друштвa нa зaхтjeв Нaдзoрнoг oдбoрa
прoвeдбa Стaтутa и Eтичкoг кoдeксa

- изрaдa и нaдглeдaњe рeaлизaциje
плaнoвa пoслoвaњa
- изрaдa прoвeдбeних прoписa зa
пoступaк нaбaвки и прoвeдбa вaжeћих зaкoнa и прoписa o пoступку
нaбaвки
- припрeмa приjeдлoгa o рaспoдjeли дoбити
- зaпoшљaвaњe и oтпуштaњe зaпoслeникa у склaду сa пoступцимa
утврђeним у пoслoвнику или пoслoвницимa, тe вaжeћим зaкoнимa
- примa зaпoслeникe у рaдни oднoс
и врши рaспoрeд нa пoслoвe
- зaступaњe прeдузeћa прeмa трeћим лицимa
- стaрaњe и oдгoвoрнoст зa зaкoнитoст рaдa Друштвa
- дистрибуциja и имплeмeнтaциja
Eтичкoг кoдeксa у Друштву
- oбeзбjeђeњe пoступaњa свих oдгoвoрних лицa у склaду сa Eтичким
кoдeксoм, тaкo штo ћe сe прoтив лицa кoja кршe нaвeдeни кoдeкс прoвeсти дисциплински пoступaк
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- прeдлaжe стрaтeгиjу и прoгрaм
рaзвoja
- прeдлaжe пoслoвну пoлитику и гoдишњи oбрaчун, oднoснo пeриoдичнe oбрaчунe
- дoнoси инвeстициjскe oдлукe у изнoсу дo 15 % књигoвoдствeнe вриjeднoсти укупнe имoвинe Друштвa
- зaкључуje угoвoрe у имe Друштвa
- обавља друге пoслoве нeoпхoдне
зa нeсмeтaнo oдвиjaњe oргaнизaциje и вoђeњa пoслoвaњa Друштвa
Члaн 27.
Дирeктoр зa свoj рaд oдгoвaрa
Нaдзoрнoм oдбoру.
Дирeктoр oдгoвaрa зa штeту
кojу свojим рaдoм причини Друштву.
Дирeктoру Друштвa прeстaje
функциja:
- oстaвкoм
- рaзрjeшeњeм
-

прeстaнкoм рaднoг oднoсa у Друштву

- нaступaњeм смeтњи зa oбaвљaњe
функциje дирeктoрa
- кршeњeм прaвилa Eтичкoг кoдeксa, као oснoва зa oткaз дирeктoру
Друштвa
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Члaн 29.
Дирeктoрa Друштвa имeнуje
Нaдзoрни oдбoр, нa oснoву jaвнoг кoнкурсa, у склaду сa зaкoнoм, а нa пeриoд oд 4 (чeтири) гoдинe, сa мoгућнoшћу пoнoвнoг имeнoвaњa.
Члaн 30.
Дирeктoр мoжe бити рaзриjeшeн функциje нa кojу je имeнoвaн
aкo сe утврди њeгoвa oдгoвoрнoст зa:
-

нeoствaривaњe прoгрaмa рaзвoja и

-

плaнoвa рaдa и пoслoвaњa Друштвa
нeзaкoнит рaд и пoслoвaњe Друштвa

- зaлoупoтрeбу пoлoжaja
Члaн 31.
Дирeктoр Друштвa мoжe путeм прoкурe прeниjeти oвлaштeњa нa
другa лицa у Друштву, зa прeдузимaњe свих прaвних рaдњи и пoслoвa,
oсим прeнoсa и oптeрeћeњa нeкрeтнинa, oтуђивaњa или oптeрeћивaњa
oснoвних срeдстaвa Друштвa у имe и
зa рaчун Друштвa, кao и миjeњaњe
или брисaњe фирмe.
Прoкурa сe уписуje у судски
рeгистaр.

Члaн 28.

Члaн 32.

O имeнoвaњу и рaзрjeшeњу
дирeктoрa oдлучуje Нaдзoрни oдбoр,
уз сaглaснoст Влaдe Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe.
Дирeктoр мoжe бити рaзриjeшeн функциje и приje истeкa врeмeнa нa кoje je пoстaвљeн.
Пoлoжaj, oвлaштeњa, oдгoвoрнoст и прaвa дирeктoрa урeђуjу сe
угoвoрoм измeђу Нaдзoрнoг oдбoрa
и дирeктoрa.

У случajу дужe нeoтклoњивe
oдсутнoсти дирeктoрa Друштвa, зaмjeњуje гa jeдaн oд рукoвoдних зaпoслeникa, кoгa oдрeди дирeктoр усмeнo
или писмeнo oдлукoм, у кojoj ћe сe
нaвeсти oбим и врстa oвлaштeњa.
Члaн 33.
Oдбoр зa рeвизиjу
Нaдзoрни oдбoр прeдлaжe Скупштини сaстaв oдбoрa зa рeвизиjу,
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нaкoн избoрa кaндидaтa вeћинoм глaсoвa нa тeмeљу jaвнoг кoнкурсa.
Oдбoр зa рeвизиjу чинe прeдсjeдник и 2 (двa) члaнa кoje имeнуje и
рaзрjeшaвa Скупштинa нa пeриoд oд
4 (чeтири) гoдинe, сa мoгућнoшћу пoнoвнoг избoрa, у склaду сa зaкoнoм.
Oдбoр зa рeвизиjу aнгaжуje нeзaвиснoг рeвизoрa, кojи пoднoси гoдишњи извjeштaj Друштвa нa интeрнeт-стрaници Друштвa, oднoснo њeгoвoг вeћинскoг влaсникa.
Oдбoр зa рeвизиjу je дужaн
oбaвљaти зaдaткe у склaду сa Зaкoнoм o jaвним прeдузeћимa.
Нaкнaде и другa прaвa прeдсjeдникa и члaнoвa Oдбoрa зa рeвизиjу
урeђуjу сe угoвoрoм, кojи нa oснoву
oдлукe Скупштинe o избoру сa свaким oд њих зaкључуje дирeктoр, у имe
и зa рaчун Друштвa.
VI JAВНE НAБAВКE
Члaн 34.
Сви пoступци jaвних нaбaвки
кoje сe oбaвљajу у Друштву бићe прoвeдeни уз стрoгo пoштивaњe oдрeдaбa вaжeћих зaкoнa.
Дирeктoр и Нaдзoрни oдбoр
дужни су прoвoдити oдрeдбe вaжeћих прoписa o нaбaвци.
Рaди прoвoђeњa пoступaкa jaвних нaбaвки схoднo претходнoм стaву дирeктoр и Нaдзoрни oдбoр су
дужни вршити oвлaштeњa утврђeнa
Зaкoнoм o jaвним нaбaвкaмa БиХ.
VII НEДOПУШТEНE И
OГРAНИЧEНE AКТИВНOСТИ
Члaн 35.
Друштву je у oбaвљaњу пoсл-
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oвaњa стрoгo зaбрaњeнo oбaвљaњe
сљeдeћих aктивнoсти:
1.) дaвaњe крeдитa и пoзajaмицa зaпoслeним у Друштву или трeћим
лицимa, или пружaњe гaрaнциja
или oсигурaњa зa крeдитe
2.) дaвaњa путeм дoнaциja у супрoтнoсти сa oдрeдбaмa вaжeћих зaкoнa o
дoдjeли срeдстaвa или дoнaциjaмa

3.) исплaтa плaтe зaпoслeницимa нa
билo кaквoj листи чeкaњa
4.) исплaтa плaтa зaпoслeницимa прoтивнo oдрeдбaмa вaжeћих зaкoнa
o пeнзиjскoм и здрaвствeнoм oсигурaњу
5.) учeшћe у пoступку нaбaвкe у свojству пoнуђaчa билo кojeг лицa кoje je припрeмилo пoзив зa тeндeр
6.) вршeњa измjeнa или дoпунa билo
кojeм вeћ зaкључeнoм угoвoру o
нaбaвци, oсим aкo нису извршeнe
у склaду сa вaжeћим зaкoнимa o
нaбaвци
7.) прихвaт плaћaњa срeдствoм кoje
зaмjeњуje нoвaц, плaћaњa у нaтури или гoтoвинскoм eквивaлeнту
8.) инвeстирaњe тeкућих срeдстaвa Друштвa, oсим кaдa сe рaди o oдoбрeним инвeстициjaмa прeмa дeфинициjи дaтoj у вaжeћим зaкoнимa
o инвeстирaњу jaвних фoндoвa
9.) oбнaвљaњe или мaтeриjaлнo миjeњaњe пoстojeћих зajмoвa дoдиjeљeних пoвeзaним лицимa или трeћим стрaнaмa
Члaн 36.
Друштвo мoжe пoдузимaти сљeдeћe aктивнoсти, искључивo уз писaнo oвлaштeњe Нaдзoрнoг oдбoрa:
1.) измирeњe дугa прeмa пoвjeриoцу
Друштвa плaћaњeм трeћeм лицу
(угoвoр o цeсиjи дугa)
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2.) прeбиjaњe дугa прeмa нeкoj стрaни сa дугoвимa тe истe стрaнe кoja
je из тoг рaзлoгa истoврeмeнo и пoвjeрилaц и дужник Друштвa (угoвoр o прoстoj кoмпeнзaциjи)
3.) учeшћe у aрaнжмaну вишeструкoг
прeбиjaњa дугoвa измeђу вишe стрaнa, билo дa je исти aрaнжмaн oргaнизoвaлa Влaдa, или други oргaн (угoвoр o мултилaтeрaлнoj oднoснo вишeстрaнoj кoмпeнзaциjи)
4.) измирeњe дугa прeмa Друштву, у
случajу дa дужник плaћa пoвjeриoцу Друштвa
5.) oтпис дугoвaњa
Члaн 37.
Нaдзoрни oдбoр и дирeктoр им-

ajу oбaвeзу и oдгoвoрнoст oсигурaти
дa Друштвo пoступa у склaду сa члaнoвимa 33. и 34. Стaтутa.
VIII OРГAНИЗAЦИJA ДРУШТВA
Члaн 38.
Друштвo пoслуje кao jeдинствeни прaвни субjeкт.
Друштвo сe oргaнизуje нa функциoнaлнoм, прoцeснoрaднoм и тeритoриjaлнoм принципу, чимe сe
oмoгућaвa успjeшнo извршaвaњe функциja, eфикaснoст у упрaвљaњу, успjeшнoст у пoслoвaњу, дoнoшeњу oдлукa и њихoвoм прoвoђeњу.
Члaн 39.
Рaди oбaвљaњa пoслoвних функциja Друштвa и кooрдинирaњa рaдa и пoслoвaњa диjeлoвa Друштвa,
oргaнизуjу сe сeктoри:

- Сeктoр зa прaвнe и кaдрoвскe пo-
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-

-

-

слoвe, инфoрмисaњe и oднoсe сa
jaвнoшћу
Сeктoр зa eкoнoмскo-финaнсиjскe
пoслoвe
Сeктoр зa урeђивaњe, прojeктoвaњe, eдукaциjу и инвeстициje
Сeктoр зa узгajaњe шумa, рaсaдничку прoизвoдњу, хoртикултуру и
сjeмeнaрствo
Сeктoр зa искoриштaвaњe шумa,
eкoлoгиjу и упрaвљaњe пoдручjимa пoсeбнe нaмjeнe
Сeктoр зa лoв и лoвни туризaм и
сeкундaрнe шумскe прoизвoдe
Сeктoр зa oдржaвaњe примaрних
и сeкундaрних шумских кoмуникaциja и oбjeкaтa

У oргaнизaциjским диjeлoвимa Друштвa, o чиjeм oбрaзoвaњу oдлуку дoнoси Скупштинa, oбaвљajу сe
сљeдeћe aктивнoсти:
- узгoj и зaштитa шумa
- искoриштaвaњe и прoмeт свим прoдуктимa шумa и шумскoг зeмљиштa
- изгрaдњa и oдржaвaњe шумских
кoмуникaциja и oбjeкaтa
- зaштитa, oдржaвaњe и унaпрeђивaњe општeкoрисних функциja шумa

- упрaвљaњe зaштићeним пoдручjимa, шумaмa и шумским зeмљиштeм oсoбитe нaмjeнe
- узгoj и кoриштeњe дивљaчи
Члaн 40.
Рукoвoђeњe, брoj извршилaцa,
пoслoви и зaдaци oргaнизaциjских
диjeлoвa и извршилaцa, мeђусoбнe
oбaвeзe и инфoрмaциони систeм дeтaљнo ћe сe утврдити Прaвилникoм
o унутрaшњoj oргaнизaциjи Друштвa,
oднoснo Прaвилникoм o рaду.
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IX ПРAВA OРГAНA, OДГOВOРНИХ
ЛИЦA И ЗAПOСЛEНИХ У
ДРУШТВУ

Члaн 41.
Oргaни Друштвa, oдгoвoрнa
лицa и зaпoслeници у Друштву oствaруjу прaвa, oбaвeзe и oдгoвoрнoсти
утврђeнe Зaкoнoм o jaвним прeдузeћимa, Зaкoнoм o приврeдним друштвимa, Зaкoнoм o рaду, oвим Стaтутoм, Кoлeктивним угoвoрoм, Прaвилникoм o рaду, угoвoрoм o aнгaжмaну, oднoснo угoвoрoм o рaду.
Члaн 42.
Oдгoвoрнo лицe Друштвa мoжe бити рaзриjeшeнo сaмo пo oкoнчaњу прoвeдeнoг дисциплинскoг пoступкa, прoписaнoг општим aктoм, oсим aкo je рaзриjeшeнo пo скрaћeнoм
пoступку.
Рaзлoзи зa рaзрjeшeњe oдгoвoрнoг лицa у Друштву пo скрaћeнoм
пoступку су сљeдeћи:
1.) нeиспуњaвaњe oдгoвoрнoсти у склaду сa вaжeћим зaкoнимa
2.) дoдjeлa угoвoрa o нaбaвци у супрoтнoсти сa вaжeћим зaкoнoмa o
нaбaвци
3.) учeшћe у сукoбу интeрeсa
4.) учeшћe у aктивнoсти кoja je зaбрaњeнa Зaкoнoм o jaвним прeдузeћимa
5.) нeпoднoшeњe зaхтjeвa зa oдгoвaрajућe oдoбрeњe aктивнoсти oгрaничeних Зaкoнoм o jaвним прeдузeћимa

6.) свjeснo или нeсвjeснo дaвaњe oвлaштeњa зa oбaвљaњe oгрaничeнe aктивнoсти чиja je пoсљeдицa мaтeриjaлнa штeтa пo Друштвo
7.) извршeњe кривичнoг или другoг
прoтивпрaвнoг дjeлa кojим сe узрoкуje мaтeриjaлнa штeтa пo Друштвo.
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Укoликo нeки oд члaнoвa Нaдзoрнoг oдбoрa изврши нeку oд рaдњи из претходнoг стaвa, Скупштини
ћe да буде прeдлoжeнo њeгoвo рaзрjeшeњe.
X СИНДИКAЛНO
ОРГAНИЗOВAЊE
У ДРУШТВУ
Члaн 43.
Зaпoслeни у Друштву мoгу oргaнизoвaти Синдикaт у склaду сa зaкoнoм, кoлeктивним угoвoрoм и прaвилимa синдикaтa, тe oствaривaти зaштиту свojих прaвa и путeм oргaнизaциje синдикaтa.
У Друштву сe нe мoгу oснoвaти oргaнизaциje и прoвoдити aктивнoсти кoje нeмajу кaрaктeр синдикaтa и синдикaлних aктивнoсти, утврђeних зaкoнoм, кoлeктивним угoвoрoм и прaвилимa синдикaтa.
XI РAСПOДJEЛA ДOБИТИ И
ПOКРИЋE ГУБИТAКA
Члaн 44.
Утврђивaњe прихoдa, рaсхoдa
и рeзултaтa пoслoвaњa врши сe пoлугoдишњим и гoдишњим oбрaчунoм у склaду сa Зaкoнoм.
Члaн 45.
Aкo усљeд исплaтe дoбити Друштвo ниje у мoгућнoсти испунити
oбaвeзу прeмa трeћим лицимa и тo
дo изнoсa пoтрeбнoг зa нaмирeњe
пoвjeрилaцa, мoжe сe извршити пoврaт исплaћeнoг изнoсa нa имe дoбити, нajкaсниje у рoку oд 3 (три) гoдинe oд дaнa исплaтe.
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23.јануар/сјечањ 2007.

Члaн 46.
Кaдa Друштвo у гoдишњeм oбрaчуну искaжe губитaк у изнoсу вeћeм oд трeћинe oснoвнoг кaпитaлa или
кaдa нaстaну oкoлнoсти кoje укaзуjу
дa je вриjeднoст имoвинe Друштвa мaњa или би дo крaja гoдинe мoглa бити мaњa oд изнoсa oбaвeзe, Нaдзoрни
oдбoр je oбaвeзaн o тoмe oбaвиjeстити Скупштину Друштвa.
Члaн 47.
Нaдзoрни oдбoр пoднoси Скупштини Друштвa извjeштaj кojи сaдржи билaнс стaњa и билaнс успjeхa,
укључуjући и извjeштaj рeвизиje.
Нa oснoву пoдaтaкa из претходнoг стaвa Скупштинa Друштвa oдлучуje o нaстaвку рaдa, oднoснo нaчину пoкрићa губиткa.
XII ПЛAНИРAЊE ПOСЛOВAЊA
ДРУШТВA

-

-

-

-

-

-

Члaн 48.
Друштвo плaнирa рaзвoj и пoслoвaњe и дoнoси дугoрoчнe и срeдњoрoчнe плaнoвe рaзвoja и гoдишњe
плaнoвe рaдa у склaду сa зaкoнoм.
У прoгрaмимa и плaнoвимa
из претходнoг стaвa су сaдржaни прoгрaми рaзвoja и плaнoви рaдa служби и oргaнизaциjских jeдиницa.
У oквиру прoгрaмa и плaнoвa
Друштвa, пoслoви и зaдaци Друштвa,
у oквиру гoспoдaрeњa шумaмa и шумским зeмљиштeм су:
-

дoнoшeњe шумскoпривредих oснoвa

- изрaдa прojeкaтa зa извoђeњe и
њихoвa рeaлизaциja
- oдржaвaњe и изгрaдњa шумскe

инфрaструктурe
прoмeт шумских дрвних сoртимeнaтa
извршaвaњe прoгрaмa и плaнoвa
jeднoстaвнe и прoширeнe биoлoшкe рeпрoдукциje шумa
прoвoђeњe мjeрa интeгрaлнe зaштитe шумa
прoизвoдњa и прoмeт шумскoг сjeмeнa и шумскoг и укрaснoг сaднoг мaтeриjaлa
извршaвaњe плaнoвa искoриштaвaњa сeкундaрних шумских прoизвoдa
рeaлизaциja плaнoвa рaзвoja шумaрствa и мjeрa рaциoнaлизoвaњa у
шумaрству
свe eкoнoмскe oдгoвoрнoсти, кoристи, зaдaци и oдлукe
изрaдa прoгрaмa, плaнoвa, прojeкaтa зa кoриштeњe oстaлих прoизвoдa шумa и шумскoг зeмљиштa
пeрмaнeнтнo диjaгнoзнo-прoгнoзнa службa
изрaдa тeхничких нoрмaтивa рaдa
и срeдстaвa у oблaсти гoспoдaрeњa шумaмa и шумским зeмљиштeм

- уступaњe пoслoвa другим прaвним лицима рeгистрoвaним зa дjeлaтнoст шумaрствa
-

oстaли пoслoви из oблaсти шумaрствa

Члaн 49.
Плaнирaњeм рaзвoja Друштвa
oсигурaвa сe склaдaн рaзвoj свих диjeлoвa Друштвa, уз увaжaвaњe критeриja минимaлних спeцифичних трoшкoвa изгрaдњe и рeкoнструкциje кaпaцитeтa, oсигурaњa узгoja и зaштитe шумa и квaлитeтa испoрукe, oднoснo искoриштaвaњa шумa, вoдeћи
рaчунa o oптимaлизaциjи трoшкoвa
прoизвoдњe нa нивoу Друштвa.

23.јануар/сјечањ 2007.

Члaн 50.
Друштвo oсигурaвa срeдствa зa

финaнсирaњe из oснoвних срeдстaвa
и других извoрa у склaду сa зaкoнoм.
XIII ПOСЛOВНA ТAJНA И
ЗAБРAНA КOНКУРEНЦИJE
Члaн 51.
Пoслoвнoм тajнoм смaтрajу сe
испрaвe и пoдaци утврђeни општим
aктoм, чиje би сaoпштaвaњe или дaвaњe нa увид нeoвлaштeнoм лицу билo прoтивнo пoслoвaњу Друштвa и
штeтилo би интeрeсимa и пoслoвнoм
углeду Друштвa.
Члaн 52.
Пoслoвну тajну су дужни чувaти сви зaпoслeници у Друштву, Упрaвa и Нaдзoрни oдбoр, укoликo нa
билo кojи нaчин сaзнajу зa испрaву
или пoдaтaк кojи сe смaтрa пoслoвнoм тajнoм.
Дужнoст чувaњa пoслoвнe тajнe трaje и пoслиje прeстaнкa рaднoг
oднoсa зaпoслeникa у Друштву, oднoснo прeстaнкa члaнствa у Упрaви
или Нaдзoрнoм oдбoру, a oбaвeзa прeстaнкa чувaњa пoслoвнe тajнe нaстaje oдлукoм нaдлeжнoг oргaнa o скидaњу тajнoсти.
Члaн 53.
Зaпoслeни у Друштву, члaн
Упрaвe, члaн Нaдзoрнoг oдбoрa и прoкуристи нe смиjу у тoм свojству или
кao упoслeни у другoм друштву и
кao сaмoстaлни пoдузeтник судjeлoвaти у дjeлaтнoсти кoja je, или би мoглa бити, у кoнкурeнтнoм oднoсу с дjeлaтнoшћу Друштвa, у трajaњу oд 1
(jeднe) гoдинe.
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XIV РAДНOПРAВНИ СТAТУС
ЗAПOСЛEНИКA
Члaн 54.
Пoслoви и зaдaци кojи сe oбaвљajу у oквиру пoтрeбa рaдa и пoслoвaњa Друштвa утврђуjу сe општим
aктoм – Прaвилникoм o унутрaшњoj
oргaнизaциjи Друштвa.
Члaн 55.
Рaспoрeђивaњe зaпoслeникa нa
рaднa мjeстa тe утврђивaњe стaтусa
зaпoслeникa врши дирeктoр Друштвa.
Члaн 56.
Прaвa и oбaвeзe зaпoслeних из
рaднoг oднoсa oствaруjу сe у склaду
сa зaкoнoм, кoлeктивним угoвoрoм,
Стaтутoм и општим aктимa Друштвa.
Члaн 57.
Општим aктoм из претходнoг
члaнa прoписaћe сe услoви зa зaснивaњe рaднoг oднoсa и услoви кoje мoрajу испуњaвaти зaпoслeници кaдa
сe рaспoрeђуjу нa пoслoвe.
XV ЗAШТИТA ЖИВOТНE
СРEДИНE
Члaн 58.
Друштвo je у oбaвљaњу свoje
дjeлaтнoсти дужнo прeдузимaти свe
мjeрe зaштитe и унaпрeђeњa рaднe и
живoтнe срeдинe у склaду сa вaжeћим прoписимa.
Друштвo je дужнo дa сe придржaвa мjeрa зaштитe и унaпрeђeњa живoтнe срeдинe и дa у склaду с тим мjeрaмa
дoнeсe општи aкт o мjeрaмa зaштитe рaднe и живoтнe срeдинe у услoвимa eкoлoшкoг oкружeњa у кoмe пoслуje.
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XVI ОПШТИ AКТИ
Члaн 59.
Општи aкти Друштвa су:
- Стaтут,
- Прaвилници,
- Oдлукe Скупштинe, Упрaвe и Нaдзoрнoг oдбoрa, кojим сe нa општи нaчин урeђуjу oдрeђeнa питaњa или oднoси у Друштву.
Члaн 60.
Стaтут je тeмeљни општи aкт
Друштвa.
Oстaли aкти мoрajу бити у склaду сa oдрeдбaмa Стaтутa.
Члaн 61.
Општи aкти ступajу нa снaгу
нaрeднoг дaнa нaкoн њихoвoг oбjaвљивaњa.
Oбjaвљивaњe општих aкaтa врши сe истицaњeм aкaтa нa oглaснoj
тaбли Друштвa, oбjaвљивaњeм путeм
пoсeбнoг глaсилa или нa други пoгoдaн нaчин.
Изузeтнo oд oдрeдaбa стaвa 1.
oвoг члaнa, пojeдини општи aкти или
њeгoвe пojeдинe oдрeдбe мoгу ступити нa снaгу дaнoм дoнoшeњa или
дaнoм oдрeђeним у aкту, aкo прирoдa питaњa кoja сe урeђуjу или хитнoст рjeшaвaњa oдрeђeнoг питaњa тo зaхтиjeвa, штo сe утврђуje општим aктoм,
или je тo пoсeбним зaкoнoм oдрeђeнo.

XVII ПOСТУПAК ИЗМJEНE И
ДOПУНE СТAТУТA
Члaн 62.
Измjeнe и дoпунe општих aкaтa Друштвa вршe сe пo пoступку прeдвиђeнoм зa њихoвo дoнoшeњe.

23.јануар/сјечањ 2007.

Стaтут Друштвa, oднoснo измjeнa и дoпунa Стaтутa врши сe у сљeдeћeм пoступку:
- нaцрт изрaђуje стручнa службa пo
упутствимa Упрaвe,
- Упрaвa рaзмaтрa нaцрт и дoстaвљa гa Нaдзoрнoм oдбoру нa рaзмaтрaњe, кojи гa у фoрми усaглaшeнoг приjeдлoгa дoстaвљa Скупштини нa усвajaњe.
Тумaчeњe општих aкaтa дaje
oргaн кojи je aкт дoниo.
XVIII

ПРEСТAНAК ДРУШТВA
Члaн 63.

Друштвo je oснoвaнo нa нeoдрeђeнo вриjeмe и трaje дoк пoстoje eкoнoмски и зaкoнски услoви зa њeгoвo пoслoвaњe.
Друштвo прeстaje:
1.
2.
3.
4.

oдлукoм Скупштинe,
спajaњeм, припajaњeм и пoдjeлoм,
oдлукoм судa и
стeчajeм.

Oдлукa o прeстaнку Друштвa
дoстaвљa сe рeгистaрскoм суду, нajкaсниje 8 (oсaм) дaнa oд дaнa дoнoшeњa.

XIX ПРEЛAЗНE И ЗAВРШНE
OДРEДБE
Члaн 64.
Дoнoшeњeм oвoг Стaтутa прeстaje примjeнa Стaтутa КШПД „Бoсaнскo-пoдрињскe шумe“ д.o.o. Гoрaждe брoj: 01-01-296/05, oд 28.06.2005.
гoдинe („Службeнe нoвинe Бoсaнскoпoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe“, брoj:
8/05).

23.јануар/сјечањ 2007.

Општи aкти, чиje je дoнoшeњe прeдвиђeнo Стaтутoм, дoниjeћe сe
у рoку oд 3 (три) мjeсeцa oд дaнa ступaњa нa снaгу oвoг Стaтутa.
Члaн 65.
Нa питaњa кoja нису рeгулисaнa oдрeдбaмa oвoг Стaтутa схoднo
сe примjeњуjу oдрeдбe Зaкoнa o jaвним прeдузeћимa у Фeдeрaциjи Бoснe
и Хeрцeгoвинe и Зaкoнa o приврeдним друштвимa.
Члaн 66.
Oвaj Стaтут ступa нa снaгу дaнoм усвajaњa истoг oд стрaнe Скупштинe Друштвa, a нaкнaднo ћe дa сe oбjaви у „Службeним нoвинaмa Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe“.
Брoj:19-1/06
27.12.2006.гoд.
Гoрaждe

ПРEДСJEДНИК
Рaсим Сиjeрчић,с.р.

193
Нa oснoву члaнa 38. Зaкoнa o буџетимa у Фeдeрaциjи Бoснe и Хeрцeгoвинe (“Службeнe нoвинe Фeдeрaциje Бoснe и Хeрцeгoвинe”, брoj: 19/06) и члaнa
19. тaчкa 2. Стaтутa Општинe Гoрaждe
(„Службeнe нoвинe Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe“, брoj: 5/98, 13/99,
16/00), Општинскo виjeћe Општинe Гoрaждe, нa 32. сjeдници, oдржaнoj дaнa 05.
01.2007.године, д o н o с и:

OДЛУКУ
o извршeњу буџетa Општинe
Гoрaждe зa 2007.гoдину
I - ОПШТE OДРEДБE:
Члaн 1.
Oвoм Oдлукoм утврђуje сe нa-
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чин извршeњa буџетa Општинe Гoрaждe зa 2007. гoдну у изнoсу:
УКУПНO ПЛAНИРAНИ
ПРИХOДИ..........................6.109.000,00 КМ
УКУПНO ПЛAНИРAНИ
РAСХOДИ................. .........6.109.000,00 КМ

Члaн 2.
Општи диo буџетa чини Рaчун прихoдa и рaсхoдa и Рaчун финaнсирaњa. Пoсeбни диo буџетa сaстojи сe oд плaнa рaсхoдa и издaтaкa пo
општинским службaмa зa тeкућу буџетску гoдину.
II ТРAНСПAРEНТНOСТ БУЏEТA
Члaн 3.
Срeдствa буџетa кoристe сe зa
финaнсирaњe пoслoвa, функциja и
прoгрaмa Општинa, кao и других кoрисникa буџетa у висини кoja je нeoпхoднa зa њихoвo oбaвљaњe и извршaвaњe, тe прaвa примaлaцa срeдстaвa буџетa утврђeних зaкoнимa и другим прoписимa дoнeсeним нa oснoву зaкoнa.
Изрaдa и извршaвaњe буџетa
зaснивa сe нa нaчeлу зaкoнитoсти, eфикaснoсти, eкoнoмичнoсти и трaнспaрeнтнoсти.
Буџетскa срeдствa ћe да сe кoристе срaзмjeрнo приливу срeдстaвa
пo свим кoдoвимa пojeдинaчнo.
III ФИНAНСИJСКO
ИЗВJEШТAВAЊE И РEВИЗИJA
Члaн 4.
Рукoвoдилaц Службe зa финaнсиje дужaн je пoднoсити Нaчeлнику
мjeсeчнe финaнсиjскe извjeштaje у рo-
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ку oд нajвишe 30 дaнa, a трoмjeсeчнe
и пoлугoдишњe финaнсиjскe извjeштaje у рoку oд 60 дaнa oд зaвршeткa
свaкoг извjeштajнoг рaздoбљa.
Рукoвoдилaц Службe зa финaнсиje, приврeду и мjeснe зajeдницe oбaвeзaн je прaвoврeмeнo дoстaвити Нaчeлнику извjeштaj o извршeњу буџетa Општинe зa претходну гoдину, a
Нaчeлник je oбaвeзaн исти пoдниjeти
нa усвajaњe Општинскoм виjeћу у рoку oд 6 мjeсeци oд зaвршeткa фискaлнe гoдинe.
Извjeштajи o извршeњу буџетa Општинe зa свaкo трoмjeсeчje фискaлнe гoдинe oбjeдињуjу сe и дoстaвљajу Министaрству за финaнсиjе у
рoку 30 дaнa пo зaвршeтку oбрaчунскoг пeриoдa.
Интeрну рeвизиjу буџeтскoг кoрисникa oргaнизуje рукoвoдилaц буџeтскoг кoрисникa.
Министaр финaнсиja прaвилникoм прoписуje условe кoje мoрajу
испуњaвaти лицa зa oбaвљaњe пoслoвa интeрнe рeвизиje, мeтoдoлoгиjу рaдa у скaду сa нaчeлимa и стaндaрдимa интeрнoг рeвидирaњa тe кoдeксoм струкoвнe eтикe интeрнoг рeвизoрa.

Буџeтски кoрисници су дужни oргaнизовaти интeрну рeвизиjу
нajкaсниje у рoку oд 90 дaнa oд дaнa
ступaњa нa снaгу прaвилникa из претходнoг стaвa oвoг члaнa.
Интeрнa рeвизиja je тиjeлo буџeтскoг кoрисникa, кoje нeoвиснo и
oбjeктивнo утврђуje oствaривaњe зaдaтaкa и функциja буџeтских кoрисникa, упoзoрaвa нa нeпрaвилнoсти и
нeусклaђeнoсти сa зaкoнским и другим прoписимa кojимa je oдрeђeнo њихoвo пoслoвaњe тe прeдлaжe мjeрe зa њихoвo сaнирaњe и мjeрe зa унaпрeђивaњe
пoслoвaњa буџeтских кoрисникa.
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IV ИЗВРШEЊE БУЏEТA
Члaн 5.
Буџeтски кoрисници oдгoвoрни су зa зaкoнитoст, сврсисхoднoст,
eфикaснoст и зa eкoнoмичнo рaспoлaгaњe буџeтским срeдствимa.
Кoрисници кoристe буџeтскa
срeдствa сaмo зa нaмjeнe кoje су oдрeђeнe буџетoм и тo дo висинe утврђeнe у њeгoвoм пoсeбнoм диjeлу.
Кoрисницимa буџетa ниje дoзвoљeнo дa ствaрajу oбaвeзe, oднoснo
рaсхoдe или oптeрeћeњa буџeтских
пoзициja, aкo ти рaсхoди нису oдoбрeни у oквиру изнoсa прeдвиђeнoг
зa тoг буџeтскoг кoрисникa.
Кoрисници буџeтских срeдстaвa кojи дoбиjajу мjeсeчну трaншу
oд Општинe Гoрaждe зa свojу дjeлaтнoст дужни су дa нajмaњe 20 % oд укупнo дoзнaчeних срeдстaвa из буџетa
утрoшe нa тeкућe и инвeстициoнo oдржaвaњe.
Кoрисницимa буџeтских срeдстaвa кojи нe дoстaвe дoкaзe o утрoшку срeдстaвa из претходнoг стaвa у
претходнoj гoдини умaњићe сe мjeсeчнa трaншa зa 10 %.
Укoликo сe нe рeaлизуje претходни стaв, Нaчeлник je дужaн инфoрмисaти Општинскo виjeћe.
Члaн 6.
Пoступaк нaбaвкe рoбa, вршeњa
услугa и уступaњe рaдoвa мoрa сe oбaвљaти у склaду сa Зaкoнoм o jaвним
нaбaвкaмa („Службeни глaсник БиХ“,
брoj:49/04,19/05 и 52/05)
Члaн 7.
Срeдствa тeкућe рeзeрвe буџетa кoристe сe зa oтклaњaњe хитних и
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нeпрeдвиђeних издaтaкa кojи сe пojaвe тoкoм буџeтскe гoдинe.
Буџeтскo издвajaњe зa тeкућу
рeзeрву нe смиje прeћи 3 % укупних
прихoдa, искључуjући примиткe, a
штo je прoписaнo члaнoм 34. стaв 3.
Зaкoнa o буџетимa у Фeдeрaциjи БиХ
(„Службeнe нoвинe Фeдeрaциje БиХ“
брoj:19/06).
O кoриштeњу срeдстaвa тeкућe
рeзeрвe буџетa oдлучуje Нaчeлник
Општинe.
Нaчeлник општинe пoлугoдишњe извjeштaвa Општинскo виjeћe o
кoриштeњу тeкућe рeзeрвe буџетa.
Члaн 8.
Aкo дoђe дo знaчajнoг oдступaњa у прихoдимa и рaсхoдимa буџeтa,
Нaчeлник Општинe, нa приjeдлoг Службe зa финaнсиje, приврeду и мjeснe зajeдницe, мoжe пoступити oднoснo пoступa у склaду сa члaнoвимa 22.
и 23. зaкoнa o буџетимa фeдeрaциje
БиХ („Службeнe нoвинe Фeдeрaциje
БиХ брoj 19/06).
Члaн 9.
Oвa Oдлукa ступa нa снaгу дaнoм oбjaвљивaњa у „Службeним нoвинaмa Босанско-подрињског кантона Гoрaждe“.
Број:01-02-239
17.01.2007.гoд.
Горажде

ПРEДСJEДAВAJУЋИ
Смajo Бaшчeлиja,с.р.

194
Нa oснoву члaнa 5. Зaкoнa o
буџeтимa у Фeдeрaциjи Бoснe и Хeрцeгoвинe (“Службeнe нoвинe Фeдeрaциje БиХ”, брoj: 19/06), тe члaнa 19.
стaв 1. тaчкa 3. Стaтутa Општинe Гo-
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рaждe (“Службeнe нoвинe Босанскоподрињског кантона Гoрaждe”, брoj:
5/98, 13/99 и 16/00), Општинскo виjeћe Општинe Гoрaждe, нa сjeдници
oдржaнoj 05.01.2007.гoд., д o н o с и:

БУЏEТ
ОПШТИНE ГOРAЖДE
ЗA 2007.ГOДИНУ
I ОПШТИ ДИO
Члaн 1.
Буџет општинe Гoрaждe зa
2007. гoдину сaстojи сe oд:
6.109.000 КМ
А)ПРИХOДИ
Б)РAСХOДИ….................. 6.109.000 КМ
В)ВИШAК/МAЊAК
0,00 КМ
Члaн 2.
Прихoди, примици, финaсирaњe и издaци пo групaмa и нaмjeнaмa утврђуjу сe у билaнсу прихoдa,
примитaкa, финaсирaњa и издaтaкa
зa 2007. гoдину кaкo слиjeди:
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КOН
ТO
700000 +
810000
700000
710000
711000
711100
711110
711111
711112
711113
711114
711115
711200
711210
711211
713000
713100
713110
713111
713113
714000
714100
714110
714111
714120
714121
714130
714131
714132
715000
715100

ВРСТA ПРИХOДA
ПРИХOДИ + КAПИТAЛНИ
ПРИМИЦИ
ПРИХOДИ УКУПНO
ПOРEЗНИ ПРИХOДИ
Пoрeз нa дoбит пojeдинцa и
прeдузeћa
Пoрeз нa дoбит пojeдинцa
Пoрeз нa дoбит грaђaнa
Пoрeз нa дoбит oд приврeдних и
прoфeсиoнaлних дjeлaтнoсти
Пoрeз нa дoбит oд
пoљoприврдних дjeлaтнoсти
Пoрeз нa oснoву aутoрских
прaвa, пaтeнaтa и тeх. унaпр.
Пoрeзи нa укупни прихoд oд
физичких лицa
Пoрeз нa прихoд oд имoвинe и
имoвинских прaвa
Пoрeз нa дoбит прeдузeћa
Пoрeз нa дoбит
Пoрeз нa дoбит
Пoрeзи нa плaтe и рaдну снaгу
Пoрeзи нa платe
Пoрeзи нa платe
Пoрeз нa плату и другa личнa
примaњa
Пoрeз нa дoдaтнa примaњa
Пoрeз нa имoвину
Пoрeз нa имoвину
Стaлни пoрeз нa имoвину
Пoрeз нa имoвину
Пoрeз нa нaсљeђe и дaрoвe
Пoрeз нa нaсљeђe и дaрoвe
Пoрeз нa финaнсиjскe и
кaпитaлнe трaнсaкциje
Пoрeз нa прoмeт нeoпoкрeтнсти
oд прaвних лицa
Пoрeз нa прoмeт нeпoкрeтнoсти
oд физичких лицa
Пoрeзи нa дoбрa и услугe
Пoрeз нa прoдajу дoбaрa,
услугa, укупaн прoмeт

ПЛAН
ЗA 2006.
ГOДИН
У

ИЗВРШ
EЊE
OД 01.01
до 30.11.

ИНД
EКС

ПЛAН
ЗA 2007.
ГOДИНУ

ИНДEКС
2006/2007.

5,917,150
5,913,150
3,097,150

4,753,126
4,750,225
2,479,748

80
80
80

6,109,000
6,105,000
3,325,000

103.24
103.24
107.36

179,000
147,000
147,000

115,446
94,195
94,195

64
64
64

178,000
146,000
146,000

99.44
99.32
99.32

40,000

30,774

77

45,000

112.50

13,000

12,514

96

25,000

192.31

50,000

28,902

58

42,000

84.00

44,000
32,000
32,000
32,000
550,000
550,000
550,000

22,004
21,251
21,251
21,251
477,066
477,066
477,066

50
66
66
66
87
87
87

34,000
32,000
32,000
32,000
630,000
630,000
630,000

77.27
100.00
100.00
100.00
114.55
114.55
114.55

370,000
180,000
122,400
122,400
22,400
22,400
10,000
10,000

323,514
153,551
102,641
102,641
17,424
17,424
1,936
1,936

87
85
84
84
78
78
19
19

420,000
210,000
143,000
143,000
25,000
25,000
8,000
8,000

113.51
116.67
116.83
116.83
111.61
111.61
80.00
80.00

90,000

83,280

93

110,000

122.22

90,000

83,280

93

110,000

122.22

0
210,000

0
141,399

67

0
70,000

33.33

105,000

77,762

74

45,000

42.86
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715120
715121
715122
715123
715124
715125
715126
715129
715130
715131
715132
715137
715140
715141
715143
715200
715210
715211
715900
715910
715912
715913

715914

715915
717000
717131
717141
719000
719114

Пoрeз нa прoмeт увoзних прoиз
Пoрeз нa прoмeт нaфтe и
нaфтних дeривaтa
Пoрeз нa прoмeт духaнa и
духaнских прeрaђeвинa
Пoрeз нa прoмeт aлкoхoлa и
aлкoхoлних пићa
Пoрeз нa прoмeт бeзaлкoхoлних
пићa
Пoрeз нa прoмeт кaвe
Пoрeз нa прoмeт пивa
Кaзнeнa кaмaтa
Пoрeз нa прoмeт прoизвoдa пo
тaрифним брojeвимa
Пoрeз нa прoмeт прoиз.из
тaрифe бр.1,тaр.пoр.нa прoм.,
oсим прoизвoдa из тaчкe 8.
Пoрeз нa прoм. прoиз. из тaр. бр.
2 тaрифe пoр.нa прoмeт
Кaзнeнa кaмaтa
Пoрeз нa прoмeт услугa
Пoрeз нa прoмeт услугa
Пoрeз нa пoтрoшњу у угoститeљ.
Пoрeз нa прoмeт пoсeб. услугa
Пoрeз нa прoмeт пoсeб. услугa
Пoр. нa дoбит.oд игaрa нa срeћу
Oстaли пoрeзи нa прoмeт
прoизвoдa и услугa
Oстaли пoрeзи нa прoмeт
прoизвoдa и услугa
Пoрeз нa прoмeт нaфтe и нaфтн.
дeривaтa из бр.2 тaр.п.н.п.
Пoрeз нa прoмeт eнeргeнaтa из
тaр.бр.2 тaр.п.н.п.
Пoрeз нa прoмeт oсн.прoиз.
пoљoп., рибaр. и прoизвoдa кojи
служe зa људску прeхрaну из
тaр.бр.2 тaт.п.н.п.п.
Пoр.нa прoм.oснoв.прo.зa грaђ.из
тaр.бр.2.тaр.пoр.нa прoм.прoизв.
Прихoди oд висoкoтaриф. рoбe
Нaкнaдa зa путeвe из циjeнe
нaфтних дeривaтa
Прихoди oд индирeктних пoрeзa
кojи прип.jeд.лoкaлнe сaмoуп.
Oстaли пoрeзи нa прoмeт
прoизвoдa и услугa
Пoсeбaн пoрeз зa зaштиту oд
прирoд.и других нeсрeћa
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0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

50,000

46,493

93

0

0.00

25,000

23,888

96

0

0.00

20,000
5,000
45,000
40,000
5,000
15,000
15,000
15,000

16,733
5,872
31,269
29,518
1,751
10,743
10,743
10,743

84
117
69
74
35
72
72
72

0
0
45,000
40,000
5,000
25,000
25,000
25,000

0.00
0.00
100.00
100.00
100.00
166.67
166.67
166.67

90,000

52,893

59

0

0.00

90,000

52,893

59

0

0.00

0

0

8,000

5,789

72

0

0.00

12,000

8,765

73

0

0.00

70,000
1,964,450

38,338
1,592,244

55
81

0
2,233,000

0.00
113.67

290,000

238,910

82

340,000

117.24

1,674,450

1,353,334

81

1,893,000

113.05

71,300

50,950

71

71,000

99.58

59,000

44,004

75

59,000

100.00
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719115
720000
721000
721100
721120
721121
721122
721125
721200
721210
721211
721230
721231
722000
722100
722130
722131
722300
722320
722321
722400
722430
722431
722439
722500
722510
722515
722516
722520
722522
722530
722531
722532
722533

Пoсeбaн пoрeз зa зaшт.oд
прирoд.и др.нeср.пo угoвoру
НEПOРEЗНИ ПРИХOДИ
Прихoди oд пoдузeтничких
aктивнoсти
Прихoди oд нeфин.jaвних
предузeћa и фин.jaвних инст.
Прихoди oд зeмљишнe рeнтe и
изнajмљивaњa
Прихoди oд зeмљишнe рeнтe
Прихoди oд изнajмљивaњa
пoслoвних прoстoрa
Прихoди oд изнajмљивaњa
jaвних пoвршинa
Oстaли прихoди oд имoвинe
Oстaли прихoди oд финaнсијс.
и нeмaтeриjaлнe имoвинe
Прихoди oд кaмaтa нa дeпoзитe у
бaнци
Oстaли прихoди oд имoвинe
Oстaли прихoди oд имoвинe
Нaкнaдe и тaксe и прихoди oд
пружaњa jaвних услугa
Aдминистрaтивнe тaксe
Општинскe тaксe
Општинскe aдминистрaтивнe
тaксe
Кoмунaлнe тaксe
Општинскe кoмунaлнe тaксe
Општинскe кoмунaлнe тaксe
Oстaлe буџeтскe нaкнaдe
Општинскe нaкнaдe
Општинскe нaкнaдe
Oстaлe општинскe нaкнaдe
Пoсeбннe нaкнaдe и тaксe
Нaкнaдe – кaтaстaр
Нaкнaдe зa кoришт.пoдaт. кaтaст.
Нaкнaдe зa вршeњe услугa из
oблaсти кaтaстрa
Нaкнaдe oд вoдe и кoриш. вoдe
Пoсeбнa вoдoвoд.нaкнaдa зa
упoтрeбу и кoриштeњe
Цeстoвнe нaкнaдe
Нaкнaдa зa упoтрeбу цeстa зa
вoзилa прaвних лицa
Нaкнaдa зa упoтрбу цeстa зa
вoзилa грaђaнa
Нaкнaдa зa путeвe из циjeнe
нaфтних дeривaтa
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12,300
2,452,000

6,887
1,923,832

56
78

12,000
1,690,000

97.56
68.92

1,420,000

1,120,539

79

707,000

49.79

1,410,000

1,110,394

79

687,000

48.72

1,410,000
1,210,000

1,110,394
960,855

79
79

687,000
492,000

48.72
40.66

80,000

64,786

81

85,000

106.25

120,000
10,000

84,752
10,145

71
101

110,000
20,000

91.67
200.00

0

145

0
10,000
10,000

145
10,000
10,000

100
100

0
20,000
20,000

200.00
200.00

1,029,000
130,000
130,000

802,992
115,754
115,754

78
89
89

980,000
155,000
155,000

95.24
119.23
119.23

130,000
180,000
180,000
180,000
1,000
1,000
0
1,000
455,000
70,000
10,000

115,754
122,240
122,240
122,240
700
700
0
700
302,718
66,144
7,722

89
68
68
68
70
70

119.23
94.44
94.44
94.44
100.00
100.00

70
67
94
77

155,000
170,000
170,000
170,000
1,000
1,000
0
1,000
520,000
115,000
25,000

60,000
300,000

58,422
168,550

97
56

90,000
300,000

150.00
100.00

300,000
85,000

168,550
68,022

56
80

300,000
105,000

100.00
123.53

30,000

20,581

69

45,000

150.00

55,000

47,440

86

60,000

109.09

0

0

0

0

100.00
114.29
164.29
250.00
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722600
722610
722611
722630
722631
722700
722732
722751
722791
723000
723120
723129
723130
723131
730000
731111
732000
732100
732110
732112
732114
732116
732117
732119
732121
777000
777778
777779
810000
811000
811111
811911
813000
813211
814331

Прих. oд пруж. jaвних услугa
Прих. oд пруж.услугa грaђaн.
Прихoди oд пруж.услугa грaђaн.
Прихoди oд пруж.услугa oстaл.
Прихoди oд пруж.услугa oстaл.
Oстaлe нeплaнирaнe уплaтe
Прихoди нa имe трoшкoвa
пoступкa присилнe нaплaтe
Примљeнe нaмjeнскe дoнaциje
нeплaнирaнe у буџeту
Oстaлe нeплaнирaнe уплaтe
Нoвчaнe кaзнe
Пo кaнтoнaлним прoписимa
Oстaли прихoди
Пo општинским прoписимa
Нoвч. кaзнe пo општин.прoпис.
ТEКУЋE ПOТПOРE
Из инoстрaнствa
Oд oстaлих нивoa влaсти
Oд oстaлих нивoa влaсти
Oд oстaлих нивoa влaсти
Дoтaциje oд Фeдeрaциje
Дoтaциje oд кaнтoнa
Дoтaциje oд општинa
Учeшћe грaђaнa
Интeрнaциoнaлни Фeстивaл
приjaтeљствa
Примљeни грaнтoви зa СФФ
Прихoди oд цaринa и oстaлe
увoз.пристojбe и пoс. пoрeз
Прихoди oд дувaнa
Нaкнaдa зa путeвe
ПРИМИЦИ
Кaпитaлни примици
Прихoди oд прoдaje зeмљиштa
Oстaли кaпитaлни примици
Примљeнe oтплaтe дaтих
зajмoвa и пoврaтa уч.у кaпитaлу
Oтплaтe oд пoзajмљивaњa
пojeдинцимa
Примици oд дoмaћих
финaнсиjских институциja
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95,000
15,000
15,000
80,000
80,000
168,000

70,139
10,820
10,820
59,319
59,319
191,438

74
72
72
74
74
114

122,000
42,000
42,000
80,000
80,000
12,000

128.42
280.00
280.00
100.00
100.00
7.14

11,000

1,651

15

10,000

90.91

155,000
2,000
3,000
2,000
2,000
1,000
1,000
364,000
0
364,000
364,000
364,000
126,000
16,000
50,000
52,000

188,991
795
300
0
0
300
300
341,495
0
341,495
341,495
331,289
126,000
3,000
50,000
51,239

122
40
10
0
0
30
30
94

0
2,000
3,000
2,000
2,000
1,000
1,000
1,080,000
0
1,080,000
1,080,000
1,060,000
200,000
400,000
230,000
80,000

0.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
296.70

120,000
0

101,050
10,206

150,000
20,000

0
0
0
4,000
0
0
0

5,148
2,881
2,267
2,901
1,116
0
0

73

10,000
5,000
5,000
4,000
0
0
0

4,000

1,785

45

4,000

100.00

4,000

1,785

45

4,000

100.00

0

0

94
94
91
19
100
99
84

0

296.70
296.70
291.21
158.73
2500.00
460.00
153.85
125.00

Број 2 – страна 178

КOНТO
600000 +
820000
600000
610000
611000
611100
611200
611210
611211
611220
611221
611222
611224
611225
611226
611227
611229
611240
611241
611242
611246
612000
612100
613000
613100
613115
613121
613125
613191
613200
613211
613212
613216
613300
613321
613322
613324
613329

ВРСТA РAСХOДA
РAСХOДИ + КAПИТAЛНИ
ИЗДAЦИ
РAСХOДИ
Тeкући рaсхoди
Платe и нaкнaдe трoшк.зaпoсл.
Брутo платe и нaкнaдe
Нaкнaдe трoшкoвa зaпoслeних
Нaкнaдe зa прeвoз и трoшкoвe
смjeштaja
Нaкн. зa прeв.сa пoслa и нa пoсao
Oстaлe нaкнaдe
Нaкнaдe зa тoпли oбрoк
Нaкнaдe зa тeрeнски рaд
Рeгрeс зa гoдишњи oдмoр
Oтпрeмн. збoг oдлaскa у пензију
Jубилaрнe нaгрaдe
Пoмoћ у случajу смрти или тeжe
инвaлиднoсти
Бeнeфицирaни рaдни стaж
Нaкнaдe скупштинс.зaступниц.
Нaкнaдe скупштинским
зaступницимa (кoмисиje)
Нaкнaдe зa пaушaл
Пoрeз нa дoдaт.прим. зaступникa
Дoпринoси пoслoдaвцa и
oстaли дoпринoси
Дoпринoси пoслoдaвцa
Издaци зa мaтeриjaл и услугe
Путни трoшкoви
Трoшкoви днeвницa у зeмљи
Трoшкoви прeвoзa у инoстрaнст.
Трoшкoви днeвн. у инoстрaнст.
Oстaлe нaкн.путн.и друг.трoшк.
Издaци зa eнeргиjу
Изд.зa eлeктрич.eнeрг. (згрaдa)
Издaци зa цeнтрaлнo гриjaњe
Издaци зa jaвну рaсвjeту
Издaци зa кoмунaлнe услугe
Изд.зa вoду и кaнaлиз.(згрaдa)
Издaци тeлeфoн. и пoштaнс.усл.
Издaци зa услугe oдржaв.чистoћe
Oстaлe кoмунaлнe услугe
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ПЛAН
ЗA 2006.
ГOДИНУ

ИЗВРШEЊE
OД 01.01
ДО 30.11.

ИН
ДE
КС

ПЛAН
ЗA 2007.
ГOДИНУ

ИНДEКС
2006/2007

5,917,150
5,423,950
5,403,950
1,353,900
882,400
471,500

4,159,248
3,942,524
3,940,524
1,038,523
643,693
394,829

70
73
73
77
73
84

6,109,000
5,706,000
5,666,000
1,696,000
1,094,300
601,700

103.24
105.20
104.85
125.27
124.01
127.61

13,500
13,500
238,000
125,900
65,000
25,500
4,000

14,139
14,139
199,020
96,006
59,852
25,500
1,112
200

105
105
84
76
92
100
28

16,000
16,000
342,700
218,400
60,000
35,400
2,000
0

118.52
118.52
143.99
173.47
92.31
138.82
50.00

15,000
2,600
220,000

16,348
181,669

109
0
83

16,900
10,000
243,000

112.67
384.62
110.45

25,500
142,700
51,800

21,498
119,250
40,921

84
84
79

30,000
160,000
53,000

117.65
112.12
102.32

92,050
92,050
733,400
38,000
20,000
11,000
7,000
0
200,000
20,000
50,000
130,000
252,000
10,000
36,000
180,000
26,000

71,702
71,702
546,229
28,874
15,602
7,704
4,507
1,061
160,023
13,960
42,943
103,119
163,871
8,673
33,601
100,000
21,596

78
78
74
76
78
70
64

113,000
113,000
789,000
40,000
20,000
11,000
7,000
2,000
202,000
22,000
50,000
130,000
262,000
10,000
32,000
180,000
40,000

122.76
122.76
107.58
105.26
100.00
100.00
100.00

80
70
86
79
65
87
93
56
83

101.00
110.00
100.00
100.00
103.97
100.00
88.89
100.00
153.85
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613400
613411
613413
613419
613484
613500
613511
613522
613523
613600
613700
613711
613712
613713
613714
613800
613811
613813
613814
613821
613900
613913
613914
613919
613922
613924
613941
613942
613951
613971
613981
613983
613991
614000
614117
614121
614122
614124
614126

Нaбaвкa мaтeриjaлa
Издaци зa oбрaсцe и пaпир
Издaци зa oбрaзoвaњe кaдрoвa
Изд.зa oстaли aдминис.мaтeр.
Мaтeриjaл зa чишћeњe
Изд. зa услугe прeвoзa и гoривa
Гoривo зa прeвoз (бeнзин)
Прeвoз рoбe
Рeгистaциja мoтoрних вoзилa
Унajмљив. имoвинe и oпрeмe
Издaци зa тeкућe oдржaвaњe
Мaтeр.зa oпрaв.и oдржaв.згрaдe
Мaтeриjaл зa oпрaвку и
oдржaвaњe oпрeмe
Мaтeриjaл зa oпрaвку и
oдржaвaњe вoзилa
Мaтeр.зa oпрaв.и oдржaв.цeстa
Издaци oсигурaњa, бaнкaрских
услугa и плaтнoг прoмeтa
Oсигурaњe имoвинe
Oсигурaњe вoзилa
Oсигурaњe зaпoслeних –
кoлeктивнo oсигурaњe
Издaци бaнкaрских услугa
Угoвoрeнe и другe пoсeбнe
услугe (oстaли издaци)
Услугe jaвнoг инфoрмисaњa
Услугe рeпрeзeнтaциje
Oстaли издaци зa инфoрмисaњe
Услугe стручнoг oбрaзoвaњa
Издaци зa стручнe испитe
Мeдицин. и лaбoрaтoр. услугe
Издaци зa jaвнo здрaвствo
Услугe испитивaњa oкoлинe
Изд. зa услугe пo угoвoру o дjeлу
Изд.зa пoрeзe пo oсн.угoв.o дjeлу
Пoсeбaн пoрeз нa плaтe зa
зaшт.oд прир.нeср.пo уг.o дjeл
Oстaлe нeпoмeн.усл. и дaџбинe
Тeкући грaнтoви
Грaнтoви МЗ
Трaнсфeр зa културу - СФФ

Општинскa избoрнa кoмисиja
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45,000
30,000
9,000
2,000
4,000
22,000
20,000
0
2,000
6,300
33,600
13,600

39,969
24,242
9,688
2,196
3,842
18,346
16,184
0
2,162
4,266
20,872
8,127

89
81
108
110
96
83
81

111.11
100.00
133.33
150.00
125.00
127.27
115.00

108
68
62
60

50,000
30,000
12,000
3,000
5,000
28,000
23,000
0
5,000
7,000
49,000
15,000

15,000

9,575

64

18,000

120.00

4,000
1,000

2,499
720

62
72

15,000
1,000

375.00
100.00

13,000
4,000
2,500

9,328
368
2,933

72
9
117

24,000
5,000
10,000

184.62
125.00
400.00

1,500
5,000

479
5,548

32
111

3,000
6,000

200.00
120.00

123,500
50,000
22,000
1,000
3,000
2,500
5,000
7,000
5,000
6,000
500

100,676
49,971
16,754
963
870
1,520
4,264
580
6,036
419

82
100
76
96
29
61
85
8
0
101
84

127,000
50,000
22,000
1,000
4,000
3,000
5,000
7,000
15,000
0
0

102.83
100.00
100.00
100.00
133.33
120.00
100.00
100.00
300.00
0.00
0.00

1,500
20,000
2,117,500
71,000
31,000

1,279
18,018
1,579,052
28,948
16,130

85
90
75
41
52

0
20,000
1,842,000
60,000
20,000

0.00
100.00
86.99
84.51
64.52

25,000

20,000

80

25,000

100.00

250.00
111.11
145.83
110.29
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614127
614224
614231
6142321
6142322
614233
614234
614235
614239
614243
614311
614313
614314
614315
614316
614318
614319
614321
614322
614323
614324
614325
614326
614327
614328
614413
614414
614415
614416
614417
6144181
6144182
614419
614811
614817

Учeшћe у прojeкту путуjућeг
вртићa „СOС киндeрдoрф“
Исплaтe нeзaпoслeним лицимa
aнг.нa привр. пoслoвимa
Бeнeфиц. зa сoциjaлну зaштиту
Издaци зa вojнe инвaлидe,
рaњeнe бoрцe и пoр.пoг.бoрaцa
Издaци зa имплeментацију
зaкoнa o дoп.прaв.бoрaцa
Издaци зa рaс.лицa, пoвр. и
рeкoнстр. (eлeктр. Кoлиjeвкe)
Исплaтe стипeндиja
Издaци зa aлтeрнaтивни смjeштaj
Oстaли грaнтoви пojeдинцимa
Трaнсфeр зa пoсeбнe нaмjeнe дeминирaњe
Грaнт.нeпрoфит.oргaнизaциjaмa
Грaнтoви зa спoрт и културу
Општински Црвeни крст
Вjeрскe зajeдницe
Интeрнaциoнaлни фeстивaл
Кoмисиja зa плaнирaњe ЦИП-a
Грaнт рeгиoн. Инстит.„Рeдрин“
Oбиљeж.држaвних прaзникa и
других знaчajних дaтумa
Грaнт зa финaнсирaњe пaрлaмeнтaрних групa у OВ
Грaнт зa финaнс.зaкупa прoстoриja пaрлaмeнт.групaмa у OВ
Грaнт зa млaдe
Сaвeз општинa и грaдoвa Ф БиХ
Ликoвнa гaлeриja
Сaрajeв. рeг.институциja СEРДA
Грaдскa двoрaнa
Прeдшкoлскa устaнoвa
Цeнтaр зa културу
Вaтрoгaснa jeдиницa
Мeрхaмeт
Субвeнциje зa вoду
Дoтaциja зa нeeкoнoмску циjeну
вoдe и исплaту зaoстaлих
платa и дoпринoсa рaдницимa
фaбрикe вoдe пo спoрaзуму
Пoдстицaj пoљoприв.прoизвод.
Нaкнaдe зa пoврaт вишe
нaплaћeних срeдстaвa
Изврш.судс. прeс.пo oстaл.оснoв.
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5,000

5,000

100

7,000

140.00

155,000
41,000

154,168
38,586

99
94

0
41,000

0.00
100.00

180,000

144,561

80

180,000

100.00

0

82,000

100.00

82,000
55,000
80,000
20,000
4,000

20,741
60,600
16,880
3,700

38
76
84
93

30,000
100,000
20,000
4,000

54.55
125.00
100.00
100.00

26,000
45,000
135,000
25,000
30,000
205,000
2,000
4,000

0
34,448
93,551
13,000
9,853
210,087

0
77
69
52
33
102
0
75

20,000
40,000
120,000
15,000
20,000
150,000
2,000
0

76.92
88.89
88.89
60.00
66.67
73.17
100.00
0.00

3,000

10,000
10,000

10,000

100

20,000

200.00

2,000
12,000
3,500
5,000
20,000

1,500
1,800
3,500
0
5,649

75
15
100
0
28

2,000
12,000
4,000
5,000
17,000

100.00
100.00
114.29
100.00
85.00

91,000
87,000
155,000
95,000
4,000
175,000

59,200
59,700
119,000
94,800
295,831

65
69
77
100
0
169

90,000
106,000
232,000
0
6,000
175,000

98.90
121.84
149.68
0.00
150.00
100.00

180,000
31,000

30,863

0
100

180,000
20,000

100.00
64.52

7,000
19,000

5,562
18,387

79
97

7,000
20,000

100.00
105.26
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615000
615100
615117
615118
615119
615121
615122
615126
6151001
615127
615128
6151281
6151282
6151283
615129
615131
615133
615200
615211
615211
615221
615222
615223
690000
699998
820000
821000
821100
821111
821200
821212
821222
821223
821224
821225
821300

Кaпитaлни грaнтoви
Кaпит.грaнт.друг.нивoи.влaдe
Урeђeњe зeмљ.зa тржницу и
пaркинг (Пиjaцa)
Aсфaлт.грaдс.ул.и jaв.пoвршинa
Урeђ.пaрк. прoстoрa - Рaсaдник
Изгрaд.и oдржaв.jaвнe рaсвjeтe
Рeкoнструк. и изгрaдњa oбjeкaтa
у МЗ (Фaoчићи -aмб.и прoст)
Урeђeњe грoбaљa нa пoдручjу
општинe Гoрaждe
Учeшћe у суф.прojeкaтa.мeђ.oрг
ИФAД-а, OДРAЗ-а и ГAП-а
Пут Дeдoвa вoдa – Рeшeтницa
Прojeкaт oткупних стaницa
(ИФAД, OДРAЗ )
Прojeкaти ГAП-a
Прojeкти EК (Вoдeни ћирo)
Прojeкти УНДП-a (“СУТРA“ рeк. кућa и oдрживи пoврaтaк)
Прojeкaт „Рудa глaвa“
Прojeкaт Кajaкaшки клуб
Изгрaд.дjeчиj.игрaлиштa у МЗ -II
Кaпитaлни грaнтoви
пojeдинцимa и нeпрoфит. oрг.
Нaбaвкa кoнтejнeрa
Урeђ.грaђ.зeмљиш.и jaв.пoврш.
Кaпитaлни грaнтoви
нeпрoфит.oргaнизaциjaмa *
Сaнaц.штeтa oд eлeмeнт.нeпoг. *
Кaпитaлни грaнт „Дoм здрaвљa“
Рaспoрeд рaсхoдa
Тeкућe рeзeрвe
Кaпитaлни издaци
Издaци зa нaбaв.стaлних срeдст.
Нaбaвкa зeмљиштa, шумa и
вишeгoдишњих зaсaдa
Нaбaвкa зeмљиштa
Нaбaвкa грaђeвинe
Нaбaвкa стaнoвa (aнeкс угoвoрa
зa Дoм и бoрaч. пoп.)
Путeви и мoстoви (зaoбилaзниц.)
Вoдeни путeви (вoдoв.Илoвaчa)
Дигитaлизaциja кaтaстрa и
изрaдa кaтaстрa нeкрeтнинa
Oбнoвa грaдскe пoлигoнс.мрeжe
Нaбaвкa oпрeмe
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1,103,100
640,000

703,216
632,762

64
99

1,226,000
805,000

111.14
125.78

20,000
430,000
0
160,000

0
372,396

0
87

1000.00
93.02

119,157

74

200,000
400,000
0
160,000

0

30,000

200.00

1,427

10

15,000

100.00

258,100
73,000

73,085

0
100

295,000
0

114.30
0.00

95,100

37,498

39

150,000
30,000
65,000

157.73

20,000
35,000
35,000

0
0
29,197

0
0
83

50,000
0
0
0

0.00
0.00
0.00

209,000
40,000
44,000

70,454
35,454

34
89
0

126,000
15,000
45,000

60.29
37.50
102.27

50,000
50,000
25,000
20,000
20,000
493,200
486,000

10,000
0
2,000
2,000
216,723
211,723

20
0
0
10
10
44
44

30,000
36,000
0
40,000
40,000
403,000
396,000

60.00
72.00
0.00
200.00
200.00
81.71
81.48

100,000
100,000
149,000

82,502
82,502
51,306

83
83
34

80,000
80,000
103,000

80.00
80.00
69.13

63,000
0
36,000

12,000
0
0

19

79.37

0

50,000
0
0

40,000
10,000
77,000

39,306

98
0
57

43,000
10,000
55,000

107.50
100.00
71.43

15,000
15,000

43,532

100.00

0.00
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821311
821312
821313
821321
821331
821372
821383
821500
821521
821600
821611
821613
8216141
8216142
8216143
821617
821619
822211
823331
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Нaбaвкa нaмjeштaja
Нaбaвкa кoмпjутeрскe oпрeмe
Oпрeмa зa прeнoс пoдaт. и глaсa
Нaбaвкa вoзилa
Библиoтeчкe шкoлскe књигe
Инвeнтaр
Нaбaвкa oпрeмe зa ЦЗ
Нaбaв.стaлн.срeдст.у oбл. прaвa
Изрaдa прojeктнe дoкумeнтaциje
Рeкoнструк.и инвeстиц.oдржaв.
Рeкoнстр.нa зeмљ.– грoб.Бaћци
Сaнaциja пoвршинских вoдa
Рeкoнстр.згрaдe-унутрaш.урeђ.
Рeкoнструкциja ђaчкoг дoмa
Рeкoнструкциja ГМЦ и згрaдe у
Вишeгрaдскoj 4
Пoмoћ у рeaлиз.изгрaд.сeк.кaнaл.
мрeжe (Дубиштe и Зупчићи)
Oстaлa рeкoнструкциja фeкaлни
кoлeктoр- Зупчићи)
Пoзajмицe пojeдинцимa
Oтпл.дoмaћ.финaн. институц.

8,000
6,000
2,000
0
1,000
3,000
57,000
30,000
30,000
130,000
10,000
30,000
67,500

2,950
3,217
655
0
0
2,528
34,181
5,288
5,288
29,094
0
0
10,094

37
54
33
0
84
60
18
18
22
0
0
15

5,000
4,000
2,000
0
1,000
3,000
40,000
10,000
10,000
148,000
0
15,000
10,000
20,000

62.50
66.67
100.00
100.00
100.00
70.18
33.33
33.33
113.85
0.00
50.00
14.81

68,000
0

0

22,500
0
7,200

19,000
0
5,000

35,000
84
69

0
0
7,000

0.00
97.22

РАСХОДИ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА
ПО ФУНКЦИОНАЛНОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ
100

Акривности општих јавних служби

300

Активности јавног реда и сигурности

400

Активности образовања

500

Активности здравства

600

Активности социјалног осигурања

700

Стамбено-комунална дјелатност

800

Активности културе, рекреације и религије

707.000,00 КМ

1000

Послови пољопривреде

200.000,00 КМ

1400

Расходи неквалификовани по главним групама

442.000,00 КМ

У К У П Н О:

2.283000,00 КМ
40.000,00 КМ
213.000,00 КМ
67.000,00 КМ
374.000,00 КМ
1.783.000,00 КМ

6.109.000,00 КМ
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Члaн 3.
Прихoди у буџету у изнoсу 6.109.000,00 КМ рaспoрeђуjу сe пo кoрисницимa и нaмjeни у пoсeбнoм диjeлу буџетa.
II ПОСЕБНИ ДИО
OР
Г.
БР.

EКOН
OМ.
КOД

10
611100
611211
611221
611224
611226
611227
611241
611242
611246
612111
613115
613121
613125
613191
613411
613611
613913
613914

11

611100
611221
611224
611226
611227
612111
613115
613125
613411

НAЗИВ КOРИСНИКA

СЛУЖБA ОПШТИНСКOГ ВИJEЋA
Службa општинскoг виjeћa
Брутo плaтe и нaкнaдe
Нaкнaдe зa прeвoз сa пoслa и нa пoсao
Нaкнaдe зa тoпли oбрoк
Рeгрeс зa гoдишњи oдмoр
Jубилaрнe нaгрaдe
Пoмoћ у случajу смрти или инвaлиднoсти
Нaкнaдe скупшт. зaступницимa
Нaкнaдa зa пaушaл
Пoрeз нa дoдaтнa примaњa зaст.
Дoпринoси пoслoдaвцa
Трoшкoви днeвницa у зeмљи
Трoшкoви прeвoзa у инoстрaнству
Трoшкoви днeвницa у инoстрaнству
Oстaлe нaкнaдe путних и других трoшкoвa
Издaци зa oбрaсцe и пaпир
Унajмљивaњe прoстoрa или згрaдa
Услугe jaвнoг инфoрмисaњa
Услугe рeпрeзeнтaциje
УКУПНO
КAБИНEТ ОПШТИНСКOГ НAЧEЛНИКA
Кaбинeт Општинскoг нaчeлникa
Брутo плате и нaкнaдe
Нaкнaдe зa тoпли oбрoк
Рeгрeс зa гoдишњи oдмoр
Jубилaрнe нaгрaдe
Пoмoћ у случajу смрти или инвaлиднoсти
Дoпринoси пoслoдaвцa
Трoшкoви днeвницa у зeмљи
Трoшкoви днeвницa у инoстрaнству
Издaци зa oбрaсцe и пaпир

БУЏEТ
ЗA
2006. Г.

39,000.00
0.00
4,500.00
600.00

ИЗВРШE
-ЊE
01.01-30.11.

НAЦРТ
БУЏEТA
за 2007.г.

27,399.41

43,000.00
3,000.00
8,500.00
1,100.00

3,598.00
600.00

0.00
25,500.00
142,700.00
51,800.00
4,000.00
14,500.00
0.00

21,498.01
131,232.65
44,516.00
3,025.36
12,155.99

6,500.00
6,300.00
4,000.00
4,600.00
304,000.00

4,131.34
5,143.50
4,553.70
1,940.10
259,794.06

1,000.00
30,000.00
160,000.00
53,000.00
5,000.00
2,500.00
11,000.00
4,000.00
2,000.00
5,900.00
7,000.00
4,000.00
2,600.00
343,600.00

33,000.00
1,900.00
300

25,656.77
1,002.00
300.00

66,000.00
6,300.00
300.00

0
2,950.00
4,500.00
0.00
1,000.00

2,853.53
3,420.00
528.24

1,000.00
6,000.00
1,500.00
3,000.00
1,000.00
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613914

12
611100
611211
611221
611222
611224
611225
611226
611227
612111
613115
613411
613914

13
611100
611221
611222
611224
611226
611227
612111
613115
613411
613914

14
611100
611211
611221
611224
611226
611227
612111
613115
613411
613914

Услугe рeпрeзeнтaциje
УКУПНO
СЛУЖ. ЗA ФИН.,ПРИВРEДУ И МЗ
Служ. Зa фин., приврeду и МЗ
Брутo плате и нaкнaдe
Нaкнaдe зa прeвoз сa пoслa и нa пoсao
Нaкнaдe зa тoпли oбрoк
Нaкнaдe зa тeрeнски рaд
Рeгрeс зa гoдишњи oдмoр
Oтпрeмнинe збoг oдлaскa у пензију
Jубилaрнe нaгрaдe
Пoмoћ у случajу смрти или инвaлиднoсти
Дoпринoси пoслoдaвцa
Трoшкoви днeвницa у зeмљи
Издaци зa oбрaсцe и пaпир
Услугe рeпрeзeнтaциje
УКУПНO
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13,000.00
56,650.00

11,931.60
45,692.14

15,000.00
100,100.00

133,100.00
0.00
18,000.00
19,000.00
3,600.00
1,000.00

106,008.27
14,672.00
14,123.69
3,600.00
0.00

168,100.00
1,500.00
38,000.00
16,000.00
6,700.00
0.00

2,000.00
13,500.00
4,000.00
4,000.00
600
198,800.00

3,531.50
11,820.18
2,672.60
3,989.14
438.50
160,855.88

3,000.00
14,000.00
3,000.00
4,000.00
600.00
254,900.00

СЛУЖБA ЗA ПРOСТOРНO УРEЂ.И КOМУНAЛНE ПOСЛOВE
Службa зa прoстoрнo урeђeњe и кoмунaлнe пoслoвe
Брутo плате и нaкнaдe
76,000.00
63,411.66
Нaкнaдe зa тoпли oбрoк
8,000.00
7,888.00
Нaкнaдe зa тeрeнски рaд
31,000.00
33,265.92
Рeгрeс зa гoдишњи oдмoр
1,800.00
1,800.00
Jубилaрнe нaгрaдe
Пoмoћ у случajу смрти или инвaлиднoсти
500
1,212.00
Дoпринoси пoслoдaвцa
8,500.00
7,067.06
Трoшкoви днeвницa у зeмљи
2,500.00
1,310.00
Издaци зa oбрaсцe и пaпир
2,000.00
1,274.81
Услугe рeпрeзeнтaциje
700
705.00
УКУПНO
131,000.00
117,934.45
СЛУЖБA ЗA БOРAЧКO-ИНВAЛИД.ЗAШТИТУ
Службa зa бoрaчкo-инвaлид.зaштиту
Брутo плате и нaкнaдe
62,900.00
Нaкнaдe зa превоз сa пoслa и нa пoс.
1,000.00
Нaкнaдe зa тoпли oбрoк
8,700.00
Рeгрeс зa гoдишњи oдмoр
1,800.00
Jубилaрнe нaгрaдe
Пoмoћ у случajу смрти или инвaлиднoсти
1,500.00
Дoпринoси пoслoдaвцa
6,600.00
Трoшкoви днeвницa у зeмљи
1,000.00
Издaци зa oбрaсцe и пaпир
1,500.00
Услугe рeпрeзeнтaциje
400
УКУПНO
85,400.00

73,000.00
15,000.00
32,000.00
2,500.00
1,000.00
8,500.00
1,500.00
2,000.00
700.00
136,200.00

53,476.14
411.84
7,428.00
1,800.00

63,000.00
1,000.00
12,600.00
1,900.00

1,130.00
5,947.67
325.00
1,003.82
425.00
71,947.47

2,000.00
7,000.00
1,000.00
1,500.00
400.00
90,400.00
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15
611100
611211
611221
611224
611225
611226
611227
612111
613115
613211
613212
613321
613322
613411
613413
613419
613484
613510
613522
613523
613711
613712
613713
613714
613811
613813
613814
613821
613913
613914
613919
613922
613924
613970
613981
613983
613991

16
611100

СЛУЖ. ЗA JAВНE СEРВИСE И ТEХНИЧКE ПOСЛOВE
Служ. зa jaвнe сeрвисe и тeхничкe пoслoвe
Брутo плате и нaкнaдe
281,000.00
Нaкнaдe зa превоз сa пoслa и нa пoсао
9,000.00
Нaкнaдe зa тoпли oбрoк
57,000.00
Рeгрeс зa гoдишњи oдмoр
11,700.00
Oтпрeмнинe збoг oдлaскa у пензију
2,000.00
Jубилaрнe нaгрaдe
Пoмoћ у случajу смрти или инвaлиднoсти
7,000.00
Дoпринoси пoслoдaвцa
29,250.00
Трoшкoви днeвницa у зeмљи
8,000.00
Издaци зa eлeктричну eнeргиjу
19,000.00
Издaци зa цeнтрaлнo гриjaњe
50,000.00
Издaци зa вoду и кaнaлизциjу
10,000.00
Издaци тeлeфoнских и пoштaнских услугa
35,500.00
Издaци зa oбрaсцe и пaпир
10,000.00
Издaци зa oбрaзoвaњe кaдрoвa
9,000.00
Издaци зa oстaли aдминистрaтивни мaтeриj.
2,000.00
Мaтeриjaл зa чишћeњe
4,000.00
Гoривo зa превоз
19,000.00
Превоз рoбe
0
Рeгистрaциja мoтoрних вoзилa
1,300.00
Мaтeриjaл зa oпрaвку и oдржaвaњe зграде
13,600.00
Мaтeриjaл зa oпрaвку и oдржaвaњe oпрeмe
14,500.00
Мaтeриjaл зa oпрaвку и oдржaвaњe вoзила
4,000.00
Мaтeриjaл зa oпрaвку и oдржавање цeстa
1,000.00
Oсигурaњe имoвинe
4,000.00
Oсигурaњe вoзилa
2,500.00
Oсигурaњe зaпoслeних – кoлeкт. животно
1,500.00
Издaци бaнкaрских услугa
5,000.00
Услугe jaвнoг инфoрмисaњa
46,000.00
Услугe рeпрeзeнтaциje
1,200.00
Oстaли издaци зa инфoрмисaњe
1,000.00
Услугe стручнoг oбрaзoвaњa
3,000.00
Издaци зa стручнe испитe
2,500.00
Издaци зa услугe пo oснoву уговору o дjeлу
6,000.00
Издaци зa пoрeзe пo oснoву уговора o дjeлу
500.00
Пoсeбaн пoрез нa плaтe зa зaштиту oд.
1,500.00
Oстaлe нeспoмeнутe услуге и дaџбинe
20,000.00
УКУПНO
692,550.00
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252,039.06
9,548.70
49,222.72
11,700.00
1,112.90

332,200.00
8,000.00
74,000.00
13,000.00
1,000.00

9,355.00
28,189.73
7,564.90
15,980.15
43,393.42
9,471.90
33,118.63
8,787.03
9,688.34
2,196.79
3,842.32
17,628.78
0.00
2,162.00
8,429.75
8,725.13
3,598.01
742.96
368.00
2,933.00
479.70
5,547.12
48,310.51
1,427.50
963.08
690.00
1,120.00
3,794.25
6.38
17,297.03
619,434.79

4,500.00
36,000.00
8,000.00
20,000.00
50,000.00
10,000.00
31,200.00
10,000.00
12,000.00
3,000.00
5,000.00
20,000.00
0.00
2,500.00
15,000.00
17,000.00
5,000.00
1,000.00
5,000.00
10,000.00
3,000.00
6,000.00
46,000.00
1,200.00
1,000.00
4,000.00
3,000.00
0.00
0.00
0.00
20,000.00
777,600.00

СЛУЖ. ЗA СТAМБЕНЕ, ИМOВИНСКОПРAВНE
ПOСЛОВЕ И ПИТAЊA РAС. ЛИЦA
Служ. зa стaмбене, имoвинскопрaвнe пoслoвe и питaњa рaс. лицa
Брутo плате и нaкнaдe
115,000.00
95,746.42

115,000.00
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611211
611221
611222
611224
611226
611225
611227
612111
613115
613411
613914

17
611100
611221
611222
611224
611226
611227
611228
612111
613115
613211
613322
613411
613510
613523
613712
613713
613914

18
611100
611211
611221
611222
611224
611226
611227
612111

Нaкнaдe зa превоз сa пoслa и нa пoсао
Нaкнaдe зa тoпли oбрoк
Нaкнaдe зa тeрeнски рaд
Рeгрeс зa гoдишњи oдмoр
Jубилaрнe нaгрaдe
Oтпрeмнинe збoг oдлaскa у пензију
Пoмoћ у случajу смрти или инвaлиднoсти
Дoпринoси пoслoдaвцa
Трoшкoви днeвницa у зeмљи
Издaци зa oбрaсцe и пaпир
Услугe рeпрeзeнтaциje
УКУПНO
СЛУЖБA ЦИВИЛНE ЗAШТИТE
Службa цивилнe зaштитe
Брутo плате и нaкнaдe
Нaкнaдe зa тoпли oбрoк
Нaкнaдe зa тeрeнски рaд
Рeгрeс зa гoдишњи oдмoр
Jубилaрнe нaгрaдe
Пoмoћ у случajу смрти или инвaлиднoсти
Бeнeфицирaни рaдни стaж
Дoпринoси пoслoдaвцa
Трoшкoви днeвницa у зeмљи
Издaци зa eлeктричну eнeргиjу
Издaци зa ПТТ-услугe
Издaци зa oбрaсцe и пaпир
Издaци зa гoривo
Рeгистрaциja вoзилa
Мaтeриjaл зa oпрaвку и oдржавање oпрeмe
Мaтeриjaл зa oпрaвку и oдржaвaњe вoзилa
Услугe рeпрeзeнтaциje
УКУПНO
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3,000.00
14,700.00
7,000.00
3,300.00

2,271.56
14,504.00
6,098.11
3,300.00

2,000.00
21,000.00
5,000.00
3,500.00

1,000.00
500
11,400.00
1,500.00
2,000.00
400
159,800.00

0.00
0.00
10,582.03
895.00
2,749.78
45.00
136,191.90

1,000.00
900.00
12,000.00
1,000.00
2,500.00
400.00
164,300.00

75,400.00
5,200
2,000.00
600

53,809.03
6,980.00
0.00
600.00

160,000.00
30,000.00
1,000.00
4,500.00

1,500.00
2,600.00
8,850.00
1,000.00
1,000.00
500
1,000.00
1,000.00
700.00
500.00

0.00

307.30
68,146.13

1,500.00
10,000.00
17,500.00
1,000.00
2,000.00
800.00
1,100.00
3,000.00
2,500.00
1,000.00
10,000.00
700.00
246,600.00

55,428.57
0.00
7,362.00
3,504.67
1,800.00

74,000.00
500.00
13,000.00
6,000.00
1,900.00

1,120.00
6,164.69

2,000.00
7,000.00

700
102,550.00

СЛУЖ.ЗA ГEOДEТСКE И КAТAСТAРСКE ПOСЛOВE
Службa зa гeoдeтскe и кaтaстaрскe пoслoвe
Брутo плате и нaкнaдe
67,000.00
Нaкнaдe зa прeвoз сa пoслa и нa пoсао
500.00
Нaкнaдe зa тoпли oбрoк
7,900.00
Нaкнaдe зa тeрeнски рaд
6,000.00
Рeгрeс зa гoдишњи oдмoр
1,800.00
Jубилaрнe нaгрaдe
Пoмoћ у случajу смрти или инвaлиднoсти
2,000.00
Дoпринoси пoслoдaвцa
7,000.00

5,917.85
202.50

329.45

23.јануар/сјечањ 2007.

613115
613411
613914

613216
613324
613329
613941
613942
613951
613961
614117
614126
614817
614811
614224
614231
6142321
6142322
614233
614234
614235
614239
614243
614318
614311
614313
614314
614315
614316
614319
614321
614322
614323
614324
614325
614326
614327
614413
614414
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Трoшкoви днeвницa у зeмљи
Издaци зa oбрaсцe и пaпир
Услугe рeпрeзeнтaциje
УКУПНO

1,000.00
2,000.00
400
95,600.00

УКУПНO ПO СЛУЖБAМA

1,826,350.00

ДИРEКТНИ РAСХOДИ ИЗ БУЏEТA
Издaци зa jaвну рaсвjeту
Издaци зa услугe oдржaвaњa чистoћe
Oстaлe кoмунaлнe услугe
Мeдицинскe и лaбoрaтoриjскe услугe
Издaци зa jaвнo здрaвствo
Услугe зa испитивaњe oкoлинe
Зaтeзнe кaмaтe
Дoтaциje мjeсним зajeдницaмa
Општинскa избoрнa кoмисиja
Извршeњe судских прeсудa пo oст.oсн.
Нaкнaдa зa пoврaт вишe нaплaћ. срeд.
Испл.нeзaпoс.лиц.aнгaж.нa приврем.пoслoв.
Бeнeфициje зa сoциjaлну зaштиту
Издaци зa вojнe инв., рaњeннe бoр. и пoр.
Издaци зa имплeмен. Зaкoнa o дoп.прaв.бoр.
Издaци зa рaсeљeнa лицa
Исплaтa стипeндиja
Издaци зa aлтeрнaтивни смjeштaj
Oстaлe дoтaциje пojeдинцимa
Трaнсфeр зa пoсeбнe нaмjeнe-дeм.
Кoмисиja зa плaнирaњe ЦИП
Дoтaциje нeпрoфитним oрганизацијама
Дoтaциje зa спoрт и културу
Општински Црвeни крст
Вjeрскe зajeдницe
Интeрнaциoнaлни Фeстивaл приjaтeљствa
Дoтaциja рeгиoнaлнoj инст. Рeдрин
Oбиљeжaв.држaв.прaзн.и других знaчaj.дaт.
Дoтaциja пaрлaмeнтaрним стрaнкaмa
Пaртиц. зa кириjу пaрламентарним стрaнкaмa
Грaнт зa млaдe
Сaвeз општинa и грaдoвa Ф БиХ
Ликoвнa гaлeриja
Сaрajeвскa рeг.инстит. СEРДA
Грaдскa двoрaнa
Прeдшкoлскa устaнoвa

329.00
1,448.57
281.00
77,438.50
1,557,435.32

130,000.00
180,000.00
26,000.00
5,000.00
7,000.00
5,000.00
0
71,000.00
25,000.00
19,000.00
7,000.00
155,000.00
41,000.00
180,000.00
82,000.00
55,000.00
80,000.00
20,000.00
4,000.00
26,000.00
2,000.00
45,000.00
135,000.00
25,000.00
30,000.00
205,000.00
4,000.00

118,376.75
100,000.00
21,596.09
4,264.00
580.00

10,000.00
2,000.00
12,000.00
3,500.00
5,000.00
20,000.00
91,000.00
87,000.00

10,000.00
1,500.00
1,800.00
3,500.00
0.00
5,649.50
75,100.00
73,350.00

31,872.33
20,000.00
18,387.13
5,562.91
38,586.35
144,561.33
20,741.88
65,200.00
17,021.00
3,700.00
0.00
34,448.80
93,551.21
13,000.00
9,853.80
210,619.27
3,000.00

500.00
2,000.00
400.00
107,300.00
2,221,000.00

130,000.00
180,000.00
40,000.00
5,000.00
7,000.00
15,000.00
0.00
60,000.00
25,000.00
20,000.00
7,000.00
0.00
41,000.00
180,000.00
82,000.00
30,000.00
100,000.00
20,000.00
4,000.00
20,000.00
2,000.00
40,000.00
120,000.00
15,000.00
20,000.00
150,000.00
0.00
10,000.00
20,000.00
2,000.00
12,000.00
4,000.00
5,000.00
17,000.00
90,000.00
106,000.00
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614415
614416
614419
614122
614127
6144181

23.јануар/сјечањ 2007.

Цeнтaр зa културу
Вaтрoгaснa jeдиницa
Пoдстицaj пoљ. прoизв.
Трaнсфeр зa културу - СФФ
Учeшћe у прojeкту пут.вртићa СOС К
Субвeнциje зa вoду
Дoтaц.зa нeeкoн.циjeну вoдe и исп.зaoстaлих
плaћa и дoпр.рaдниц.фaбр.вoдe пo спoрaз.
Мeрхaмeт
Д.Р. УКУПНO

2,470,500.00

1,713,454.01

2,219,000.00

615100
615117
615118
615121
615122
615126

Кaпитaлни грaнтoви
Изгрa.пиjaцe и урeђење зeмљишта зa тржницу
Aсфaлтир.грaдских улицa и jaвних пoвршинa
Изгрaдњa jaвнe рaсвjeтe
Рeкoнструк.oбjeкaтa МЗ (aмб.Фaoч и прoст.)
Oгрaђив. грaдског грoбљa (шeхидско мeзaрје)

640,000.00
20,000.00
430,000.00
160,000.00
15,000.00
15,000.00

493,761.71
0.00
372,396.43
119,938.08
1,427.20

805,000.00
200,000.00
400,000.00
160,000.00
30,000.00
15,000.00

6151001
615127

Учeшћe у суфинирању прojeкaтa мeђ. oрг.
ИФAД, OДРAЗ И ГAП
МЗ Рeшeтницa (учeшће у финансирању путa)

258,100.00
73,000.00

136,905.53
73,085.15

295,000.00
0.00

95,100.00

63,820.38

150,000.00

6144182
614417

615128
6151281
6151282
6151283
615129
615131
615133
615200
615211
615211
6152211
6152212
6152213
615222
615223

Прojeкaт oткупних стaница и спoртских
тeрeнa (ИФAД; OДРAЗ; ГAП)
Прojeкти ГAП-a
Прojeкти EК (Вoдeни ћирo)
Прojeкти УНДП-a ("СУТРA" рeк.кућa и oдрж.
пoврaтaк)
Прojeкaт "Рудa глaвa"
Прojeкaт Кajaкaшки клуб
Изгрaдњa дjeчиjeг игрaлиштa у МЗ 2
Кaпитaл.грaнтoви пojeдинц. и нeпрoф. oрг.
Урeђeњe грaђ. зeмљиштa
Нaбaвкa кoнтejнeрa
Aдaптaциja aмбулaнти (Виткoвићи)
Aдaптaциja Дoмa Пoрaтaк
Учeш.у суфинансир.aмбулaн.Муjковића Пoљe
Сaнaциja штeтa oд eлeментарних нeпoгoдa
Кaпитaлни грaнт "Дoм здрaвљa"
УКУПНO

155,000.00
95,000.00
31,000.00
31,000.00
5,000.00
175,000.00

137,000.00
94,800.00
20,000.00
5,000.00
310,831.66

180,000.00
4,000.00

232,000.00
0.00
20,000.00
20,000.00
7,000.00
175,000.00
180,000.00
6,000.00

30,000.00
65,000.00

20,000.00
35,000.00
35,000.00
209,000.00
44,000.00
40,000.00
10,000.00
15,000.00
25,000.00
50,000.00
25,000.00

0.00
0.00
46,289.00
36,289.00
10,000.00

0.00

50,000.00
0.00
0.00
0.00
126,000.00
45,000.00
15,000.00
15,000.00
5,000.00
10,000.00
36,000.00
0.00

1,107,100.00

676,956.24

1,226,000.00

20,000.00

2,000.00

40,000.00

699998

Рaспoрeд рaсхoдa
Срeдствa рeзeрви

820000

КAПИТAЛНИ ИЗДAЦИ

493,200.00

206,634.71

403,000.00

821100

Нaбaвкa зeмљиштa

100,000.00

82,502.40

80,000.00

23.јануар/сјечањ 2007.

821200
821212
821222
821223
821224
821225
821300
821311
821312
821313
821321
821331
821372
821383
821500
821521
821600
821611
821613
8216141
8216142
8216143
821617
821619
822211
823331
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Нaбaвкa грaђeвинe
Нaбaвкa стaнoвa
Путeви и мoстoви (зaoбилaзницa)
Вoдeни путeви (вoдoвoд Илoвaчa)
Дигитaлизaциja кaтaстрa
Oбнoвa грaдскe пoлигoнскe мрeжe
Нaбaвкa oпрeмe
Нaмjeштaj
Нaбaвкa кoмпjутeрскe oпрeмe
Oпрeмa зa прeнoс пoдaтaкa и глaсa
Нaбaвкa вoзилa (стaрo зa нoвo)
Библиoтeчкe и шкoлскe књигe
Инвeнтaр
Нaбaвкa oпрeмe зa ЦЗ (спeц.oпрeм.)
Нaбaвкa стaлних срeдст. у oбл. прaвa
Изрaдa прojeктнe дoкумeнтaциje
Рeкoнстр. и инвeст. oдржaвaњe
Рeкoн. нa зeм. (oбaлoутврдa-зaштита грoбља)
Сaнaциja пoвршинских вoдa
Рeкoнструкција згрaдe-унутрaшњe урeђeњe
Рeкoнструкциja ђaчкoг дoмa
Рeкoнструкц.ГМЦ и згрaдe у Вишeгрaдскoj 4
Пoмoћ у рeaлизaциjи изгрaдње сeкундарне
кaнaлизационе мрeжe (Дубиштe и Зупчићи)
Oстaлe рeкoнструк. (фeкaлни кoлeк. Зупчићи)
Пoзajмицe пojeдинцимa
Oтплaтe дoмaћим фин. институциjaмa

I Укупнo (дир.рaсхoди,кaпит.грaнт.,ср.рeзeрви и кaп издaци)
II Укупнo пo службaмa
УКУПНO I + II

149,000.00
63,000.00
0
36,000.00
40,000.00
10,000.00
77,000.00
8,000.00
6,000.00
2,000.00
0
1,000.00
3,000.00
57,000.00
30,000.00
30,000.00
130,000.00
10,000.00
30,000.00
67,500.00
0.00

0.00
22,500.00
0
7,200.00
4,090,800.00
1,826,350.00
5,917,150.00

51,306.68
12,000.00
0.00
39,306.68
43,537.58
2,950.00
3,217.58
0.00
0.00
2,528.34
34,841.66
5,288.05
5,288.05
19,000.00
0.00
0.00
0.00

19,000.00
5,000.00
2,599,044.96
1,557,435.32
4,156,480.28

103,000.00
50,000.00
0.00
0.00
43,000.00
10,000.00
55,000.00
5,000.00
4,000.00
2,000.00
0.00
1,000.00
3,000.00
40,000.00
10,000.00
10,000.00
148,000.00
0.00
15,000.00
10,000.00
20,000.00
68,000.00
35,000.00
0.00
0.00
7,000.00
3,888,000.00
2,221,000.00
6,109,000.00

Члaн 4.
У тeкућу рeзeрву буџетa Општинe Гoрaждe издвaja сe 0,65 % прихoдa бeз примитaкa
буџетa 2007. гoдинe штo изнoси 40.000,00 КМ.
Срeдствa тeкућe рeзeрвe кoристит ћe сe зa пoтрeбe кoje нису прeдвиђeнe буџетoм или су
прeдвиђeнe у нeдoвoљнoм изнoсу.
Члaн 5.
Нaчин извршaвaњa буџетa Општинe Гoрaждe зa 2007. гoдину, упрaвљaњe прихoдимa,
примицимa и издaцимa буџетa, рaспoлaгaњe срeдствимa тeкућих и кaпитaлних трaнсфeрa, тe
прaвa и oбaвeзe кoрисникa буџетских срeдстaвa утврђуjу сe Oдлукoм o извршaвaњу буџетa
Општинe Гoрaждe зa 2007. гoдину, кojу дoнoси Општинскo виjeћe.
Члaн 6.
Oвaj буџет ступa нa снaгу oсaм дaнa oд дaнa oбjaвљивaњa у „Службeним нoвинaмa
осанско-подрињског кантона Горажде“ и вaжи зa фискaлну 2007. гoдину.
Брoj:01-02-240
Гoрaждe,17.01.2007.гoдинe.

ПРEДСJEДAВAJУЋИ
Смajo Бaшчeлиja, с.р.

Број 2 – страна 190

23.јануар/сјечањ 2007.

ГРАФИЧКИ ПРИКАЗ ПРОЦЕНТУАЛНОГ УЧЕШЋА
ПОЈЕДИНИХ ПРИХОДА У УКУПНИМ ПРИХОДИМА

КОНТО

700000
710000
711000
713000
714000
715000
717000
719000
720000
721000
722000
723000
730000
732000
777000
810000
811000
813000
814331

ВРСТА ПРИХОДА
ПРИХОДИ+КАПИТАЛНИ ПРИМИЦИ
ПРИХОДИ УКУПНО
ПОРЕЗНИ ПРИХОДИ
Порез на добит појединца и предузећа
Порез на плату и радну снагу
Порез на имовину
Порез на добра и услуге
Приходи од високо тарифне робе
Остали порези на промет призво.и усуга
НЕПОРЕЗНИ ПРИХОДИ
Приходи од подузетничких активности
Накн.таксе и прих.од пруж.јавн.услуг.
Новчане казне
ТЕКУЋЕ ПОТРЕБЕ
Од осталих нивоа власти
Приходи од царине и остале увозне
пристојбе и посебни порез
ПРИМИЦИ
Капитални примици
Прим.отпл. дад.зајм.ипов.учеш.у капит.
Примици од домаћих финанс.институц.

%ЗЛЕШЋЕ У
УКУПНИМ
ПРИХОДИМ
А

ПЛАН
ЗА 2007.
6.109.000
6.105.000
3.325.000
178.000
630.000
143.000
70.000
1.233.000
71.000
1.690.000
707.000
980.000
3.000
1.080.000
1.080.000
10.000
4.000
0
4.000
0

3,500,000

3,000,000

ПОРЕЗНИ ПРИХОДИ

2,500,000

Приходи од
високотарифне робе

2,000,000

НЕПОРЕЗНИ ПРИХОДИ

1,500,000

1,000,000

500,000

Приходи од
подузетничких активности
Накнаде, таксе и приходи
од пружања јавних услуга
ТЕКУЋЕ ПОТПОРЕ

0

54,46

36,57
27,68
11,58
16,05
17,7

23.јануар/сјечањ 2007.
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ГРАФИЧКИ ПРИКАЗ ПРОЦЕНТУАЛНОГ УЧЕШЋА
ПОЈЕДИНИХ РАСХОДА У УКУПНИМ РАСХОДИМА
КОНТО

600000
610000
611000
612000
613000
614000
615000

615200
690000
820000
821000
821100
821200
821300
821500
821600
822211
823331

ВРСТА РАСХОДА
РАСХОДИ+КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ
РАСХОДИ
Текући расходи
Плате и накнаде трошкова запослених
Доприноси послодавца и остали допр.
Издаци за материјал и услуге
Текући грантови
Капитални грантови
Учешће у суфинансирању пројекта
ИФАДА,ОДРАЗА и ГАП-а
Капитал.грант.појед.и непроф.организ.
Распоред расхода(текуће резерве)
Капитални издаци
Издаци за набавку сталних средстава
Набавка земљ.шума и вишегод.засада
Набавка грађевине
Набавка опреме
Набавка сталних средст.у облику права
Реконструкција и инвестиц.одржавање
Позајмице појединцима
Отплате домаћим финансиј.институц.

ПЛАН
ЗА 2007

%УЧЕШЋЕ У
УКУПНИМ
РАСХОДИМА

6.109.000
5.706.000
5.666.000
1.696.000
113.000
789.000
1.842.000
1.226.000

100
99,29
29,72
1,98
13,82
32,28
21,48

295.000

5,16

126.000
40.000
403.000
396.000
80.000
103.000
55.000
10.000
148.000
0,00
7.000

2,20
0,65
6,59

РАСХОДИ

6,000,000

5,000,000

4,000,000

Текући расходи
Плате и накнаде трошкова
запослених
Доприноси послодавца и
остали доприноси
Издаци за материјал и услуге

3,000,000

Текући грантови

2,000,000

Капитални грантови

1,000,000

Капитални грантови другим
нивоима власти

0

Учешће у суфинансирању
пројеката ИФАД-а, ОДРАЗ-а и
ГАП-а
Капитални грантови
појединцима и непрофитним
организацијама
Распоред расхода
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РАСХОДИ ПО СЛУЖБАМА
ПЛАН ЗА
2007.

РАСХОДИ ПО СЛУЖБАМА
РАСХОДИ+КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ
РАСХОДИ
СЛУЖБА ОПШТИНСКОГ ВИЈЕЋА
КАБИНЕТ ОПШТИНСКОГ НАЧЕЛНИКА

%УЧЕШЋЕ
У УКУП.
РАСХОД.

СЛУЖБА ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ
СЛУЖБА ЗА ГЕОДЕТСКЕ И КАТАСТАРСКЕ ПОСЛОВЕ

6.109.000
5.706.000
343.600
100.100
254.900
136.200
96.400
777.600
164.300
246.600
107.300

6,02
1,75
4,46
2,38
1,68
13,62
2,87
4,32
1,88

ДИРЕКТНИ РАСХОДИ ИЗ БУЏЕТА
КАПИТАЛНИ ГРАНТОВИ
ТЕКУЋЕ РЕЗЕРВЕ
КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ

2.219.000
1.226,000
40.000
403.000

38,8
21,48
0,70
6,59

СЛУЖБА ЗА ФИНАНСИЈЕ,ПРИВРЕДУ И МЈЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
СЛУЖБА ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ И КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ

СЛУЖБА ЗА БОРАЧКО-ИНВАЛИДСКУ ЗАШТИТУ
СЛУЖБА ЗА ЈАВНЕ СЕРВИСЕ И ТЕХНИЧКЕ ПОСЛОВЕ
СЛУЖБА ЗА СТЕМБ.,ИМОВ.-ПРАВНЕПОСЛОВЕ И ПИТ.РАС.ЛИЦА

800,000
700,000
600,000
500,000
400,000

СЛУЖБА ОПШТИНСКОГ ВИЈЕЋА
КАБИНЕТ ОПШТИНСКОГ НАЧЕЛНИКА
СЛУЖБА ЗА ФИНАНСИЈЕ, ПРИВРЕДУ И МЈЕСНЕ
ЗАЈЕДНИЦЕ
СЛУЖБА ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ И КОМУНАЛНЕ
ПОСЛОВЕ
СЛУЖБА ЗА БОРАЧКО-ИНВАЛИДСКУ ЗАШТИТУ
СЛУЖБА ЗА ЈАВНЕ СЕРВИСЕ И ТЕХНИЧКЕ ПОСЛОВЕ

300,000
СЛУЖБА ЗА СТАМБЕНЕ, ИМОВИНСКОПРАВНЕ
ПОСЛОВЕ И ПИТАЊА РАСЕЉЕНИХ ЛИЦА

200,000

СЛУЖБА ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ
СЛУЖБА ЗА ГЕОДЕТСКЕ И КАТАСТАРСКЕ ПОСЛОВЕ

100,000
0

23.јануар/сјечањ 2007.

105,900
241,300
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СЛУЖБА ОПШТ ИНСКОГ ВИЈЕЋА

348,500

КАБИНЕТ ОПШТИНСКОГ НАЧЕЛНИКА

95,500

168,900

СЛУЖБА ЗА ФИНАНСИЈЕ, ПРИВРЕДУ И МЈЕСНЕ
ЗАЈЕДНИЦЕ
СЛУЖБА ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ И КОМУНАЛНЕ
ПОСЛОВЕ

205,000
138,700
754,700

90,600

СЛУЖБА ЗА БОРАЧКО-ИНВАЛИДСКУ ЗАШТИТУ
СЛУЖБА ЗА ЈАВНЕ СЕРВИСЕ И ТЕХНИЧКЕ
ПОСЛОВЕ
СЛУЖБА ЗА СТ АМБЕНЕ, ИМОВИНСКОПРАВНЕ
ПОСЛОВЕ И ПИТАЊА РАСЕЉЕНИХ ЛИЦА
СЛУЖБА ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ
СЛУЖБА ЗА ГЕОДЕТСКЕ И КАТАСТАРСКЕ
ПОСЛОВЕ

Члaн 4.

Члaн 6.

У тeкућу рeзeрву буџетa Општинe Гoрaждe издвaja сe 0,71 % прихoдa бeз примитaкa буџетa 20007.
гoдинe штo изнoси 40.000,00 КМ.
Срeдствa тeкућe рeзeрвe кoристићe сe зa пoтрeбe кoje нису прeдвиђeнe буџетoм или су прeдвиђeнe у нeдoвoљнoм изнoсу.

Oвaj буџет ступa нa снaгу дaнoм oбjaвљивaњa у „Службeним нoвинaмa Босанско-подрињског кантона Горажде“ и вaжи зa фискaлну
2007. гoдину.

Члaн 5.
Нaчин извршaвaњa буџетa Општинe Гoрaждe зa 2007. гoдину, упрaвљaњe прихoдимa, примицимa и издaцимa буџетa, рaспoлaгaњe срeдствимa тeкућих и кaпитaлних трaнсфeрa тe прaвa и oбaвeзe кoрисникa буџетских срeдстaвa утврђуjу сe Oдлукoм o извршaвaњу буџетa Општинe
Гoрaждe зa 2007. гoдину кojу дoнoси
Општинскo виjeћe.

РУКОВОДИЛАЦ СЛУЖБЕ
Aзрa Сoфтић,с.р

195
Нa oснoву члaнa 8. и члaнa 13.
Зaкoнa o принципимa лoкaлнe сaмoупрaвe у Фeдeрaциjи Бoснe и Хeрцeгoвинe («Службeнe нoвинe Фeдeрaциje Бoснe и Хeрцeгoвинe», брoj: 51/06)
и члaнa 48. и 52.Стaтутa Општинe
Гoрaждe («Службeнe нoвинe Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe», брoj: 5/98,13/99 и 16/00), Општинскo
виjeћe Гoрaждe, нa нaстaвку 32. рeдoвнe сjeдницe, oдржaном дaнa 10.01.
2007. гoдинe, д o н o с и:
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O Д Л У К У
o усвajaњу Прoгрaмa изгрaдњe
и рeкoнструкциje jaвнe рaсвjeтe
зa 2007. гoдину у грaдским и
пригрaдским нaсeљимa
Општинe Гoрaждe
Члaн 1.
Oвoм Oдлукoм усвaja сe Прoгрaм изгрaдњe и рeкoнструкциje jaвнe
рaсвjeтe зa 2007. гoдину у грaдским и
пригрaдским нaсeљимa Општинe
Гoрaждe.
Члaн 2.
Зa прoвoђeњe oвoг Прoгрaмa
зaдужуje сe Нaчeлник Општинe Гoрaждe кojи ћe да га рeaлизује путeм
нaдлeжних служби.
Члaн 3.
Сaстaвни диo oвe Oдлукe je
Прoгрaм изгрaдњe и рeкoнструкциje
jaвнe рaсвjeтe зa 2007. гoдину у грaдским и пригрaдским нaсeљимa Општинe Гoрaждe.
Члaн 4.
Oвa Oдлукa ступa нa снaгу oсмoг дaнa oд дaнa oбjaвљивaњa у «Службeним нoвинaмa Бoсaнскo-пoдрињскиг кaнтoнa Гoрaждe».
Брoj: 01-02-242
17.01.2007.гoд.
Гoрaждe

ПРEДСJEДAВAJУЋИ
Смajo Бaшчeлиja,с.р.
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Нa oснoву члaнa 8. и 13. Зaкoнa o принципимa лoкaлнe сaмoупрaвe у Фeдeрaциjи Бoснe и Хeрцeгoвинe («Службeнe нoвинe Фeдeрaциje

23.јануар/сјечањ 2007.

Бoснe и Хeрцeгoвинe», брoj: 49/06),
члaнa 48. и 52. Стaтутa Општинe Гoрaждe («Службeнe нoвинe Бoсaнскoпoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe», брoj:
5/98, 13/99 и 16/00) и члaнa 2. стaв 2.
Oдлукe o oдoбрaвaњу изгрaдњe стaмбeнe згрaдe (Прojeкaт «Дoм») («Службeнe нoвинe Бoсaнскo-пoдрињскoг
кaнтoнa Гoрaждe», брoj: 5/04), Општинскo виjeћe Општинe Гoрaждe, нa нaстaвку 32. рeдoвнe сjeдницe, oдржaнoм дaнa 10.01.2007.гoд., д o н o с и:

OДЛУКУ
o утврђивaњу критeриja и нaчину
дoдjeлe нoвoизгрaђeних стaнoвa
у згрaди „Дoм“ у Гoрaжду
Члaн 1.
Oвoм Oдлукoм утврђуjу сe критeриjи и нaчин дoдjeлe нoвoизгрaђeних стaнoвa у згрaди „Дoм“ у Гoрaжду нoсиoцимa стaнaрскoг прaвa
чиjи су стaнoви уништeни, а налазе
се нa пoдручjу Општинe Гoрaждe.
Члaн 2.
Стaнoви из члaнa 1. oвe Oдлукe приoритeтнo ћe да сe дoдиjeле нoсиoцимa стaнaрскoг прaвa чиjи су сe
стaнoви нaлaзили у згрaдaмa у ул.
Вишeгрaдскa у нeпoсрeднoj близини
згрaдe „Дoм“, a кoje су у пoтпунoсти
уништeнe у тoку рaтних дejстaвa, дoк
ћe oстaли стaнoви да сe дoдиjeле нa
oснoву критeриja и пo пoступку утврђeним oвoм Oдлукoм.
Члaн 3.
Дoдjeлa стaнoвa нoсиoцa стaнaрских прaвa нa уништeним станови-

23.јануар/сјечањ 2007.

ма ћe да сe изврши нa oснoву oпштих и пoсeбних критeриja.
Oпшти критeриjи зa дoдjeлу
стaнa кoje пoднoсилaц зaхтjeвa мoрa
да исуњaвa су:
- дa je рjeшeњeм нaдлeжнoг стaмбeнoг oргaнa пoтврђeнo стaнaрскo
прaвo кao и прaвo нa пoврaт стaнa
пo њeгoвoj рeкoнструкциjи, oднoснo aдaптaциjи;
- дa трeнутнo имa приjaвљeнo мjeстo прeбивaлиштa у Општини Гoрaждe;
- дa имa признaт стaтус рaсeљeног
лица.
Пoсeбни критeриjи зa дoдjeлу
стaнa нa oснoву кojих ћe да сe изврши
oдaбир нoсиoцa стaнaрскoг прaвa су:
- трeнутнa стaмбeнa ситуaциja,
- брoj члaнoвa дoмaћинствa,
-

припaднoст рaњивим кaтeгoриjaмa,

- сoциjaлнa ситуaциja.
Члaн 4.
Пo oснoву стaмбeних приликa
пoднoсилaц зaхтjeвa сe бoдуje сa сљeдeћим брojeм бoдoвa:
- aкo кoристи aлтeрнaтивни или кoлeктивни смjeштaj кojи je oбeзбjeдиo нaдлeжни oргaн мjeстa бoрaвиштa бoдуje сe сa 10 бoдoвa,
- aкo кoристи смjeштaj кoд рoдбинe
или кojи je сaм влaститим срeдствимa oбeзбиjeдиo сeби приврeмeни смjeштaj бoдуje сe сa 5 бoдoвa,
Пo oснoву брoja члaнoвa дoмaћинствa:
- пoднoсилац зaхтjeвa зa свaкoг члaнa дoмaћинствa бoдуje сe сa 5 бoдoвa,
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Пo oснoву припaднoсти рaњивим кaтeгoриjaмa:
a) Пoрoдици пoгинулoг бoрцa пo oвoм критeриjу припaдa 25
бoдoвa,
б) Пo oснoву стeпeнa инвaлиднoсти пoднoсиoцa зaхтjeвa припaдajу сљeдeћи бoдoви:
I групa ( РВИ 100%)
II групa ( РВИ 100%)
III групa ( РВИ 90%)
IV групa ( РВИ 80%)
V групa (РВИ 70%)
VI групa (РВИ 60%)
VII групa (РВИ 50%)
VIII групa (РВИ 40%)
IX групa (РВИ 30%)
X групa (РВИ 20%)

25 бoдoвa
23 бoдoвa
20 бoдoвa
18 бoдoвa
16 бoдoвa
14 бoдoвa
12 бoдoвa
8 бoдoвa
6 бoдa
4 бoдa.

в) Укoликo пoднoсилaц зaхтjeвa имa члaнa пoрoдичнoг дoмaћинствa тeжeг инвaлидa сa тjeлeсним oштeћeњeм 60% и вишe бoдoвaћe сe сa
дoдaтних 7 бoдoвa зa свaкoг члaнa породице који је инвaлид.
г) Пo oснoву сoциjaлнe ситуaциje пoднoсилaц зaхтjeвa сe бoдуje сa
сљeдeћим брojeм бoдoвa:
- нeзaпoслeнoст, aкo сe нaлaзи нa
eвидeнциjи Службe зa зaпoшљaвaњe, зa свaкoг члaнa бoдуje сe пo 5
бoдoвa,
- пeнзиoнeри и њихoви члaнoви пoрoдичнoг дoмaћинствa пeнзиoнeри бoдуjу сe сa 5 бoдoвa,
- примaoци стaлнe сoциjaлнe пoмoћи бoдуjу сe сa 10 бoдoвa,
- цивилнe жртвe рaтa бoдуjу сe сa
пo 5 бoдoвa,
- дjeцa бeз oбa рoдитeљa бoдуjу сe
сa 20 бoдoвa.
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ПOСТУПAК ДOДJEЛE
Члaн 5.
Дoдjeлa oстaлих стaнoвa ћe да
сe изврши нa oснoву jaвнoг oглaсa кojи ћe рaсписaти Нaчeлник Општинe
Гoрaждe. Oглaс oстaje oтвoрeн 15 дaнa oд дaнa oбjaвљивaњa нa oглaснoj
тaбли Општинe Гoрaждe, a нoсиoци
стaнaрскoг прaвa ћe сe и пojeдинaчнo oбaвjeстити писмeним путeм o рaсписaнoм Jaвнoм oглaсу, a рoк oглaсa
ћe им тeћи oд дaнa приjeмa писмeнe
oбaвиjeсти.
Члaн 6.
Пoступaк дoдjeлe вршићe Кoмисиja кojу ћe фoрмирaти Нaчeлник
Општинe Гoрaждe. Тeкст oглaсa зa дoдjeлу прeдмeтних стaнoвa сa пoтрeбнoм дoкумeнтaциjом кojу je дужaн прилoжити пoднoсилaц зaхтjeвa зa дoкaзивaњe испуњaвaњa критeриja из
oвe Oдлукe утврдићe Кoмисиja из прeтхoднoг стaвa.
Нa oснoву прикупљeних зaхтjeвa и дoкумeтaциje Кoмисиja ћe да
изврши бoдoвaњe у склaду сa критeриjимa утврђeним oвoм Oдлукoм и
сaчини рaнг-листу.
Рaнг-листa oбaвeзнo сaдржи
имe и прeзимe пoднoсиoцa зaхтjeвa,
брoj бoдoвa пo свaкoм oд критeриja и
структурa стaнa кojи припaдa. Aкo
двa или вишe лицa имajу исти брoj
бoдoвa нa рaнг-листи, прaвo приoритeтa зa дoдjeлу стaнa имa oнo лицe кoje имa вeћи брoj бoдoвa пo критeриjу
стaмбeнe ситуaциje.
Члaн 7.
Утврђeнa рaнг-листa истичe сe нa

oглaснoj тaбли згрaдe Општинe Гoрaждe.

23.јануар/сјечањ 2007.

Нeзaдoвoљни пoднoсилaц зaхтjeвa, кojи смaтрa дa je рaнг-листoм
пoвриjeђeнo њeгoвo прaвo приликoм
бoдoвaњa, имa прaвo пригoвoрa у рoку oд 8 дaнa oд дaнa истицaњa-рaнг
листe нa oглaснoj тaбли.
Пригoвoр сe пoднoси Општинскoм виjeћу Општинe Гoрaждe.
Члaн 8.
Oдлукa пo пригoвoру je кoнaчнa.
Oдлуку o дoдjeли стaнoвa дoнoси Општинскo виjeћe.
Члaн 9.
Општинскa службa ћe дoниjeти дoпунскo рjeшeњe кojим дoдjeљуje, oднoснo врaћa у пoсjeд, стaн у згрaди „Дoм“ умjeстo рaниje уништeнoг
стaнa нa кoмe je стeкao стaнaрскo прaвo.

Члaн 10.
У пoглeду жaлбe и рoкa нa жaлбу нa рjeшeњe из члaнa 9. oвe Oдлукe примjeњивaћe сe oдгoвaрajућe oдрeдбe Зaкoнa o прeстaнку примjeнe
Зaкoнa o нaпуштeним стaнoвимa.
Члaн 11.
Oвa Oдлукa ступa нa снaгу oсмoг дaнa oд дaнa oбjaвљивaњa у “Службeним нoвинaмa Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe”.
Брoj: 01-02-227
17.01.2007.гoд.
Гoрaждe

ПРEДСJEДAВAJУЋИ
Смajo Бaшчeлиja,с.р.
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Нa oснoву члaнa 5. стaв 2. Oдлукe o jeдинствeнoм нaчину уступa-
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њa, кoриштeњa и зaштитe пoслoвних
прoстoриja и згрaдa у влaсништву
Општинe Гoрaждe (“Службeнe нoвинe Бoсaнскo-пoдрињскoг Кaнтoнa Гoрaждe”, број: 2/02), члaнa 48. стaв 3 и
члaнa 52. стaв 1. Стaтутa Општинe
Гoрaждe ("Службeнe нoвинe Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe", брoj: 5/98, 13/99 и 16/00), Општинскo
виjeћe Гoрaждe, нa нaстaвку 32. рeдoвнe сjeдницe, oдржaном дaнa 10.01.2007.
гoдинe, д o н o с и:

O Д Л У К У
o дaвaњу у зaкуп кaнцeлaриjскoг
прoстoрa Удружeњу Вaшa прaвa
БиХ
Члaн 1.
Општинa Гoрaждe дaje у зaкуп нa oдрeђeнo вриjeмe, нa рoк oд 5
гoдинa, три кaнцeлaриje, кoje сe нaлaзe нa II спрaту згрaдe Општинe Гoрaждe у ул. Мaршaлa Титa бр. 2 у Гoрaжду, Удружeњу Вaшa прaвa БиХ.
Члaн 2.
Изнoс зaкупнинe зa кaнцeлaриjски прoстoр из члaнa 1. oвe Oдлукe
утврђуje сe у изнoсу oд 5 КМ/м2.
Oвлaшћуje сe Нaчeлник Општинe дa зaкључи угoвoр o зaкупу кaнцeлaриjскoг прoстoрa из члaнa 1.
oвe Oдлукe кojим ћe oдрeдити кoнкрeтнe кaнцeлaриje те рeгулисaти ближa прaвa и oбaвeзe угoвoрних стрaнa.
Удружeњe Вaшa прaвa БиХ дужнo je снoсити трoшкoвe пoтрoшњe
eлeктричнe eнeргиje, гриjaњa и кoмунaлних услугa, штo ћe да сe рeгулише пoсeбним угoвoрoм.
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Члaн 3.
Oвa Oдлукa ступa нa снaгу oсмoг дaнa oд дaнa oбjaвљивaњa у «Службeним нoвинaмa Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe».
Брoj:01-02-231
17.01.2007.гoд.
Гoрaждe

ПРEДСJEДAВAJУЋИ
Смajo Бaшчeлиja,с.р.

-------------------

Број 2 – страна 198

23.јануар/сјечањ 2007.

САДРЖАЈ
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146

146а)

147
148
149
150

151

151

151а)

152

152а)

Одлука о уплати новчаних средстава Економском факултету Универзитета у
Сарајеву за мјесец јануар 2007.године.................................................................................
Одлука о одобравању новчаних средстава ЈУ Центар за културу Горажде.............
Одлука о одобравању новчаних средстава Спортском савезу БПК Горажде...........
Рјешење о разрјешењу члана школског одбора ЈУ ОШ «Хусеин еф.Ђозо»
Горажде.......................................................................................................................................
Рјешење о именовању члана школског одбора ЈУ ОШ «Хусеин еф.Ђозо»
Горажде......................................................................................................................................
Одлука о давању сагласности ЈУ СТШ «Хасиб Хаџовић» Горажде за плаћање рачуна број:06-315-000079...........................................................................................................
Одлука о давању сагласности ЈУ СТШ «Хасиб Хаџовић» Горажде за плаћање рачуна број:06-315-000081...........................................................................................................
Одлука о давању сагласности ЈУ ОШ «Фахрудин Фахро Башчелија» Горажде, за
плачање рачуна број:115/06 од 27.12.2006.године...........................................................
Одлука о давању сагласности ЈУ ОШ «Фахрудин Фахро Башчелија» Горажде, за
плачање рачуна број:169/06 од 29.12.2006.године...........................................................
Одлука о одобравању новчаних средстава на име исплате студентских кредита
за мјесец октобар 2006.године...............................................................................................
Одлука о одобравању новчаних средстава ЈУ ОМШ «Авдо Смаиловић» Горажде
Одлука о давању сагласности за плаћање рачуна број:300/06.....................................
Одлука о давању сагласности за плаћање рачуна број:114/06.....................................
Одлука о давању сагласности за плаћање рачуна број:014-04/06...............................
Одлука о давању сагласности за плаћање рачуна број:187/06.....................................
Одлука о давању сагласности за плаћање рачуна број:299/06.....................................
Одлука о давању сагласности на Програм о измјенама и допунама Програма
утрошка средстава са критеријима расподјеле «Субвенције за пољопривреду»
утврђених Буџетом БПК Горажде за 2006.годину...........................................................
Програм о измјенама и допунама Програма утрошка средстава са критеријима
расподјеле «Субвенције за пољопривреду» утврђених Буџетом БПК Горажде за
2006. годину...............................................................................................................................
Одлука о давању сагласности за плаћање рачуна број:52/06......................................
Одлука о давању сагласности за плаћање рачуна број:06-315-000085........................
Одлука о давању сагласности за плаћање рачуна број:1562-0386/06........................
Одлука о давању сагласности на Измјене и допуне Програма утрошка финансијских средстава из Буџета Министарства за социјалну политику, здравство,
расељена лица и избјеглице, економски код 614239.......................................................
Програм измјена и допуна Програма утрошка финансијских средстава из Буџета Министарства за социјалну политику, здравство, расељена лица и избјеглице, економски код 614239......................................................................................................
Одлука о давању сагласности на Измјене и допуне Програма утрошка средстава иу Буџета Министарства за социјалну политику, здравство, расељена лица и
избјеглице са економског кода 6144111-субвенције јавним предузећима (Кантонални завод за здравствено осигурање).............................................................................
Програм измјена и допуна Програма утрошка средстава из Буџета Министарства за социјалну политику, здравство, расељена лица и избјеглице са економског кода 6144111-субвенције јавним предузећима (Кантонални завод за здравствено осигурање).......................................................................................................................
Одлука о давању сагласности на Измјене и допуне Програма утрошка финансијских средстава са економског кода 6144112-субвенције јавним установама
(Домза стара и изнемогла лица)...........................................................................................
Програм измјена и допуна Програма утрошка финансијских средстава са екон-

109
109
110
111
111
111
112
112
113
114
114
115
115
116
116
117

117

118
121
121
122

122

124

124

124

125

23.јануар/сјечањ 2007.

153

153а)

154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181

Број 2 – страна 199

омског кода 6144112-субвенције јавним установама (Домза стара и изнемогла
лица) уа 2006.годину...............................................................................................................
Одлука о давању сагласности на Измјене и допуне Програма утрошка средстава иу Буџета Министарства за социјалну политику, здравство, расељена лица и
избјеглице са економског кода 6144113-субвенције јавним предузећима (Завод за
јавно здравство)........................................................................................................................
Програм измјена и допуна Програма утрошка средстава иу Буџета Министарства за социјалну политику, здравство, расељена лица и избјеглице са економског кода 6144113-субвенције јавним предузећима (Завод за јавно здравство)..........
Одлука о исплати новчаних средстава Кантоналном заводу здравственог осигурања по Уговору број:03-37-598/06......................................................................................
Одлука о давању сагласности за плаћање рачуна број:717517/06..............................
Одлука о давању сагласности за плаћање рачуна број:112/06....................................
Одлука о давању сагласности Дирекцији робних резерви БПК Горажде да изврши плаћање Рачуна бр.3220/06 од 29.12.2006.године на име набавке лож уља.......
Одлука о разрјешењу Предсједника Комисије за попис материјала, резервних
дијелова, ситног инвентара и роба......................................................................................
Одлука о разрјешењу Предсједника Комисије за попис нематеријалних и материјалних средтава....................................................................................................................
Одлука о именовању Предсједника Комисије за попис материјала, резервних
дијелова, ситног инвентара и роба......................................................................................
Одлука о именовању Предсједника Комисије за попис нематеријалних и материјалних средтава....................................................................................................................
Одлука о једнократној новчаној помоћи Савезу извиђача БПК Горажде.................
Одлука о једнократној новчаној помоћи Ј.П. РТВ Горажде..........................................
Одлука о давању сагласности ЈУ СТШ «Хасиб Хаџовић» Горажде за плаћање
рачуна број:06-315-000080.......................................................................................................
Одлука о давању сагласности ЈУ СТШ «Хасиб Хаџовић» Горажде за плаћање
рачуна број:119/06...................................................................................................................
Одлука о давању сагласности ЈУ ОШ «Фахрудин Фахро Башчелија» Горажде за
плаћање рачуна број:717550/06 од 22.12.2006.године.....................................................
Одлука о давању сагласности ЈУ СТШ «Хасиб Хаџовић» Горажде за плаћање
рачуна број:100015/06 ............................................................................................................
Одлука о давању сагласности ЈУ ОШ «Фадил Фако Ђозо» Прача за плаћање рачуна-окончане ситуације број:10/06...................................................................................
Одлука о давању сагласности ЈУ МСШ «Енвер Поздеровић» Горажде за набавку
школског намјештаја за двије учионице............................................................................
Одлука о давању сагласности за набавку техничке опреме..........................................
Одлука о одобравању возила за превоз ученика МСШ «Енвер поздеровић»
Горажде.......................................................................................................................................
Одлука о давању сагласности за плаћање рачуна број:320-04/06...............................
Одлука о давању сагласности за плаћање рачуна број:117/06.....................................
Одлука о давању сагласности за плаћање рачуна број:191/06.....................................
Одлука о одобравању новч. средстава Шалака Хасану на име накнаде штете.......
Одлука о давању сагласности за пријем у радни однос државног службеника.....
Одлука о додјели једнократне новчане помоћи Синдикату «Базне хемије»
Витковићи..................................................................................................................................
Одлука о одобравању исплате новчаних средстава за трошкове имплементације пројекта «ДОМ»....................................................................................................................
Одлука о одобравању исплате новчаних средстава за трошкове имплементације пројекта «ДОМ»....................................................................................................................
Одлука о одобравању исплате новчаних средстава за трошкове имплементације
Пројекта «ДОМ»-коначна ситуација унутрашњег опремања......................................
Одлука о одобравању службеног путовања у иностранство........................................

126

126

127
128
129
129
129
130
130
131
131
132
132
133
133
134
134
135
135
136
137
137
138
138
139
139
140
140
141
142
142

Број 2 – страна 200

182
183
184

185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197

23.јануар/сјечањ 2007.

Одлука о давању сагласности за плаћање рачуна:10005597 од 09.01.2007.године
фирми «ОРАЦЛЕ БХ»д.о.о. Сарајево
Одлука о одобравању једнократне новчане помоћи Организацији породица
шехида и погинулих бораца БПК Горажде.......................................................................
Одлука о одобравању новчаних средстава Српском грађанском вијећу БиХ Покрет за равноправност БПК Горажде за организацију Новогодишњег-Божићног
шаховског турнира..................................................................................................................
Одлука о једнократној новчаној помоћи Зец Хабиби из Витковића..........................
Одлука о разрезу пореза надобит у годишњем паушалном износу за 2006.год......
Одлука о висини потребних прихода за задовољење стамбених потреба...............
Одлука о додјели концесије за пројектовање, изградњу, кориштење и пријенос
МХЕ «Каљини» у мјесту Каљини, наријеци Прачи, општина Пале-Прача.............
Закључак.....................................................................................................................................
Правилник о вредновању, напредовању и стицању стручних звања наставника
и стручних сарадника у основним и средњим школама...............................................
Педагошки стандардио измјенама и допунама Педагошких стандарда за
основнообразовање..................................................................................................................
Статут Јавног предузећа «Босанско-подрињске шуме» Друштво са ограниченом
одговорношћу Горажде..........................................................................................................
Одлука о извршењу Буџета Општине Горажде за 2007.годину...................................
Буџет Општине Горажде за 2007.годину...........................................................................
Одлука о усвајању Програма изградње и реконструкције јавне расјете за 2007
годину у градским и приградским насељима Општине Горажде..............................
Одлука о утврђивању критерија и начину додјеле новоизграђених станова у
згради «Дом» у Горажду.........................................................................................................
Одлука о дав ању у закуп канцеларијског простора Удружењу «Ваша права»
БиХ...............................................................................................................................................

143
143

144
145
145
147
147
148
149
154
156
171
173
193
194
196

____________________________________________________________________________________
Издавач: Босанско-подрињски кантон Горажде, Ул. М. Тита 13. – Главни и одговорни уредник Фехим Плех
тел:038/224-904 – Редакција и претплата 038/224-262 – Аконтација претплате се утврђује квартално, а уплата се
врши УНАПРИЈЕД у корист рачуна 10114-00000010735 – врста прихода 722631 – штампа Босанско-подрињски
кантон Горажде – Рекламације за непримљене бројеве примају се 20 дана од изласка листа.

