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21. јануар/сијечањ 2008.
ГОРАЖДЕ

1
На основу члана 105. и 107. Пословника Скупштине Босанско-подрињског кантона Горажде (“Службене
новине Босанско-подрињског кантона Горажде“, број:9/04), Скупштина
Босанско-подрињског кантона Горажде, на сједници одржаној 21. јануара 2008., д о н о с и:

О Д Л У К У
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ
НА ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗАВОДА
ЗДРАВСТВЕНОГ ОСИГУРАЊА
БОСАНСКО-ПОДРИЊСКОГ
КАНТОНА ГОРАЖДЕ ЗА 2008.ГОДИНУ

Члан 1.
Даје се сагласност на Финансијски план Завода здравственог осигурања Босанско-подрињског кантона Горажде за 2008. годину.
Члан 2.
Ову Одлуку објавити у „Служ-

Аконтација за I квартал 2008. год
укључујући и преплату за „Службене новине БПК-а Горажде. – 40 КМ

беним новинама Босанско-подрињског
кантона Горажде“.
Број:01-14-50/08
21.01.2008.године
Горажде

ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ
Алија Беговић,с.р.

2
На основу члана 20. Статута
Завода здравственог осигурања Босанско-подрињског кантона Горажде, члана
103. став 1. алинеја 4. Закона о здравственом осигурању ("Службене новине
Федерације БиХ", број:30/97 и 7/02) и
члана 18. став 1. Закона о буџетима у
Федерацији БиХ ("Службене новине
Федерације БиХ", број:19/06), Управни
одбор Кантоналног завода здравственог осигурања Горажде на 26. сједници,
одржаној 14.01.2008 .године, донио је:

ОДЛУКУ
о усвајању Финансијског плана
Завода здравственог осигурања
Босанско-подрињског кантона
Горажде за 2008.годину

Број 1 – страна 2
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Члан 1.
Усваја се Финансијски план Завода здравственог осигурања Босанскоподрињског кантона Горажде за 2008.
годину у износу:
ПЛАН ПРИХОДА
И ПРИМИТАКА
ПЛАН РАСХОДА
И ИЗДАТАКА

12.259.760,00 КМ
12.259.760,00 КМ

Члан 2.
Усвојени Приједлог Финансијског плана из члана 1. ове Одлуке доставља се, у складу са чланом 18. став 4.
Закона о буџетима у Федерацији БиХ
(«Службене новине Федерације БиХ»,
број:19/06), Министарству за социјалну политику, здравство, расељена лица и избјеглице у Влади Босанско-подрињског кантона Горажде ради провођења скупштинске процедуре за добивање сагласности.
Члан 3.
За реализацију ове Одлуке задужује се директор Кантоналног завода здравственог осигурања Горажде.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а примјењиваће се након што Скупштина Босанско-подрињског кантона Горажде да сагласност.
Број:14-110/08
14.01.2008. године
Горажде

По овлашtењу
Емир Сијерчић,с.р.

3
На основу члана 20. Статута Завода здравственог осигурања Босанско-

подрињског кантона Горажде, члана 82.
и 103. Закона о здравственом осигурању ("Службене новине Федерације БиХ",
Број:30/97 и 7/02), члана 18. став 1. Закона о буџетима у Федерацији БиХ ("Службене новине Федерације БиХ", број:
19/06), Одлуке о стандардима и нормативима здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања ("Службене новине Федерације БиХ"; број:5/03 и
18/04) те Одлуке о основама, критеријима и мјерилима за закључивање уговора између Завода здравственог осигурања и здравствених установа на подручју Босанско-подрињског кантона Горажде („Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде“, број:2/06
и 4/07), Управни одбор Кантоналног
завода здравственог осигурања Горажде, на 26. сједници, одржаној 14.01.2008.
године, донио је:

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН
ЗАВОДА ЗДРАВСТВЕНОГ ОСИГУРАЊА
БОСАНСКО-ПОДРИЊСКОГ КАНТОНА
ГОРАЖДЕ ЗА 2008. ГОДИНУ

Члан 1.
Финансијским планом средстава
обавезног здравственог осигурања Завода здравственог осигурања Босанскоподрињског кантона Горажде за 2008.
годину, утврђује се обим прихода и примитака и расхода и издатака и то:
ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ 12.259.760,00 КМ
РАСХОДИ И ИЗДАЦИ
12.259.760,00 КМ
ВИШАК-МАЊАК
0

Члан 2.
Приходи и примици и расходи
и издаци утврђују се у билансу прихода и расхода за 2008.год. како слиједи:

П Р И Х О Д И И ПРИМИЦИ
Ред.
Бр.
1
1.

2.

3.

4.

5.

Екон.
код
2
712111

ПРИХОДИ
3
Прих. oд дoприн. зa
oбaв.здрaвств. oсиг.
рaдн.у прив., вaнпр.
и сaмoст.дјелaтн.
Прих.oд дoприн. зa
прoфeсиoн. вojску
Приходи од доприноса за здрав.
заш. пензионера
Прих.од доприн. за
здравств.заш.
незапослених
Прих.од доприн. из
Буџ. Кант. за
социј.угрож.лица
РВИ и БИЗ,
привремено

Отворени
приходи за
2005.год КМ
4

Остварени
приходи за
2006.годину
КМ
6

Планирани
приходи за
2007.годину
КМ
7

Индекс
%

Индекс
%

7/4
8

7/6
9

Структура
%
7
10

6.332.467,48

6.661.000,00

7.343.107,00

8.304.160,00

131,14

113,08

87,01

716.508,38

577.000,00

877.000,00

670.000,00

93,51

76,00

7,02

153.891,15

180.000,00

180.000,00

195.000,00

126,71

108,33

2,04

137.935,00

180.000,00

180.000,00

194.400,00

140,93

108,00

2,04

98.040,00

121.000,00

121.000,00

130.700,00

133,31

108,00

1,37

2.863,00
7.441.705,01

9.000,00
7.728.000,00

9.000,00
8.710.107,00

10.500,00
9.504.760,00

366,75
127,72

116,67
109,12

0,11
99,59

26.794,88
21.280,49
48.075,37
7.489.780,38
200.000,00

19.000,00
14.300,00
33.300,00
7.761.300,00
--

19.000,00
14.300,00
33.300,00
8.743.407,00
--

22.000,00
17.000,00
39.000,00
9.543.760,00
--

82,11
79,88
81,12
127,42
--

116,00
118,88
117,12
109,15
--

0,23
0,18
0,41
100,00

-

119.908,00
-

119.908,00
385.000,00

-

-

-

-

-

575.000,00

1.320.000,00

-

229,56

7.689.780,38

7.881.208,00

9.823.515,00

1.396.000,00
12.259.760,00

159,43

124,80
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Прих.од доп.рин.
6.
712132 обвез.који се баве
земљорадњом
I УКУПНО ДОПРИНОСИ (1-6)
Остали доприн. –
7.
712192
пауш.са конвенц.
8.
722611
Остали приходи
II УКУПНО ОСТАЛИ ПРИХОДИ (7+8)
А УКУПНО ПРИХОДИ I+II
Б Поврат позајмице из 2002.г.
Примљ.грантови од
732114
кантона ПДВ
Прим.грант.од кан.
Примљ.грантови од
кант. по Спор
Примљ.грантови од
виших нивоа власти
од Федер.
УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ

табела 1.
Планирани
приходи за
2006.годину
КМ
5

21.јануар/сијечањ 2008.

I

Ред.
број

Екон.
код

1

2

I

1.
1.1.
1.2.

613941

1.3.
1.4.
1.5.

2.

613947

613945

2.1.

613944

III

613946

IV
V

613949
614235

Планиран
и расходи
за 2007.год

Измјене и
допуне
план.расх.
за 2007.год.

КМ
4

КМ
5

КМ
6

4.039.033,97

4.387.508,00

4.945.408,00

4.337.510,00

4.839.310,00

119,81

110,29

39,47

1.798.663,97
1.365.730,00
195.300,00
190.600,00
25.000,00
22.033,97

1.917.400,00
1.476.000,00
215.400,00
201.000,00
25.000,00
-

2.173.200,00
1.681.200,00
238.200,00
223.800,00
30.000,00
-

1.989.840,00
1.517.800,00
215.400,00
201.000,00
25.000,00

2.229.400,00
1.677.800,00
215.400,00
58.300,00
201.000,00
51.900,00
25.000,00
-

123,95
122,85
110,29
105,46
100,00

116,27
113,67
100,00
100,00
100,00

18,18
13,68
1,76
0,48
1,64
0,42
0,20

2.240.370,00

2.470.108,00

2.772.208,00

2.368.310,00

2.609.910,00

116,49

105,66

21,29

2.240.370,00

2.470.108,00

2.772.208,00

2.368.310,00

2.609.910,00

116,49

105,66

21,29

Есенцијална листа
лијекова+накнада
Лијекови-Есенциј.листа
-Накнада за плаћ. тимова

1.509.445,02
1.393.525,02
115.920,00

1.285.700,00
1.150.000,00
135.700,00

1.498.500,00
1.343.100,00
155.400,00

1.285.700,00
1.150.000,00
135.700,00

85,17
82,52
117,00

8/6
85,80
85,62
87,32

10,49
9,38
1,11

Трошкови лијеч.ван Кант.
-трош.КЦУ Сарајево
-остали трош.лијеч.ван Кант.
Ортопедске справе и помагала
Рефун.бол.преко 42 дана

1.836.077,14
1.613.411,89
222.665,25
239.178,18
349.743,29

1.020.000,00
800.000,00
220.000,00
180.000,00
300.000,00

1.905.607,00
1.685.607,00
220.000,00
221.700,00
300.000,00

1.020.000,00
800.000,00
220.000,00
220.000,00
250.000,00

55,55
49,58
98,80
91,98
71,48

53,53
47,46
100,00
99,23
83,33

8,32
6,52
1,80
1,80
2,04

РАСХОДИ

3
РАСХОДИ НЕПОСРЕДНЕ
ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ
ПРИМАРНА ЗДРАВСТБНА
ЗАШТИТА
-ЈУ Дом здравља Горажде
-ЈУ Дом здравља Устиколина
-Рсх.на име плата-ЈУ Устик.
-ЈУ Дом здравља Прача
-Расх.на име плата ЈУ Прача
-ЈУ завод за јавно здравство
Хигјенско-екон.служба
-Љекарски преглед дјеце
СЕКУНДАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА
-ЈЗУ Кантонална болница
Горажде

Расходи по
стандардима и
нормативима
7

Планирани
расходи за
2008.годину

Индекс
%

Индекс
%

Индекс
%

КМ
8

8/4
9

8/5
10

8
11

21.јануар/сијечањ 2008

II

табела 2.
Остварени
расходи за
2006.годину

Број 1 – страна 4

II РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

614351
614230
6144111
614240

6144112
615220

Доприноси ПИО на боловање
Остали захтјеви-Одлуке УО
Наизмир.обав.из 05. 06. и 07.
Субв.ј.у. за измирење обавезе
Трансф.за посебне намјене,
бруто плате по Споразуму од
Владе БПК Горажде
Субвенције ј.у. на име плата
од КЗЗО
Капитал грант ЈУ Кантонал.
болница Горажде

У К У П Н О: (I-VIII)
IX

X

611и613
613971
611240
614112
59

Трошкови Стручне службе
Накнада за рад љекар.комис.
Управни одбор Завода
Обавеза према ФЗОИР
Резерва

УКУПНИ РАСХОДИ

108.575,76
17.900,02
263.992,80
-

100.000,00
46.000,00
300.000,00
-

107.000,00
46.000,00
520.000,00
-

87.750,00
46.000,00
1.152.000,00
380.000,00

80,82
256,98
436,37
-

82,00
100,00
221,54
-

0,72
0,37
9,39
3,10

-

-

-

1.320.000,00

-

-

10,77

-

-

-

620.000,00

-

-

5,06

727.000,00

-

-

5,93

8.363.946,18

7.619.208,00

9.544.665,00

11.947.760,00

142,85

125,18

97,46

154.510,13
63.761,13
4.352,23
10.000,00
-

175.000,00
70.000,00
7.000,00
10.000,00
-

192.100,00
70.000,00
7.000,00
10.000,00
-

225.000,00
70.000,00
7.000,00
10.000,00
-

145,62
109,78
160,84
100,00

117,40
100,00
100,00
100,00

1,83
0,57
0,06
0,08

8.596.569,67

7.881.208,00

9.823.315,00

12.259.760,00

142,61

124,80

100,00

21.јануар/сијечањ 2008.

VI
VII
VIII
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ПЛAН РAСХOДA ПO ИЗВOРИМA
EКOНOМСКИ
КOД
611000
611100
611200
611240
612000
612100
613000
613100
613200
613300
613410
613700
613800
613912
613920
613934
613941
613944
613945
613946
613947
613949
613970
613971
613980
614000

615000

614112
614230
614235
6142351
6144111
6144112
6144240
615220

OПИС
Брутo платe и нaкнaдe зaпoслeних
Брутo платe и нaкнaдe
Нaкнaдe трoшкoвa зaпoслeних
Нaкнaдe зa рaд Упрaвнoг oдбoрa Зaвoдa
Дoприн.пoслoдaвцa и oстaли дoпринoси
Дoпринoси пoслoдaвцa
Издaци зa мaтeриjaл и услугe
Путни трoшкoви
Издaци зa eнeргиjу
Издaци зa кoмунaлнe услугe
Aдминистрaтивни мaтeриjaл
Издaци зa тeкућe oдржaвaњe
Издaци oсигурaњa, бaнкaрских услугa и
услугa пп
Услугe штaмпaњa
Услугe зa стручнo oбрaзoвaњe
Кoмпjутeрскe услугe
Услугe примaрнe здрaвствeнe зaштитe
Лиjeкoви нa рeцeпт
Услугe бoлничкe зaштитe
Бoлничкo здрaв.зaштитa тeрциjaрног нивoa
Jaвнo здрaвствeнa дјелaтнoст ХEС
Oртoпeдскe спрaвe и пoмaгaлa
Издaци зa угoвoрeнe услугe
Нaкнaдa зa рaд љeкaрских кoмисиja
Издaци зa пoрeзe зa угoвoрeнe услугe
Oстaлe нeспoмeнутe услугe и дaџбинe
Тeкући грaнтoви
Грaнтoви Фeдeрaциjи ( ФЗOИР)
Oстaли грaнтoви пojeдинцимa
Рeфундaциja бoлoвaњa прeкo 42 дaнa
Дoпринoси ПИO нa бoлoвaњe
Субв.ј.ј.на измир.обавезе из предход.година
Субв.ј.ј.на имебруто плата од КЗЗО
Тран.за посеб.намјене по Споразуму
Капитални грант Ј.З.У. Кантон.бол.Горажде

УКУПНИ РAСХOДИ

ПЛAНИРAНИ
РAСХOДИ ЗA
2008.ГOДИНУ
163.000,00
125.000,00
31.000,00
7.000,00
13.700,00
13.700,00
8.642.310,00
4.700,00
12.000,00
4.700,00
3.200,00
2.400,00
3.000,00
6.500,00
2.000,00
3.800,00
2.204.400,00
1.285.700,00
2.609.910,00
1.020.000,00
25.000,00
220.000,00
10.500,00
70.000,00
2.500,00
1.152.000,00
2.713.750,00
10.000,00
46.000,00
250.000,00
87.750,00
380.000,00
620.000,00
1.320.000,00
727.000,00

12.259.760,00
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Члан 3.
Средства здравственог осигурања остварују се уплатом доприноса за обавезно здравствено осигурање у складу са Законом о доприносима («Службене новине Федерације
БиХ», број: 35/98, 54/00, 16/01, 37/01,
1/02 и 17/06) и Упутства о начину обрачунавања и уплате доприноса («Службене новине Федерације БиХ», број: 37/98, 47/98, 55/00, 57/00, 2/01 и
10/02).
Члан 4.
Завод здравственог осигурања
Босанско-подрињског кантона Горажде, као носилац изванбуџетског фонда, проводи извршење овог плана,
остварујући функције прикупљања
и трошења средстава, укључујући и
прописане поступке контроле, евидентирања и извршавања.
Члан 5.
Планирана средства утврђена
овим Финансијским планом ће се распоређивати према намјенама сразмјерно оствареним приходима за сваки мјесец, а трошкови здравствене заштите ће се уклопити у количину прикупљеног новца о чему ће одлучивати Управни одбор Кантоналног завода здравственог осигурања Горажде.

Члан 6.
Финансијски план, након што
Скупштина Босанско-подрињског кантона Горажде, да сагласност примјењиваће се од 01.01.2008. године.
Број:14–110/08
14.01.2008.год.
Горажде

По овлаштењу
Емир Сијерчић,с.р.
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На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско–подрињског кантона Горажде («Службене новине Босанско–подрињског кантона Горажде»,
број:5/03), Влада Босанско–подрињског кантона Горажде, на својој 44. редовној сједници, одржаној дана 08.01.
2008.године, д о н о с и:

ОДЛУКУ
о давању сагласности
за плаћање рачуна
број: 07-3ЦВ-000548 предузећу
«ОНИПРОМ» д.о.о.
Члан 1.
Овом Одлуком даје се сагласност Министру Министарства за унутрашње послове Босанско–подрињског кантона Горажде да изврши плаћање рачуна број:07-3ЦВ-000548 од
26.12.2007.године у износу од 1.739,91
КМ предузећу «ОНПРОМ» д.о.о. Горажде, на име набавке компјутерског
материјала.
Члан 2.
За реализацију ове Одлуке задужују се Министарство за унутрашње послове и Министарство за финансије Босанско–подрињског кантона
Горажде, а средства обезбиједити из
Буџета Министарства за унутрашње
послове, економски код 613400 – Набавка материјала и ситног инвентара.
Члан 3.
Новчана средства уплатити на
жирорачун «ОНИПРОМ» д.о.о. Гор-
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ажде, број: 1610300004220078 отворен
код Раифаизен банке Сарајево.

орука дијела опреме по Уговору број: 07-01-14-10191/07 од 25.10.2007.г.).

Члан 4.

Члан 2.

Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној огласној табли Кантона, а накнадно ће да
се објави у «Службеним новинама
Босанско–подрињског кантона Горажде».

За реализацију ове Одлуке задужују се Министарство за унутрашње послове и Министарство за финансије Босанско–подрињског кантона
Горажде, а средства обезбиједити из
Буџета Министарства за унутрашње
послове, економски код 821300 – Набавка опреме.

Број:03–14-37/08
08.01.2008.год.
Горажде

ПО ОВЛАШТЕЊУ
ВЛАДЕ БПК ГОРАЖДЕ
МИНИСТАР

Члан 3.

Рамиз Драковац,с.р.

5
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско–подрињског кантона
Горажде («Службене новине Босанско–подрињског кантона Горажде»,
број:5/03), Влада Босанско–подрињског кантона Горажде, на својој 44.
редовној сједници, одржаној дана 08.
01.2008.године, д о н о с и:

ОДЛУКУ
о давању сагласности
за плаћање рачуна
број: 281207-400РН
предузећу «ШОТ» д.о.о.
Члан 1.
Овом Одлуком даје се сагласност Министру Министарства за унутрашње послове Босанско–подрињског кантона Горажде да изврши плаћање рачуна број: 281207-400РН од
28.12.2007.г. у износу од 9.065,16 КМ
предузећу «ШОТ» д.о.о. Зеница, на
име набавке полицијске опреме (исп-

Новчана средства уплатити
на жирорачун «ШОТ» д.о.о. Зеница,
број: 1543001100004410 отворен код
УПИ банка – филијала Зеница.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној огласној табли Кантона, а накнадно ће да
се објави у «Службеним новинама
Босанско–подрињског кантона Горажде».
Број:03–14-38/08
08.01.2008.год.
Горажде

ПО ОВЛАШТЕЊУ
ВЛАДЕ БПК ГОРАЖДЕ
МИНИСТАР

Рамиз Драковац,с.р.
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На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско–подрињског кантона
Горажде («Службене новине Босанско–подрињског кантона Горажде»,
број:5/03), Влада Босанско–подрињског кантона Горажде, на својој 44. редовној сједници, одржаној дана 08.01.
2008. године, д о н о с и:

21.јануар/сијечањ 2008.

ОДЛУКУ
о давању сагласности
за плаћање рачуна број: 73/2007
предузећу «МИРАКИС» д.о.о.
Члан 1.
Овом Одлуком даје се сагласност Министру Министарства за унутрашње послове Босанско–подрињског кантона Горажде да изврши плаћање рачуна број:73/2007 од 28.12.
2007.године у износу од 56.854,98 КМ
предузећу «МИРАКИС» д.о.о. Фоча,
на име набавке путничког моторног
возила – ПАСАТ 2,0 ТДИ.
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На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско–подрињског кантона
Горажде («Службене новине Босанско–подрињског кантона Горажде», број:5/03), Влада Босанско–подрињског
кантона Горажде, на својој 44. редовној сједници, одржаној дана 08.01.
2008.године, д о н о с и:

ОДЛУКУ
о давању сагласности
за плаћање рачуна број:358/07
предузећу «МАП АУТО» д.о.о.

Члан 2.

Члан 1.

За реализацију ове Одлуке задужују се Министарство за унутрашње послове и Министарство за финансије Босанско–подрињског кантона
Горажде, а средства обезбиједити из
Буџета Министарства за унутрашње
послове, економски код 821300 – Набавка опреме.

Овом Одлуком даје се сагласност Министру Министарства за унутрашње послове Босанско–подрињског кантона Горажде да изврши плаћање рачуна број: 358/07 од 31.12.
2007.године у износу од 1.722,40 КМ
предузећу «МАП АУТО» д.о.о. Горажде, на име набавке аутодијелова.

Члан 3.
Новчана средства уплатити
на жиро-рачун «МИРАКИС» д.о.о.
Фоча, број: 1610300003730034 отворен
код Раифаизен банке.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној огласној табли Кантона, а накнадно ће да
се објави у «Службеним новинама Босанско–подрињског кантона Горажде».
Број:03–14-39/08
ПО ОВЛАШТЕЊУ
08.01.2008.године ВЛАДЕ БПК ГОРАЖДЕ
Горажде
МИНИСТАР
Рамиз Драковац,с.р.

Члан 2.
За реализацију ове Одлуке задужују се Министарство за унутрашње послове и Министарство за финансије Босанско–подрињског кантона
Горажде, а средства обезбиједити из
Буџета Министарства за унутрашње
послове, економски код 613700 – Издаци за текуће одржавање.
Члан 3.
Новчана средства уплатити на
жиро-рачун предузећа «МАП АУТО»
д.о.о. Горажде, број: 1610300005730077
отворен код Раифаизен банке д.д.
филијала Горажде.

21.јануар/сијечањ 2008.
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Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној огласној табли Кантона, а накнадно ће да
се објави у «Службеним новинама
Босанско–подрињског кантона Горажде».
Број:03–14-40/08
ПО ОВЛАШТЕЊУ
08.01.2008.године ВЛАДЕ БПК ГОРАЖДЕ
Горажде
МИНИСТАР
Рамиз Драковац,с.р.
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На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско–подрињског кантона
Горажде («Службене новине Босанско–подрињског кантона Горажде», број:5/03), Влада Босанско–подрињског
кантона Горажде, на својој 44. редовној сједници, одржаној дана 08.01.
2008. године, д о н о с и:

ОДЛУКУ
о давању сагласности
за плаћање рачуна број: 356/07
предузећу «МАП АУТО» д.о.о.
Члан 1.
Овом Одлуком даје се сагласност Министру Министарства за унутрашње послове Босанско–подрињског кантона Горажде да изврши плаћање рачуна број:356/07 од 29.12.2007.
године у износу од 6.560,50 КМ предузећу «МАП АУТО» д.о.о. Горажде,
на име набавке аутодијелова.
Члан 2.
За реализацију ове Одлуке задужују се Министарство за унутраш-

ње послове и Министарство за финансије Босанско–подрињског кантона
Горажде, а средства обезбиједити из
Буџета Министарства за унутрашње
послове, економски код 613700 – Издаци за текуће одржавање.
Члан 3.
Новчана средства уплатити на
жирорачун предузећа «МАП АУТО»
д.о.о. Горажде, број: 1610300005730077
отворен код Раифаизен банке д.д.
филијала Горажде.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној огласној табли Кантона, а накнадно ће да
се објави у «Службеним новинама
Босанско–подрињског кантона Горажде».
Број:03–14-41/08
ПО ОВЛАШТЕЊУ
08.01.2008.године ВЛАДЕ БПК ГОРАЖДЕ
Горажде
МИНИСТАР
Рамиз Драковац,с.р.
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На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско–подрињског кантона
Горажде («Службене новине Босанско–подрињског кантона Горажде», број:5/03), Влада Босанско–подрињског
кантона Горажде, на својој 44. редовној сједници, одржаној дана 08.01.2008.
године, д о н о с и:

ОДЛУКУ
о давању сагласности
за плаћање рачуна
број:717452 предузећу
«СВЈЕТЛОСТКОМЕРЦ» д.д.

21.јануар/сијечањ 2008.

Члан 1.
Овом Одлуком даје се сагласност Министру Министарства за унутрашње послове Босанско–подрињског кантона Горажде да изврши плаћање рачуна број: 717452 од 29.12.
2007.године у износу од 1.599,78 КМ
предузећу «СВЈЕТЛОСТКОМЕРЦ» д.д.
књижара Горажде, на име набавке
канцеларијског материјала (штампање разних евиденција).
Члан 2.
За реализацију ове Одлуке задужују се Министарство за унутрашње послове и Министарство за финансије Босанско–подрињског кантона
Горажде, а средства обезбиједити из
Буџета Министарства за унутрашње
послове, економски код 613400 – Набавка материјала и ситног инвентара.
Члан 3.
Новчана средства уплатити на
жиро-рачун предузећа СВЈЕТЛОСТКОМЕРЦ д.д. књижара Горажде број:
1540012000158885 отворен код УПИ
банке Сарајево.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној огласној табли Кантона, а накнадно ће да
се објави у «Службеним новинама Босанско–подрињског кантона Горажде».
Број:03–14-42/08
ПО ОВЛАШТЕЊУ
08.01.2008.године ВЛАДЕ БПК ГОРАЖДЕ
Горажде
МИНИСТАР
Рамиз Драковац,с.р.
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На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско–подрињског кантона
Горажде («Службене новине Босанско–подрињског кантона Горажде»,
број:5/03), Влада Босанско–подрињског кантона Горажде, на својој 44. редовној сједници, одржаној дана 08.01.
2008.године, д о н о с и:

ОДЛУКУ
о давању сагласности
за плаћање рачуна
број: 717430 предузећу
«СВЈЕТЛОСТКОМЕРЦ» д.д.
Члан 1.
Овом Одлуком даје се сагласност Министру Министарства за унутрашње послове Босанско–подрињског кантона Горажде да изврши плаћање рачуна број:717430 од 25.12.
2007.године у износу од 1.484,00 КМ
предузећу «СВЈЕТЛОСТКОМЕРЦ» д.д.
књижара Горажде, на име набавке
канцеларијског и осталог материјала
(намијењеног за поклоне – репрезентације).
Члан 2.
За реализацију ове Одлуке задужују се Министарство за унутрашње послове и Министарство за финансије Босанско–подрињског кантона
Горажде, а средства обезбиједити из
Буџета Министарства за унутрашње
послове, економски код 613400 – Набавка материјала и ситног инвентара (износ од 618,50 КМ) и економски
код 613900 – Уговорене и друге посебне услуге (износ од 865,50 КМ).
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Члан 3.
Новчана средства уплатити на
жиро-рачун предузећа СВЈЕТЛОСТКОМЕРЦ д.д. књижара Горажде број:1540012000158885 отворен код УПИ
банке Сарајево.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној огласној табли Кантона, а накнадно ће да
се објави у «Службеним новинама Босанско–подрињског кантона Горажде».
Број:03–14-43/08
ПО ОВЛАШТЕЊУ
08.01.2008.године ВЛАДЕ БПК ГОРАЖДЕ
Горажде
МИНИСТАР
Рамиз Драковац,с.р.
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На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско–подрињског кантона
Горажде («Службене новине Босанско–подрињског кантона Горажде», број:5/03), Влада Босанско–подрињског
кантона Горажде, на својој 44. редовној сједници, одржаној дана 08.01.2008.
године, д о н о с и:

ОДЛУКУ
о давању сагласности
за плаћање рачуна број: 560/07
предузећу «КОТЕКС» д.о.о.
Члан 1.
Овом Одлуком даје се сагласност Министру Министарства за унутрашње послове Босанско–подрињског кантона Горажде да изврши плаћање рачуна број:560/07 од 26.12.007.
године у износу од 1.453,73 КМ пред-

21.јануар/сијечањ 2008.

узећу «КОТЕКС» д.о.о. Тешањ, на име
набавке полицијских чарапа.
Члан 2.
За реализацију ове Одлуке задужују се Министарство за унутрашње послове и Министарство за финансије Босанско–подрињског кантона
Горажде, а средства обезбиједити из
Буџета Министарства за унутрашње
послове, економски код 613400 – Набавка материјала и ситног инвентара.
Члан 3.
Новчана средства уплатити на
жиро-рачун предузећа «КОТЕКС» д.о.о.
Тешањ, број:1990460003073445 отворен код АБС банке филијала Тешањ.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној огласној табли Кантона, а накнадно ће да
се објави у «Службеним новинама
Босанско–подрињског кантона Горажде».
Број:03–14-44/08
ПО ОВЛАШТЕЊУ
08.01.2008.године ВЛАДЕ БПК ГОРАЖДЕ
Горажде
МИНИСТАР
Рамиз Драковац,с.р.
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На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско–подрињског кантона
Горажде («Службене новине Босанско–подрињског кантона Горажде»,
број:5/03), Влада Босанско–подрињског кантона Горажде, на својој 44. редовној сједници, одржаној дана 08.01.
2008.године, д о н о с и:

21.јануар/сијечањ 2008.

ОДЛУКУ
о давању сагласности
за плаћање рачуна број: 559/07
предузећу «КОТЕКС» д.о.о.
Члан 1.
Овом Одлуком даје се сагласност Министру Министарства за унутрашње послове Босанско–подрињског кантона Горажде да изврши плаћање рачуна број: 559/07 од 26.12.
007.године у износу од 1.064,70 КМ
«КОТЕКС» д.о.о. Тешањ, на име набавке полицијских обиљежја - еполете
за чинове.
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На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско–подрињског кантона
Горажде («Службене новине Босанско–подрињског кантона Горажде», број:5/03), Влада Босанско–подрињског
кантона Горажде, на својој 44. редовној сједници, одржаној дана 08.01.2008.
године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о давању сагласности
за плаћање рачуна број: 124/07
предузећу «Гораждестан» д.о.о.

Члан 2.

Члан 1.

За реализацију ове Одлуке задужују се Министарство за унутрашње послове и Министарство за финансије Босанско–подрињског кантона
Горажде, а средства обезбиједити из
Буџета Министарства за унутрашње
послове, економски код 613400 – Набавка материјала и ситног инвентара.

Овом Одлуком даје се сагласност Министру Министарства за унутрашње послове Босанско–подрињског кантона Горажде да изврши плаћање рачуна број:124/07 од 28.12.
2007.године у износу од 7.728,00 КМ
предузећу «Гораждестан» д.о.о. Горажде, на име извођења радова на санацији крова на објекту Министарства
за унутрашње послове БПК Горажде,
по Уговору број:07-01-14-11485/07 од
22.11.2007.године.

Члан 3.
Новчана средства уплатити на
жиро-рачун предузећа «КОТЕКС» д.о.о.
Тешањ, број: 1990460003073445 отворен код АБС банка филијала Тешањ.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној огласној табли Кантона, а накнадно ће да
се објави у «Службеним новинама Босанско–подрињског кантона Горажде».
Број:03–14-36/08
ПО ОВЛАШТЕЊУ
08.01.2008.године ВЛАДЕ БПК ГОРАЖДЕ
Горажде
МИНИСТАР
Рамиз Драковац,с.р.

Члан 2.
За реализацију ове Одлуке задужују се Министарство за унутрашње послове и Министарство за финансије Босанско–подрињског кантона
Горажде, а средства обезбиједити из
Буџета Министарства за унутрашње
послове, економски код 821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање.
Члан 3.
Новчана средства уплатити на

21.јануар/сијечањ 2008.
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жиро-рачун предузећа «Гораждестан»
д.о.о. Горажде број: 1011400000027128
отворен код ПБС филијала Горажде.

нистарства за унутрашње послове
БПК Горажде, по Уговору број:07-0114-11484/07 од 04.12.2007.године.

Члан 4.

Члан 2.

Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној огласној табли Кантона, а накнадно ће да
се објави у «Службеним новинама
Босанско–подрињског кантона Горажде».

За реализацију ове Одлуке задужују се Министарство за унутрашње послове и Министарство за финансије Босанско–подрињског кантона
Горажде, а средства обезбиједити из
Буџета Министарства за унутрашње
послове, економски код 821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање.

Број:03–14-35/08
ПО ОВЛАШТЕЊУ
08.01.2008.године ВЛАДЕ БПК ГОРАЖДЕ
Горажде
МИНИСТАР
Рамиз Драковац,с.р.

Члан 3.

14
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско–подрињског кантона
Горажде («Службене новине Босанско–подрињског кантона Горажде», број:5/03), Влада Босанско–подрињског
кантона Горажде, на својој 44. редовној сједници, одржаној дана 08.01.2008.
године, д о н о с и:

ОДЛУКУ
о давању сагласности
за плаћање рачуна број:123/07
предузећу «Гораждестан» д.о.о.
Члан 1.
Овом Одлуком даје се сагласност Министру Министарства за унутрашње послове Босанско–подрињског кантона Горажде да изврши плаћање рачуна број: 124/07 од 28.12.
2007.године у износу од 18.565,38 КМ
предузећу «Гораждестан» д.о.о. Горажде, на име извођења радова на санацији мокрих чворова у објекту Ми-

Новчана средства уплатити на
жирорачун предузећа «Гораждестан»
д.о.о. Горажде број: 1011400000027128
отворен код ПБС филијала Горажде.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној огласној табли Кантона, а накнадно ће да
се објави у «Службеним новинама
Босанско–подрињског кантона Горажде».
Број:03–14-34/08
ПО ОВЛАШТЕЊУ
08.01.2008.године ВЛАДЕ БПК ГОРАЖДЕ
Горажде
МИНИСТАР
Рамиз Драковац,с.р.
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На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско–подрињског кантона
Горажде («Службене новине Босанско–подрињског кантона Горажде»,
број:5/03), Влада Босанско–подрињског кантона Горажде, на својој 44. редовној сједници, одржаној дана 08.01.

21.јануар/сијечањ 2008.

2008.године, д о н о с и:
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ни трошкови.
Члан 3.

ОДЛУКУ
о одобравању службеног путовања
у иностранство делегације
Босанско–подрињског кантона
Горажде
Члан 1.
Овом Одлуком одобрава се службено путовање делегацији Босанско–подрињског кантона Горажде Исламској Републици Иран – Покрајина Источни Азербејџан у саставу:
1. Салем Халиловић – Премијер БПК
Горажде
2. Алија Беговић – Предсједавајући
Скупштине БПК Горажде
3. Елфад Машала - Министар у Влади
БПК Горажде
4. Севда Поповић – Министар у Влади
БПК Горажде
5. Адмир Поздеровић – Министар у
Влади БПК Горажде
6. Емир Сијерчић – Секретар Владе
БПК Горажде
7. Хамед еф. Ефендић - Мутфија
гораждански
8. Нафија Ходо - Директор Службе за
запошљавање БПК Горажде

Члан 2.
Посјета ће се организовати у
периоду од 24.01.2008.године до 31.01.
2008.године, а циљ посјете је успостављање економско-привредне сарадње са Покрајином Источни Азербејџан у Ирану.
Средства за реализацију ове
Одлуке обезбиједити из Буџета Владе Босанско–подрињског кантона Горажде, економски код 613100 – Пут-

Одлука ступа на снагу даном
објављивања на службеној огласној
табли Кантона, а накнадно ће да се
објави у «Службеним новинама Босанско–подрињског катнона Горажде».
Број:03–05-32/08
ПО ОВЛАШТЕЊУ
08.01.2008.године ВЛАДЕ БПК ГОРАЖДЕ
Горажде
МИНИСТАР
Рамиз Драковац,с.р.

16
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско–подрињског кантона
Горажде («Службене новине Босанско–подрињског кантона Горажде»,
број:5/03), Влада Босанско–подрињског кантона Горажде, на својој 44. редовној сједници, одржаној дана 08.01.
2008.године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о давању сагласности
на промјену цијена
нафтних деривата
Члан 1.
Овом Одлуком даје се сагласност на промјене цијена нафтних деривата у складу са Оквирним споразумом за испоруку нафтних деривата са фирмом «ШЕХ-ИН» д.о.о. Горажде, како слиједи:
- Дизел гориво ЕН 590 поскупило за
0,04 КМ, нова цијена износи 2,09 КМ;
-

Моторни бензин МБ-98 поскупио за
0,05 КМ, нова цијена износи 2,02 КМ;

- Безоловни моторни бензин БМБ95 поскупио за 0,05 КМ, нова цијена износи 2,00 КМ.

21.јануар/сијечањ 2008.
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Члан 2.

III

Одлука ступа на снагу даном
објављивања на службеној огласној
табли Кантона, а накнадно ће да се
објави у «Службеним новинама Босанско–подрињског катнона Горажде».

Одлука ступа на снагу даном
објављивања на службеној огласној
табли Кантона, а накнадно ће да се
објави у «Службеним новинама Босанско–подрињског катнона Горажде».

Број:03–14-33/08
ПО ОВЛАШТЕЊУ
08.01.2008.године ВЛАДЕ БПК ГОРАЖДЕ
Горажде
МИНИСТАР
Рамиз Драковац,с.р.

Број:03–34-29/08
ПО ОВЛАШТЕЊУ
08.01.2008.године ВЛАДЕ БПК ГОРАЖДЕ
Горажде
МИНИСТАР
Рамиз Драковац,с.р.
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На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско–подрињског кантона
Горажде («Службене новине Босанско–подрињског кантона Горажде», број:5/03), Влада Босанско–подрињског
кантона Горажде, на својој 44. редовној сједници, одржаној дана 08.01.2008.
године, д о н о с и:

На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде (“Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде”,
број:5/03) и Програма утрошка финансијских средстава из Буџета Министарства за социјалну политику, здравство, расељена лица и избјеглице,
економски код 614233 – Помоћ за реконструкцију и повратак и издаци за
алтернативни смјештај за 2007. годину (“Службене новине Босанско–подрињског кантона Горажде”, број:
6/07), Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на својој 44. редовној
сједници, одржаној дана 08.01.2008.године, д о н о с и :

ОДЛУКУ
о давању сагласности
I
Овом Одлуком даје се сагласност Служби за односе са јавношћу
Босанско–подрињског кантона Горажде за попуну радног мјеста «Виши
референт за информисање», у складу са одредбама Закона о намјештеницима у органима државне службе у
Федерацији БиХ («Службене новине
Федерације Босне и Херцеговине»
број: 49/05»).
II
За реализацију ове Одлуке задужује се Служба за односе са јавношћу Босанско–подрињског кантона
Горажде.

ОДЛУКУ
о усвајању извјештаја
Регионалног одбора за повратак у
Југоисточну БиХ
Члан 1.
Усваја се Извјештај Регионалног одбора за повратак у Југоисточну БиХ о имплементацији три пројекта за обнову инфраструктуре у мјестима повратака које финансира Влада БПК Горажде.
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Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној огласној табли Кантона, а накнадно ће да
се објави у “Службеним новинама
Босанско-подрињског кантона Горажде”.
Број:03–14-28/08
ПО ОВЛАШТЕЊУ
08.01.2008.године ВЛАДЕ БПК ГОРАЖДЕ
Горажде
МИНИСТАР
Рамиз Драковац,с.р.
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На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде (“Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде”,
број:5/03) и Програма утрошка финансијских средстава из Буџета Министарства за социјалну политику, здравство, расељена лица и избјеглице,
економски код 614233 – Помоћ за реконструкцију и повратак и издаци за
алтернативни смјештај за 2007. годину
(“Службене новине Босанско–подрињског кантона Горажде”, број: 6/07),
Влада Босанско-подрињског кантона
Горажде, на својој 44. редовној сједници, одржаној дана 08.01.2008.године, д о н о с и:

ОДЛУКУ
о одобравању финансијских
средстава за плаћање рачуна
број:61/07

Члан 1.
Овом Одлуком одобравају се
финансијска средстава за плаћање рачуна број: 61/07 од 31.12.2007.године

у износу од 15.000,00 КМ фирми ДОО
“SIMING TRADE” Фоча на име суфинансирања Пројекта санације електродистрибутивне мреже за повратничка насеља Милатовићи, Крч и Бучковићи у Општини Чајниче.
Члан 2.
Одобрена новчана средства из
члана 1. ове Одлуке исплатити на терет Буџета Министарства за социјалну политику, здравство, расељена лица и избјеглице, економски код 614233
– Помоћ за еконструкцију и повратак и издаци за алтернативни смјештај за 2007.годину, на жиро-рачун
број: 5550100000602674.
Члан 3.
За проведбу ове Одлуке задужују се Министарство за социјалну
политику, здравство, расељена лица
и избјеглице и Министарство за финансије Босанско-подрињског кантона Горажде.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној огласној табли Кантона, а накнадно ће да
се објави у “Службеним новинама
Босанско-подрињског кантона Горажде”.
Број:03–14-27/08
ПО ОВЛАШТЕЊУ
08.01.2008.године ВЛАДЕ БПК ГОРАЖДЕ
Горажде
МИНИСТАР
Рамиз Драковац,с.р.

20
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
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Горажде (“Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде”, број:5/03) и Програма о утрошку средстава «Издаци за категорије борачких популација», број:11-14-546-2/07 и
Закона о извршењу Буџета («Службене новине Босанско–подрињског кантона Горажде», број:5/07), Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на својој 44. редовној сједници, одржаној дана 08.01.2008.г., д о н о с и:

ОДЛУКУ
о давању сагласности
за плаћање рачуна број: 66/07
Члан 1.
Даје се сагласност Министру за
борачка питања да изврши плаћање
рачуна број:66/07 од 31.12.2007. године
у износу од 2.712,00 КМ Заводу здравственог осигурања Босанско-подрињског кантона Горажде на име накнаде за здравствену заштиту лицима
којима је признато својство корисника борачко-инвалидске заштите за мјесец децембар 2007.године, по Споразуму број:03-14-264/07 од 31.01.2007.
године.
Члан 2.
Исплату средстава у износу од
2.712,00 КМ извршити у корист Завода здравственог осигурања БПК Горажде по рачуну број: 66/07 од 31.12.
2007.године, на депозитни рачун број:161-036-00049600-91 отворен код Раифаизен банке Горажде, на терет Буџета Министарства за борачка питања Босанско–подрињског кантона Горажде, економски код 614232 – Издаци за категорије борачких популација.

21.јануар/сијечањ 2008.

Члан 3.
За реализацију ове Одлуке задужују се Министарство за борачка
питања и Министарство за финансије Босанско-подрињског кантона Горажде.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној огласној табли Кантона, а накнадно ће да
се објави у “Службеним новинама
Босанско-подрињског кантона Горажде”.
Број:03–14-26/08
08.01.2008.год.
Горажде

ПО ОВЛАШТЕЊУ
ВЛАДЕ БПК ГОРАЖДЕ
МИНИСТАР

Рамиз Драковац,с.р.
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На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде (“Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде”, број:5/03), Влада Босанско-подрињског
кантона Горажде, на својој 44. редовној сједници, одржаној дана 08.01.2008.
године, д о н о с и :

ОДЛУКУ
о измјени и допуни
Одлуке о одобравању новчаних
средстава Регионалном одбору
за повратак у Југоисточну Босну
Члан 1.
Овом Одлуком мијења се члан
2. Одлуке о одобравању новчаних средстава Регионалном одбору за повратак у Југоисточну Босну, број:03–14-

21.јануар/сијечањ 2008.

3288/07 од 28.12.2007. године и исти
гласи:
«Одобрена новчана средства из члана 1. ове Одлуке исплатити на терет
Буџета Министарства за социјалну
политику, здравство, расељена лица
и избјеглице – економски код – 614239
– Остали грантови појединцима, а
у корист Регионалног одбора за повратак у Југоисточну БиХ, на жирорачун број:1610300004210087 код Раифаизен банке Горажде».
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тву за привреду – Дирекција за цесте
Босанско–подрињског кантона Горажде да изврши плаћање рачуна број:72/07 од 31.12.2007.године на износ
од 13.537,50 КМ, испостављеног од стране привредног друштва «Гораждепутеви» д.д. Горажде по Уговору број:04-27-4040-11/07 од 27.11.2007.год, а
односи се на 1,5 траншу зимског одржавања уговорених путних праваца
у периоду од 15.11.2007. до 31.12.2007.
године.
Члан 2.

Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној огласној табли Кантона, а накнадно ће да
се објави у “Службеним новинама
Босанско-подрињског кантона Горажде”.
Број:03–14-25/08
ПО ОВЛАШТЕЊУ
08.01.2008.године ВЛАДЕ БПК ГОРАЖДЕ
Горажде
МИНИСТАР
Рамиз Драковац,с.р.
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На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско–подрињског кантона
Горажде («Службене новине Босанско–подрињског кантона Горажде», број:5/03), Влада Босанско–подрињског
кантона Горажде, на својој 45. редовној сједници, одржаној дана 18.01.2008.
године, д о н о с и:

ОДЛУКУ
о давању сагласности
за плаћање рачуна број: 72/07
Члан 1.
Даје се сагласност Министарс-

За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за финансије Босанско–подрињског кантона Горажде, а средства обезбиједити из Буџета Министарства за привреду Босанско–подрињског кантона Горажде
– Дирекција за цесте, економски код
613700–Издаци за текуће одржавање.
Члан 3.
Одлука ступа на снагу даном
објављивања на службеној огласној
табли Кантона, а накнадно ће да се
објави у «Службеним новинама Босанско–подрињског кантона Горажде».
Број:03–14-110/08
ПРЕМИЈЕР
18.01.2008.године Салем Халиловић,с.р.
Горажде
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На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско–подрињског кантона
Горажде («Службене новине Босанско–подрињског кантона Горажде»,
број:5/03), Влада Босанско–подрињског кантона Горажде, на својој 45. редовној сједници, одржаној дана 18.01.
2008.године, д о н о с и:
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ОДЛУКУ
о давању сагласности
за плаћање рачуна број:554-04/07
Члан 1.
Даје се сагласност Министарству за привреду – Дирекција за цесте Босанско–подрињског кантона Горажде да изврши плаћање рачуна број:554-04/07 од 31.12.2007. године на
износ од 18.056,25 КМ, испостављеног од стране привредног друштва
«Каја-компани» Горажде по Уговору
број:04-27-4040-12/07 од 27.11.2007.године, а односи се на 1,5 траншу зимског одржавања уговорених путних
праваца у периоду од 15.11.2007. до
31.12.2007.године.
Члан 2.
За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за финансије Босанско–подрињског кантона Горажде, а средства обезбиједити из Буџета Министарства за привреду Босанско–подрињског кантона Горажде
– Дирекција за цесте, економски код
613700–Издаци за текуће одржавање.
Члан 3.
Одлука ступа на снагу даном
објављивања на службеној огласној
табли Кантона, а накнадно ће да се
објави у «Службеним новинама Босанско–подрињског кантона Горажде».
Број:03–14-109/08
ПРЕМИЈЕР
18.01.2008.године Салем Халиловић,с.р.
Горажде

24
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско–подрињског кантона

21.јануар/сијечањ 2008.

Горажде («Службене новине Босанско–подрињског кантона Горажде»,
број:5/03), Влада Босанско–подрињског кантона Горажде, на својој 45. редовној сједници, одржаној дана 18.01.
2008.године, д о н о с и:

ОДЛУКУ
о давању сагласности
за плаћање рачуна број: 401/07
Члан 1.
Даје се сагласност Министарству за привреду – Дирекција за цесте
Босанско–подрињског кантона Горажде да изврши плаћање рачуна број:401/07 од 31.12.2007.године на износ од 15.525,00 КМ, испостављеног од
стране привредног друштва ЈКП
«Прача» д.о.о. Прача по Уговору број:04-27-4040-9/07 од 27.11.2007.године,
а односи се на 1,5 траншу зимског
одржавања уговорених путних праваца у периоду од 15.11.2007. до 31.12.
2007.године.
Члан 2.
За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за финансије Босанско–подрињског кантона Горажде, а средства обезбиједити из
Буџета Министарства за привреду
Босанско–подрињског кантона Горажде – Дирекција за цесте, економски
код 613700 – Издаци за текуће одржавање.
Члан 3.
Одлука ступа на снагу даном
објављивања на службеној огласној
табли Кантона, а накнадно ће да се
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објави у «Службеним новинама Босанско–подрињског кантона Горажде».
Број:03–14-108/08
ПРЕМИЈЕР
18.01.2008.године Салем Халиловић,с.р.
Горажде
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На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско–подрињског кантона
Горажде («Службене новине Босанско–подрињског кантона Горажде», број:5/03), Влада Босанско–подрињског
кантона Горажде, на својој 45. редовној сједници, одржаној дана 18.01.2008.
године, д о н о с и:

ОДЛУКУ
о давању сагласности
за плаћање рачуна број: 270/07
Члан 1.
Даје се сагласност Министарству за привреду – Дирекција за цесте Босанско–подрињског кантона Горажде да изврши плаћање рачуна
број:270/07 од 31.12.2007.године на износ од 42.330,00 КМ, испостављеног
од стране привредног друштва «Окац»
д.о.о. Горажде по Уговору број: 04-272762/07 од 27.11.2007.године, а односи се на 1,5 траншу зимског одржавања уговорених путних праваца у периоду од 15.11.2007. до 31.12.2007.год.
Члан 2.
За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за финансије Босанско–подрињског кантона
Горажде, а средства обезбиједити из
Буџета Министарства за привреду
Босанско–подрињског кантона Гора-

жде – Дирекција за цесте, економски
код 613700 – Издаци за текуће одржавање.
Члан 3.
Одлука ступа на снагу даном
објављивања на службеној огласној
табли Кантона, а накнадно ће да се
објави у «Службеним новинама Босанско–подрињског кантона Горажде».
Број:03–14-107/08
ПРЕМИЈЕР
18.01.2008.године Салем Халиловић,с.р.
Горажде
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На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско–подрињског кантона
Горажде («Службене новине Босанско–подрињског кантона Горажде»,
број:5/03), Влада Босанско–подрињског кантона Горажде, на својој 45. редовној сједници, одржаној дана 18.01.
2008.године, д о н о с и:

ОДЛУКУ
о давању сагласности
за плаћање рачуна број: 36/07
Члан 1.
Даје се сагласност Министарству за привреду – Дирекција за цесте
Босанско–подрињског кантона Горажде да изврши плаћање рачуна број:36/07 од 31.12.2007.године на износ
од 2.475,00 КМ, испостављеног од стране привредног друштва д.о.о. «Гребак» Горажде по Уговору број:04-274040-10/07 од 27.11.2007.године, а односи се на 1,5 траншу зимског одржавања уговореног путног правца у
периоду од 15.11.2007. до 31.12.2007.г.
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Члан 2.
За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за финансије Босанско–подрињског кантона
Горажде, а средства обезбиједити из
Буџета Министарства за привреду
Босанско–подрињског кантона Горажде – Дирекција за цесте, економски
код 613700 – Издаци за текуће одржавање.
Члан 3.

Школског одбора Јавне установе “Фадил Фако Ђозо” Прача на лични захтјев:
1. Ханади Карић, предсједник из
реда оснивача
II
Рјешење ступа на снагу даном
доношења, а накнадно ће да се објави у «Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде».

Одлука ступа на снагу даном
објављивања на службеној огласној
табли Кантона, а накнадно ће да се
објави у «Службеним новинама Босанско–подрињског кантона Горажде».

Број:03–05-103/08
ПРЕМИЈЕР
18.01.2008.године Салем Халиловић,с.р.
Горажде

Број:03–14-106/08
ПРЕМИЈЕР
18.01.2008.године Салем Халиловић,с.р.
Горажде

На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде („Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде“ број:5/03), те на основу члана 87. Закона о основном одгоју и образовању
(„Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде“ број:5/04),
Влада Босанско-подрињског кантона
Горажде, на својој 45. редовној сједници, одржаној дана 18.01.2008.године,
д о н о с и:
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На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде („Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде“ број:5/03), те на основу члана 87. Закона о основном одгоју и образовању
(„Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде“ број: 5/04),
Влада Босанско-подрињског кантона
Горажде, на својој 45. редовној сједници, одржаној дана 18.01.2008.године,
д о н о с и:
РЈЕШЕЊЕ
о разрјешењу предсједника
Школског одбора
ЈУ ОШ “Фадил Фако Ђозо”Прача
I
Разрјешава се дужности члана
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РЈЕШЕЊЕ
о именовању предсједника
Школског одбора
ЈУ ОШ “Фадил Фако Ђозо”Прача
I
У Школски одбор Јавне установе Основна школа “Фадил Фако Ђозо” Прача именују се:
1. Обхођаш Јасна, предсједник
из реда оснивача.

21.јануар/сијечањ 2008

II
Мандат предсједника из члана I овог Рјешења траје до краја времена на које је именован Школски
одбор.
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1. Нухановић Изета, предсједник,
2. Мујановић Саит, члан,
3. Хубјер Ениса, члан,
4. Бекрија Џевад, члан,
5. Грчо Зумра, члан.
II

III
Рјешење ступа на снагу даном
доношења, а накнадно ће да се објави у «Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде».
Број:03–05-102/08
ПРЕМИЈЕР
18.01.2008.године Салем Халиловић,с.р.
Горажде

Рјешење ступа на снагу даном
доношења, а накнадно ће да се објави у «Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде».
Број:03–05-101/08 П Р Е М И Ј Е Р
18.01.2008.године Салем Халиловић,с.р.
Горажде
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На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде („Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде“ број:5/03), те на основу члана 87. Закона о основном одгоју и образовању
(„Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде“ број: 5/04),
Влада Босанско-подрињског кантона
Горажде, на својој 45. редовној сједници, одржаној дана 18.01.2008.године,
д о н о с и:

РЈЕШЕЊЕ
о разрјешењу предсједника и
чланова Школског одбора
ЈУ ОШ “Мехмедалија Мак
Диздар”Витковићи

На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде („Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде“ број:5/03), те на основу члана 87. Закона о основном одгоју и образовању
(„Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде“ број: 5/04),
Влада Босанско-подрињског кантона
Горажде, на својој 45. редовној сједници, одржаној дана 18.01.2008.године,
д о н о с и:

РЈЕШЕЊЕ
о именовању предсједника и
чланова Школског одбора
ЈУ ОШ “Мехмедалија Мак
Диздар”Витковићи
I

I
Разрјешавају се дужности предсједник и чланови Школског одбора Јавне установе Основна школа
„Мехмедалија Мак Диздар” Витковићи како слиједи:

У Школски одбор Јавне установе Основна школа “Мехмедалија
Мак Диздар” Витковићи именују се:
1. Муратспахић Вехбија,
предсједник из реда оснивача,
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2. Мујановић Саит, члан,
из реда родитеља,
3. Делић Мубера, члан,
из реда упосленика,
4. Хубјер Ениса, члан,
из реда упосленика,
5. Махмутовић Асим, члан,
из реда локалне заједнице.
II
Мандат предсједника и чланова Школског одбора ЈУ ОШ “Мехмедалија Мак Диздар” Витковићи траје
4 (четири) године од дана њиховог
именовања.
III
Рјешење ступа на снагу даном
доношења, а накнадно ће да се објави у «Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде».
Број:03–05-100/08
ПРЕМИЈЕР
18.01.2008.године Салем Халиловић,с.р.
Горажде
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На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде („Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде“ број:5/03), те на основу члана 87. Закона о основном одгоју и образовању
(„Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде“ број:5/04),
Влада Босанско-подрињског кантона
Горажде, на својој 45. редовној сједници, одржаној дана 18.01.2008.године,
д о н о с и:
РЈЕШЕЊЕ
о разрјешењу предсједника и
чланова Школског одбора
ЈУ ОШ “Хусеин еф. Ђозо” Горажде

I
Разрјешавају се дужности предсједник и чланови Школског одбора Јавне установе “Хусеин еф. Ђозо”
Горажде, како слиједи:
1. Пршеш Енвер, предсједник,
2. Бекто Ениса, члан,
3. Обрадовић Мирослав, члан,
4. Силајџић Нусрета, члан.
5. Кудин Салко, члан.
II
Рјешење ступа на снагу даном
доношења, а накнадно ће да се објави у «Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде».
Број:03–05-99/08
ПРЕМИЈЕР
18.01.2008.године Салем Халиловић,с.р.
Горажде
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На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде („Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде“ број:5/03), те на основу члана 87. Закона о основном одгоју и образовању
(„Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде“ број:5/04),
Влада Босанско-подрињског кантона
Горажде, на својој 45. редовној сједници, одржаној дана 18.01.2008.године,
д о н о с и:
РЈЕШЕЊЕ
о именовању предсједника и
чланова Школског одбора
ЈУ ОШ “Хусеин еф. Ђозо” Горажде
I
У Школски одбор Јавне устан-
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РЈЕШЕЊЕ
о разрјешењу предсједника
и чланова Школског одбора
ЈУ ОШ “Фахрудин Фахро
Башчелија” Горажде

ове Основна школа “Хусеин еф. Ђозо” Горажде именују се:
1. Хаџић Емина, предсједник из
реда оснивача,
2. Бекто Ениса, члан, из реда
родитеља,
3. Канлић Самира, члан, из реда
упосленика,
4. Имамовић Муневера, члан, из
реда упосленика,
5. Спаховић Самра, члан, из реда
локалне заједнице.
II
Мандат предсједника и чланова Школског одбора ЈУ ОШ “Хусеин
еф. Ђозо” Горажде траје 4 (четири)
године од дана њиховог именовања.
III
Рјешење ступа на снагу даном
доношења, а накнадно ће да се објави у «Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде».
Број:03–05-98/08
ПРЕМИЈЕР
18.01.2008.године Салем Халиловић,с.р.
Горажде

33
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде („Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде“ број:5/03), те на основу члана 87. Закона о основном одгоју и образовању
(„Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде“ број:5/04),
Влада Босанско-подрињског кантона
Горажде, на својој 45. редовној сједници, одржаној дана 18.01.2008.године,
д о н о с и:

I
Разрјешавају се дужности предсједник и чланови Школског одбора Јавне установе “Фахрудин Фахро
Башчелија” Горажде како слиједи:
1. Ефендић Хамед, предсједник,
2. Дјана Јасмина, члан,
3. Хасковић Нихад, члан,
4. Машић Санела, члан,
5. Кајевић Исмет, члан.
II
Рјешење ступа на снагу даном
доношења, а накнадно ће да се објави у «Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде».
Број:03- 05-97/08
ПРЕМИЈЕР
18.01.2008.године Салем Халиловић,с.р.
Горажде

34
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде („Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде“ број: 5/03), те на основу члана 87. Закона о основном одгоју и образовању
(„Службене новине Босанско- подрињског кантона Горажде“ број:5/04),
Влада Босанско-подрињског кантона
Горажде, на својој 45. редовној сједници, одржаној дана 18.01.2008.године,
д о н о с и:
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РЈЕШЕЊЕ
о именовању предсједника и
чланова Школског одбора
ЈУ ОШ “Фахрудин Фахро
Башчелија” Горажде
I
У Школски одбор Јавне установе Основна школа “Фахрудин Фахро Башчелија” Горажде именују се:
1. Татарин Мурис, предсједник
из реда оснивача,
2. Човчић Ферид, члан,
из реда родитеља,
3. Џемиџић Енес, члан,
из реда упосленика,
4. Корда Нермина, члан,
из реда упосленика,
6. Лепеница Синан, члан,
из реда локалне заједнице.
II
Мандат предсједника и чланова Школског одбора ЈУ ОШ “Фахрудин Фахро Башчелија” Горажде траје 4. (четири) године од дана њиховог именовања.

Горажде („Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде“ број:5/03), те на основу члана 87. Закона о основном одгоју и образовању
(„Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде“ број:5/04),
Влада Босанско-подрињског кантона
Горажде, на својој 45. редовној сједници, одржаној дана 18.01.2008.године,
д о н о с и:

РЈЕШЕЊЕ
о разрјешењу предсједника и
чланова Школског одбора
ЈУ ОШ “Хасан Турчало Брзи”
Иловача
I
Разрјешавају се дужности предсједник и чланови Школског одбора Јавне установе Хасан Турчало Брзи” Иловача како слиједи:
1. Салковић Фадил, предсједник,
2. Мулахметовић Решад , члан,
3. Марковић Милева, члан,
4. Зорлак Нијаз, члан,
5. Адиловић Хасиб, члан.

III

II

Рјешење ступа на снагу даном
доношења, а накнадно ће да се објави у «Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде».

Рјешење ступа на снагу даном
доношења, а накнадно ће да се објави у «Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде».

Број:03–05-96/08
ПРЕМИЈЕР
18.01.2008.године Салем Халиловић,с.р.
Горажде

Број:03–05-95/08
ПРЕМИЈЕР
18.01.2008.године Салем Халиловић,с.р.
Горажде

35

36

На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона

На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
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Горажде („Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде“ број:5/03), те на основу члана 87. Закона о основном одгоју и образовање
(„Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде“ број: 5/04),
Влада Босанско-подрињског кантона
Горажде, на својој 45. редовној сједници, одржаној дана 18.01.2008 године,
д о н о с и:
РЈЕШЕЊЕ
о именовању предсједника и
чланова Школског одбора
ЈУ ОШ “Хасан Турчало Брзи”
Иловача
I
У Школски одбор Јавне установе Основна школа “Хасан Турчало
Брзи” Иловача именују се:
1. Салковић Фадил, предсједник
из реда оснивача,
2. Хаџовић Сејно, члан,
из реда родитеља,
3. Марковић Милева, члан,
из реда упосленика,
4. Башић Изет, члан,
из реда упосленика,
7. Мулахметовић Решад, члан,
из реда локалне заједнице.
II
Мандат предсједника и чланова Школског одбора ЈУ ОШ “Хасан
Турчало Брзи” Иловача траје 4. (четири) године од дана њиховог именовања.
III
Рјешење ступа на снагу даном
доношења, а накнадно ће да се обја-

ви у «Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде».
Број:03–05-94/08
ПРЕМИЈЕР
18.01.2008.године Салем Халиловић,с.р.
Горажде

37
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско–подрињског кантона
Горажде („Службене новине Босанско–подрињског кантона Горажде“ број:5/03), те на основу члана 109. Закона о средњој школи („Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде“ број:5/04), Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на својој
45. редовној сједници, одржаној дана
18.01.2008.године, д о н о с и:
РЈЕШЕЊЕ
о разрјешењу предсједника и
чланова Школског одбора ЈУ МСШ
“Енвер Поздеровић” Горажде
I
Разрјешавају се дужности предсједник и чланови Школског одбора ЈУ МСШ “Енвер Поздеровић” Горажде како слиједи:
1. Ченгић Нусрет, предсједник,
2. Боровац Сенко, члан,
3. Мушовић Санел, члан,
4. Ефендић Закира, члан.
II
Рјешење ступа на снагу даном
доношења, а накнадно ће да се објави у «Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде».
Број:03–05-93/08
ПРЕМИЈЕР
18.01.2008.године Салем Халиловић,с.р.
Горажде
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38
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде („Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде“ број:5/03), те на основу члана 109. Закона о средњој школи („Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде“ број: 5/04), Влада Босанскоподрињског кантона Горажде, на својој 45. редовној сједници, одржаној
дана 18.01.2008.године, д о н о с и:

РЈЕШЕЊЕ
о именовању предсједника и
чланова Школског одбора
ЈУ МСШ “Енвер Поздеровић”
Горажде
I
У Школски одбор Јавне установе Мјешовита средња школа “Енвер
Поздеровић”Горажде именују се:
1. Нухановић Изета, предсједник
из реда оснивача,
2. Алић Ермина, члан,
из реда родитеља,
3. Боровац Сенко, члан,
из реда упосленика,
4. Мушовић Санел, члан,
из реда упосленика,
5. Загрљача Анера, члан,
из реда локалне заједнице.
II
Мандат предсједника и чланова Школског одбора ЈУ МСШ “Енвер
Поздеровић” Горажде траје 4. (четири) године од дана њиховог именовања.

Рјешење ступа на снагу даном
доношења, а накнадно ће да се објави у «Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде».
Број:03–05-92/08
ПРЕМИЈЕР
18.01.2008.године Салем Халиловић,с.р.
Горажде

39
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде („Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде“ број:5/03), те на основу члана 109. Закона о средњој школи („Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде“ број:5/04), Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на својој
45. редовној сједници, одржаној дана
18.01.2008.године, д о н о с и:

РЈЕШЕЊЕ
о разрјешењу предсједника и
чланова Школског одбора
ЈУ СТШ “Хасиб Хаџовић”Горажде
I
Разрјешавају се дужности предсједник и чланови Школског одбора Средња техничка школа “Хасиб
Хаџовић”Горажде како слиједи:
1. Пилав Мухамед, предсједник,
2. Хубанић Јасмина, члан,
3. Нухановић Изета, члан,
4. Џаферовић Сафет, члан,
5. Казић Емир, члан.
II
Рјешење ступа на снагу даном
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доношења, а накнадно ће да се објави у «Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде».

ова Школског одбора ЈУ СТШ “Хасиб
Хаџовић” Горажде траје 4. (четири)
године од дана њиховог именовања.

Број:03–05-91/08
ПРЕМИЈЕР
18.01.2008.године Салем Халиловић,с.р.
Горажде

III

40
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде („Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде“ број:5/03), те на основу члана 109. Закона о средњој школи („Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде“ број:5/04), Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на својој
45. редовној сједници, одржаној дана
18.01.2008.године, д о н о с и:
РЈЕШЕЊЕ
о именовању предсједника и
чланова Школског одбора
ЈУ СТШ “Хасиб Хаџовић”Горажде
I
У Школски одбор Јавне установе Средња техничка школа “Хасиб
Хаџовић” Горажде именују се:
1. Дељо Рехад, предсједник
из реда оснивача,
2. Агановић Салих, члан,
из реда родитеља,
3. Драковац Самела, члан,
из реда упосленика,
4. Хусеиновић Семир, члан,
из реда упосленика,
6. Ћулов Нихад, члан,
из реда локалне заједнице.
II
Мандат предсједника и члан-

Рјешење ступа на снагу даном
доношења, а накнадно ће да се објави у «Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде».
Број:03–05-90/08
ПРЕМИЈЕР
18.01.2008.године Салем Халиловић,с.р.
Горажде

41
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде (“Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде”, број:5/03), Влада Босанско-подрињског
кантона Горажде, на својој 45. редовној сједници, одржаној дана 18.01.2008.
године, д о н о с и:

ОДЛУКУ
о одобравању новчаних средстава
ЈУ МСШ „Енвер Поздеровић“
Горажде на име плаћања накнаде
за погодности грађевинског
земљишта – ренте
I
Одобравају се новчана средства ЈУ МСШ “Енвер Поздеровић” Горажде у износу од 13.896,00 КМ, на
име плаћања накнаде за погодности
грађевинског земљишта – ренте а која се односи на надоградњу једног
спрата на главном објекту и анексу
зграде школе која се налази у улици
Заима Имамовића бр. 20 у Горажду.
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II
За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за финансије Босанско-подрињског кантона Горажде, а средства осигурати из Буџета ЈУ МСШ “Енвер Поздеровић” Горажде економски код 821 200 – Набавка грађевина.
Новчана средства уплатити
на жиро-рачун број:1011400000043812
отворен код ПБС банке.
III
Одлука ступа на снагу даном
објављивања на службеној огласној
табли Кантона, а накнадно ће да се
објави у “Службеним новинама Босанско–подрињског кантона Горажде”.
Број:03–14-123/08
ПРЕМИЈЕР
18.01.2008.године Салем Халиловић,с.р.
Горажде

42
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде (“Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде”, број:5/03), Влада Босанско-подрињског
кантона Горажде, на својој 45. редовној сједници, одржаној дана 18.01.2008.
године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о одобравању новчаних средстава
ЈУ ОШ “Фадил Фако Ђозо” Прача
за плаћање рачуна бр. 121/07
фирми „Гораждестан“ д.о.о.
Горажде
I
Одобравају се новчана средства ЈУ ОШ “Фадил Фако Ђозо” Прача

за плаћање рачуна бр. 121/07 у износу од 12.014,34 КМ, фирми “Гораждестан” д.о.о. Горажде за санацију и поправку мокрих чворова у школској згради.

II
За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за финансије Босанско-подрињског кантона Горажде, а средства осигурати из Буџета ЈУ “Фадил Фако Ђозо” Прача са
економског кода 613 700 - Издаци за
текуће одржавање.
Новчана средства уплатити
на жиро-рачун фирме “Гораждестан” д.о.о. Горажде број:10114000000
27128, који је отворен код ПБС Филијала Горажде ИД број: 4245008530006

III
Одлука ступа на снагу даном
објављивања на службеној огласној
табли Кантона, а накнадно ће да се
објави у “Службеним новинама Босанско–подрињског кантона Горажде”.
Број:03–14-121/08
ПРЕМИЈЕР
18.01.2008.године Салем Халиловић,с.р.
Горажде

43
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде (“Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде”, број:5/03), Влада Босанско-подрињског
кантона Горажде на својој 45. редовној сједници одржаној дана 18.01.2008.
године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о одобравању новчаних средстава
ЈУ МСШ „Енвер Поздеровић“ Горажде
за плаћање рачуна бр. 109/07 фирми
„Гораждестан“ д.о.о. Горажде
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I
Одобравају се новчана средства ЈУ МСШ “Енвер Поздеровић” Горажде у износу од 2.863,78 КМ за плаћање Рачуна бр.109/07 фирми “Гораждестан” д.о.о. Горажде за изведене
радове на санацији кафитерије у просторијама школе.
II
За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за финансије Босанско-подрињског кантона
Горажде, а средства осигурати из Буџета ЈУ МСШ “Енвер Поздеровић”
Горажде економски код 613 700 – Издаци за текуће одржавање.
Новчана средства уплатити
на жиро-рачун фирме “Гораждестан” д.о.о. Горажде број:101140000002
7128, који је отворен код ПБС филијала Горажде ИД број: 4245008530006.

III
Одлука ступа на снагу даном
објављивања на службеној огласној
табли Кантона, а накнадно ће да се
објави у “Службеним новинама Босанско–подрињског кантона Горажде”.
Број:03–14-116/08
ПРЕМИЈЕР
18.01.2008.године Салем Халиловић,с.р.
Горажде
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На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде (“Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде”, број:5/03), Програма утрошка средстава са економског кода 614239 за 2007.
годину – Остали грантови поједин-

цима (“Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде”, број:
6/07), Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на својој 45. редовној
сједници одржаној дана 18.01.2008.године, д о н о с и :

ОДЛУКУ
о усвајању Извјештаја о утрошку
одобрених новчаних средстава
Удружењу жена “СЕКА” Горажде
за организовање округлих столова
на тему “Превенција, заштита и
борба против насиља у породици”
Члан 1.
Усваја се Извјештај о утрошку
одобрених новчаних средстава Удружењу жена “СЕКА” Горажде за организовање округлих столова на тему “Превенција, заштита и борба
против насиља у породици”, а на
основу Одлуке Владе БПК Горажде
број:03-14-2768/07 од 23.11.2007.год.
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној огласној табли Кантона, а накнадно ће да
се објави у “Службеним новинама
Босанско-подрињског кантона Горажде”.
Број:03–14-124/08
ПРЕМИЈЕР
18.01.2008.године Салем Халиловић,с.р.
Горажде
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На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде (“Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде”, бр-
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ој:5/03) и Програма утрошка финансијских средстава из Буџета Министарства за социјалну политику, здравство, расељена лица и избјеглице, са
економског кода 6144111 – Субвенције јавним предузећима и установама
за 2007.годину (“Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде”,
број:6/07), Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на својој 45. редовној сједници, одржаној дана 18.01.
2008.године, д о н о с и:

ОДЛУКУ
о исплати новчаних средстава
Члан 1.
Одобрава се исплата новчаних средстава у износу од 1.176,00 КМ
на име приспјелог рачуна број:16990410 од 19.12.2007.године за кориштење бањског и климатског лијечења
два пацијента (Хаџић Нисвета и Хаџић Хасиба) у РРЦ “Фојница” Фојница у периоду од 05.12. до 19.12.2007.г.
Члан 2.
За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за финансије Босанско-подрињског кантона Горажде, а средства дозначити из Буџета Министарства за социјалну политику, здравство, расељена лица и избјеглице – економски код 6144111 – Субвенције јавним предузећима – Кантонални завод здравственог осигурања за 2007. годину.
Члан 3.
Одлука ступа на снагу даном

21.јануар/сијечањ 2008.

објављивања на службеној огласној
табли Кантона, а накнадно ће да се
објави у “Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде”.
Број:03–14-125/08
ПРЕМИЈЕР
18.01.2008.године Салем Халиловић,с.р.
Горажде
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На основу члана 25. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде (“Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде”, број:5/03), Влада Босанско-подрињског
кантона Горажде, на својој 45. редовној сједници одржаној дана 18.01.2008.
године, д о н о с и:

РЈЕШЕЊЕ
о разрјешењу Предсједника
и чланова Управног одбора
Завода здравственог осигурања
Босанско- подрињског кантона
Горажде
I
Разрјешава се дужности Предсједник и чланови Управног одбора
Завода здравственог осигурања Босанско-подрињског кантона Горажде,
како слиједи:
1. Расим Имшировић - предсједник,
2. Емир Сијерчић
- члан,
3. Прим.др. Ферид Тутић - члан,
4. Др. Олга Хасанбеговић - члан,
5. Др. Медиха Лојо-Дељо - члан,
6. Др. Сабина Гушо
- члан,
7. Белма Шошо
- члан,
8. Минка Фејзић
- члан и
9. Реџеп Ченгић
- члан.

21.јануар/сијечањ 2008.

II
Рјешење ступа на снагу даном
доношења и исто ће да се објави у
“Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде”.
Број:03–05-127/08
ПРЕМИЈЕР
18.01.2008.године Салем Халиловић,с.р.
Горажде
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7. др. Олга Хасанбеговић - члан,
8. др. Фуад Ровчанин
- члан и
9. мр.пх. Смирна Пештек - члан.
II
Именовање из члана I Рјешења врши се на период до 2 (двије) године.
III
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На основу члана 25. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде (“Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде”, број:5/03) и члана 101. Закона о здравственом осигурању («Службене новине Федерације БиХ», број:30/97), Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на својој 45. редовној сједници, одржаној дана 18.01.2008.године,
д о н о с и:

РЈЕШЕЊЕ
о именовању предсједника и
чланова Управног одбора
Завода здравственог осигурања
Босанско- подрињског кантона
Горажде
I
Именује се предсједник и чланови Управног одбора Завода здравственог осигурања Босанско-подрињског кантона Горажде, у саставу:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Емир Сијерчић - предсједник,
Мурис Татарин
- члан,
Вахид Каменица
- члан,
др. Енис Хасановић
- члан,
Мирсад Жуга
- члан,
др. Фахрудин Балијагић- члан,

Рјешење ступа на снагу даном
доношења и исто ће да се објави у
“Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде”.
Број:03–05-128/08
ПРЕМИЈЕР
18.01.2008.године Салем Халиловић,с.р.
Горажде

48
На основу члана 18. њ. Закона
о основама социјалне заштите, заштите цивилних жртава рата и заштите
породица са дјецом (“Службене новине Федерације БиХ”, број: 36/99,
54/04 и 39/06), члана 11. Уредбе о
поступку медицинског вјештачења и
оснивања Института за медицинско
вјештачење (“Службене новине Федерације БиХ”, број:17/06), члана 11.
Уговора о обављању послова медицинског вјештачења у поступку за остваривање права из области социјалне заштите, број:08-35-527-5/07 од 04.
04.2007.године, те члана 24. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде (“Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде”, број:5/03), Влада Босанско-подрињског
кантона Горажде, на својој 45. редовној сједници, одржаној дана 18.01.2008.
године, д о н о с и:

21.јануар/сијечањ 2008.

Број 1 – страна 34

ОДЛУКУ
о одобравању новчаних средстава
Институту за медицинско
вјештачење Сарајево
Члан 1.
У складу са чланом 11. Уговора о обављању послова медицинског
вјештачења у поступку за остваривање права из области социјалне заштите број:08-35-527-5/07 од 04.04.2007.
године, одобрава се исплата новчаних средстава Институту за медицинско вјештачење Сарајево у износу
од 18.158,40 КМ на име урађених 190
медицинских вјештачења за остваривање права из области социјалне заштите са подручја Босанско-подрињског кантона Горажде за мјесец
ДЕЦЕМБАР 2007. године, а на основу испостављеног рачуна број:216-07
од 31.12.2007.године.
Члан 2.

Члан 4.
Одлука ступа на снагу даном
објављивања на службеној огласној
табли Кантона, а накнадно ће да се
објави у “Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде”.
Број:03–14-129/08
ПРЕМИЈЕР
18.01.2008.године Салем Халиловић,с.р.
Горажде
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На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско–подрињског кантона
Горажде («Службене новине Босанско–подрињског кантона Горажде»,
број:5/03), Влада Босанско–подрињског кантона Горажде, на својој 45. редовној сједници, одржаној дана 18.01.
2008.године, д о н о с и:

ОДЛУКУ
о давању сагласност за плаћање
рачуна број: 349/07 предузећу
«МАП АУТО» д.о.о.

Средства у износу од 18.158,40
КМ исплатити на терет Буџета Министарства за социјалну политику, здравство, расељена лица и избјеглице,
Центар за социјални рад БПК Горажде за 2007. годину, економски код
614231 – Бенефиције за социјалну
заштиту, на рачун Института за медицинско вјештачење Сарајево број:
т.р.:1020500000078568 код Унион банке Сарајево, идентификациони број: 4201141000004.

Овом Одлуком даје се сагласност Министру Министарства за унутрашње послове Босанско–подрињског кантона Горажде да изврши плаћање рачуна број:349/07 од 28.12.2007.
године у износу од 2.746,00 КМ предузећу «МАП АУТО» д.о.о. Горажде,
на име набавке аутогума.

Члан 3.

Члан 2.

За проведбу ове Одлуке задужује се Министарство за финансије
Босанско-подрињског кантона Горажде.

За реализацију ове Одлуке задужују се Министарство за унутрашње послове и Министарство за финансије Босанско–подрињског кантона

Члан 1.

21.јануар/сијечањ 2008.
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ОДЛУКУ
о давању сагласност
за потписивање анекса 2. на
Уговор број: 07-01-04-674/07
од 24.01.2007.године

Горажде, а средства обезбиједити из
Буџета Министарства за унутрашње
послове, економски код 613700 – Издаци за текуће одржавање.
Члан 3.

I
Новчана средства уплатити на
жирорачун предузећа «МАП АУТО»
д.о.о. Горажде, број: 1610300005730077,
отворен код Раифаизен банке д.д.
филијала Горажде.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној огласној табли Кантона, а накнадно ће да
се објави у «Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде».
Број:03–14-131/08
ПРЕМИЈЕР
18.01.2008.године Салем Халиловић,с.р.
Горажде
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На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско–подрињског кантона
Горажде («Службене новине Босанско–подрињског кантона Горажде», број:5/03), Одлуке Владе Босанско–подрињског кантона Горажде о давању
сагласности за потписивање Уговора
са Федералним Министарством за унутрашње послове Сарајево о испоруци регистарских таблица и образаца
саобраћајних дозвола, број:03-14-167/07
од 22.01.2007.године и Одлуке Владе
Босанско–подрињског кантона Горажде о давању сагласности за потписивање анекса 1. број:03-04-1162/07 од
06.06.2007.године, Влада Босанско–подрињског кантона Горажде, на својој
45. редовној сједници, одржаној дана
18.01.2008. године, д о н о с и:

Овом Одлуком даје се сагласност Министру Министарства за унутрашње послове Босанско–подрињског кантона Горажде да потпише
анекс 2. на Уговор о испоруци регистарских таблица и образаца саобраћајних дозвола број: 07-01-04-674/07
од 24.01.2007.године, који је закључен
са Федералним Министарством за
унутрашње послове Сарајево.
II
За реализацију ове Одлуке задужују се Министарство за унутрашње послове и Министарство за финансије Босанско–подрињског кантона
Горажде свако у оквиру своје надлежности.
III
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној огласној табли Кантона, а накнадно ће да
се објави у «Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде».
Број:03–14-134/08
ПРЕМИЈЕР
18.01.2008.године Салем Халиловић,с.р.
Горажде

51
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско–подрињског кантона
Горажде («Службене новине Босанско–подрињског кантона Горажде»
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број:5/03) и Програма утрошка средстава “Издаци за категорије борачких популација” и Закона о извршењу
Буџета («Службене новине Босанско
–подрињског кантона Горажде», број:5/07), Влада Босанско–подрињског
кантона Горажде, на својој 45. редовној сједници, одржаној дана 18.01.2008.
године, д о н о с и:

ОДЛУКУ
о давању сагласности
за плаћање рачуна
број:1702/07 РРЦ «Фојница»
Члан 1.
Даје се сагласност Министру
за борачка питања да изврши плаћање рачуна број: 1702/07 у износу од
2.772,00 КМ испостављеног од стране
РРЦ «Фојница» Фојница.
Члан 2.
За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за финансије, а средства обезбиједити из Буџета
Министарства за борачка питања Босанско-подрињског кантона Горажде, економски код 614232 - Издаци за
категорије борачких популација.

21.јануар/сијечањ 2008.
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На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско–подрињског кантона
Горажде («Службене новине Босанско–подрињског кантона Горажде» број:5/03), Влада Босанско–подрињског
кантона Горажде, на својој 45. редовној сједници, одржаној дана 18.01.2008.
године, д о н о с и:

ОДЛУКУ
о плаћању такси и адвокатских
услуга за тужбе из пасивног
подбиланса
Члан 1.
Овом Одлуком одобравају се
средства за плаћање такси и адвокатских услуга по тужбама Босанско–подрињског кантона Горажде – Агенција за приватизацију, како слиједи:
Адвокатска услуга – Ортачко
адвокатско друштво «Јанковић-Поповић-Митић» из Београда, Република Србија, у износу од 671,02 евра, по
Рачуну број:3424/4/12-07 од 26.12.2007.
године.
Члан 2.

Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној табли
Кантона, а накнадно ће да се објави
у «Службеним новинама босанскоподрињског кантона Горажде».

За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за финансије Босанско–подрињског кантона Горажде, а средства обезбиједити из
Буџета Владе Босанско–подрињског
кантона Горажде, 613900 – Уговорене услуге.

Број:03–14-135/08
ПРЕМИЈЕР
18.01.2008.године Салем Халиловић,с.р.
Горажде

Средства уплатити према рачуну који је дат у прилогу ове Одлуке.

Члан 3.
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Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној табли
Кантона, а накнадно ће да се објави
у «Службеним новинама босанскоподрињског кантона Горажде».
Број:03–14-138/08
ПРЕМИЈЕР
18.01.2008.године Салем Халиловић,с.р.
Горажде

53
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско–подрињског кантона
Горажде («Службене новине Босанско–подрињског кантона Горажде» број:5/03) Влада Босанско–подрињског
кантона Горажде, на својој 45. редовној сједници, одржаној дана 18.01.2008.
године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о плаћању угоститељских услуга
поводом бајрамског пријема
Члан 1.
Овом Одлуком одобрава се плаћање угоститељских услуга у износу од 1.000,00 КМ «КАСАБЛАНКА»
д.о.о. Горажде, на име трошкова поводом бајрамског пријема.
Члан 2.
За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за финансије Босанско–подрињског кантона Горажде, а средства обезбиједити из Буџета Владе Босанско–подрињског кантона Горажде, економски код 613900
– Уговорене услуге.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу да-

ном објављивања на службеној огласној табли Кантона, а накнадно ће да
се објави у «Службеним новинама Босанско–подрињског кантона Горажде».
Број:03–14-139/08
ПРЕМИЈЕР
18.01.2008.године Салем Халиловић,с.р.
Горажде
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На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско–подрињског кантона
Горажде («Службене новине Босанско–подрињског кантона Горажде» број:5/03), Влада Босанско–подрињског
кантона Горажде, на својој 45. редовној сједници, одржаној дана 18.01.2008.
године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о давању сагласности
Дирекцији робних резерви да
изврши плаћање Рн. бр. 4349/07
од 31.12.2007.године на име
набавке лож-уља
Члан 1.
Даје се сагласност Дирекцији
робних резерви Босанско–подрињског кантона Горажде да изврши плаћање Рн. бр. 4349/07 од 31.12.2007.године у вриједности од 51.899,99 КМ,
на име набавке лож-уља за потребе
загријавања пословних просторија
буџетских корисника фирми «ШЕХИН» д.о.о. Горажде.
Члан 2.
За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за финансије Босанско–подрињског кантона Горажде, а средства обезбиједити из
Буџета Дирекције робних резерви Бо-
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санско–подрињског кантона Горажде, економски код 613200 – Издаци
за енергију.
Средства уплатити на жирорачун број: 1990540005250412 отворен код АБС банке на име «ШЕХ-ИН»
д.о.о. Горажде.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној огласној табли Кантона, а накнадно ће да
се објави у «Службеним новинама Босанско–подрињског кантона Горажде».
Број:03–14-141/08
ПРЕМИЈЕР
18.01.2008.године Салем Халиловић,с.р.
Горажде
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Министарство за правосуђе, управу и радне односе Босанско–подрињског кантона Горажде, рјешавајући по захтјеву УДРУЖЕЊА ШАХОВСКИ КЛУБ «ВИТКОВИЋИ» ВИТКОВИЋИ, на основу члана 33. Закона о уд-

ружењима и фондацијама (“Службене новине ФБиХ”, бр.45/02), д о н о с и:
Рјешење
1. У регистар удружења Министарства за правосуђе, управу и радне
односе Босанско–подрињског кантона Горажде под регистарским бројем Р-I-4/2006 у прву књигу регистра уписано је УДРУЖЕЊЕ ШАХОВСКИ КЛУБ “ВИТКОВИЋИ”
ВИТКОВИЋИ.
2. Уписује се у регистар удружења
који се води код Министарства за
правосуђе, управу и радне односе
Босанско–подрињског кантона Горажде, промјена лица овлаштеног
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за заступање и представљање удружења, тако што Хајваз Џемалу
престаје овлаштење за заступање
и представљање Удружења, а ново лице овлаштено за заступање и
представљање Удружења је:
МУХАМЕД ЗЛАТИЋ – Предсједник
Удружења

3. Упис промјене из тачке 2. диспозитива овог Рјешења извршен је
дана 08.01.2008.године.
4. Подручја дјеловања Удружења остају не промијењени.
Образложење
Удружење Шаховски клуб «Витковићи» Витковићи, који се води код
Министарства за правосуђе, управу
и радне односе, уписано је дана 25.04.
2006.године под регистарским бројем
Р-I-4/2006 у прву књигу регистра.
Захтјевом број: УП-1:05-05-1/08
од 04.01.2008.године, обратило се Удружење Шаховски клуб “Витковићи”
Витковићи за упис у регистар промјене лица овлаштених за заступање и
представљање Удружења.
Уз захтјев је приложена Одлука број:02-01-14/07 од 25.12.2007.године о именовању предсједника и замјеника предсјеника Удружења Шаховски клуб “Витковићи”Витковићи.
У поступку разматрања захтјева и приложених доказа, Министарство за правосуђе управу и радне односе Босанско-подрињског кантона
Горажде, оцијенило је да су испуњени услови за упис у регистар промјена, стога је на основу члана 33. Закона о удружењима и фонадацијама (“Службене новине Ф БиХ”, бр.45/02) од-
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лучено као у диспозитиву овог Рјешења.
ПРАВНА ПОУКА: Ово Рјешење је
коначно у управном поступку и против истог се не може изјавити жалба,
али се може покренути управни спор тужбом код Кантоналног суда у Горажду у року од 30 дана од дана достављања Рјешења. Тужба се подноси
у два истовјетна примјерка и уз исту
се прилаже ово Рјешење у оригиналу
или препису.
Број:УП-1: 05-05-1/07

08.01.2008.године
Горажде

МИНИСТАР
Радмила Јанковић,с.р.
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На основу члана 18. и 84. Статута Општине Горажде («Службене
новине Босанско-подрињског кантона Горажде», бр. 13/07) и члана 119.
Пословника Општинског вијећа Општине Горажде, Општинско вијеће Општине Горажде, на 47.сједници, одржаној 27.12.2007.године д о н о с и:
РЕЗОЛУЦИЈУ
1. Општинско вијеће Општине Горажде, као представничко тијело грађана Општине Горажде, изражава забринутост због непланирања гранта према Босанско-подрињском кантону Горажде, а самим
тим и према општинама у саставу
Кантона.
Усвајањем Буџета Федерације Босне и Херцеговине у којем не би била планирана грант-средства за Босанско-подрињски кантон Горажде, а тиме и општине у његовом
саставу, створило би у свим областима друштвеног живота на подр-

учју Кантона и Општине Горажде
значајне проблеме, обзиром да се
из средстава из гранта Федерације
БиХ финансирају области унутрашњих послова, функционирање
органа државне службе, правосуђа, здравства, образовања, социјалне заштите, предшколског одгоја
и образовања и друге области друштвеног живота.
2. Овом Резолуцијом Општинско вијеће Општине Горажде указује на
стање потреба у свим областима
друштвеног живота чије финансирање искључиво овиси од гранта
Федерације Босне и Херцеговине.
Због тога Општинско вијеће захтјева од Владе и Парламента Федерације Босне и Херцеговине да у свом Буџету за 2008.годину планира
грант-средства за Босанско-подрињски кантон Горажде у и то најмање у износу средстава која су била планирана и осигурана за
2007.годину.
Број:01-05-5475/07 ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ
27.12.2007.године Смајо Башчелија,с.р.
Горажде
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На основу члана 21. Закона о
буџетима у Федерацији Босне и Херцеговине («Службене новине Федерације Босне и Херцеговине», број:
19/06) и члана 110. Пословника о раду Општинског вијећа Општине Горажде («Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде», број:
4/98, 13/99 и 16/00), Општинско вијеће Општине Горажде, на 47. редовној сједници, одржаној дана 27.12.2007.
године, д о н о с и:
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ОДЛУКУ
О ПРИВРЕМЕНОМ
ФИНАНСИРАЊУ ОПШТИНЕ
ГОРАЖДЕ ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР –
МАРТ 2008. ГОДИНЕ
Члан 1.
Овом Одлуком утврђује се привремено финансирање Општине Горажде за период јануар-март 2008.године, до доношења Буџета Општине
Горажде за 2008.годину.
Члан 2.
Привремено финансирање Општине Горажде за период јануар–март 2008. године обавља се сразмјерно
средствима утрошеним у истом периоду, односно највише до тромјесечног просјека за претходну фискалну
годину, што износи 1.385.617,05 КМ.
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На основу члана 8. став 3, а у
вези са чланом 19. Одлуке о јединственом начину уступања, кориштења
и заштите пословних просторија и
зграда у власништву Општине Горажде (“Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде”, бр.2/02)
и 18. и 84. Статута Општине Горажде
("Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде" број:13/07),
Општинско вијеће Горажде, на 47.
редовној сједници, одржаној дана 27.
12.2007.године, д о н о с и:

О Д Л У К У
о давању у закуп гаража у
власништву Општине Горажде на
подручју Витковића
Члан 1.

Члан 3.
Начелник Општине Горажде
ће до истека рока за привремено финансирање, утврђеног у члану 1. ове
Одлуке, предложити Општинском вијећу Општине Горажде Буџет Општине Горажде за 2008.годину са распоредом прихода и расхода по корисницима Буџета.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а примјењиваће се
од 01.01.2008.године.
Одлуку објавити у «Службеним
новинама Босанско–подрињског кантона Горажде».
Број:01-02-01-02-5476 ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ
27.12.2007.године
Смајо Башчелија,с.р.
Горажде

Општина Горажде, на основу
претходно проведеног Јавног огласа,
даје у закуп на одређено вријеме, на
рок од пет (5) година, гараже на
подручју Витковића и то:
- гаражу број 43 у ул. Муриса Дучића, Муслић Самиду, настањеном
у ул. Муриса Дучића бр.3, уз мјесечну закупнину у износу од 15,00
КМ + ПДВ,
- гаражу број 42 у ул. Муриса Дучића, Шало Ејубу, настањеном у
ул. Муриса Дучића бр.3, уз мјесечну закупнину у износу од 10,00
КМ +ПДВ,
- гаражу број 39 у ул.Муриса Дучића, Рамовић Мирсаду настањеном у ул. Муриса Дучића, уз мјесечну закупнину у износу од 11,00
КМ + ПДВ,
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- гаражу број 11 у ул. 1. Дринске бригаде, Рамовић Мухарему настањеном у ул. Мевсуда Бајића Баје
бр.10, уз мјесечну закупнину у износу од 12,00 КМ + ПДВ,
- гаражу број 10 у ул.1. Дринске бригаде, Хурић Абдулаху настањеном у ул. 1. Дринске бригаде бр.4,
уз мјесечну закупнину у износу од
10,50 КМ + ПДВ.
Члан 2.
Овлашћује се Начелник Општине да закључи уговор о закупу гаража из члана 1. ове Одлуке којим ће
регулисати ближа права и обавезе
уговорних страна.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеним новинама Босанско–подрињског кантона Горажде”.
Број:01-02-5
03.01.2008.године
Горажде

ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ
Смајо Башчелија,с.р.

59
На основу члана 5.став 2. Одлуке о јединственом начину уступања, кориштења и заштите пословних
просторија и зграда у власништву
Општине Горажде («Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде», бр.2/02) и члана 18. и 84. Статута Општине Горажде («Службене
новине Босанско-подрињског кантона Горажде», број:13/07), Општинско
вијеће Општине Горажде, на 47. редовној сједници, одржаној дана 27.12.
2007.године, д о н о с и:
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ОДЛУКУ
о давању у закуп пословног
простора у Ораховицама у Горажду
Члан 1.
Општина Горажде даје у закуп на основу јавног оглашавања на
одређено вријеме, на рок од 5 година, пословни простор укупне површине 38 м2, који се налази у пословној
згради у Ораховицама - Општина
Горажде, саграђеној на парцели к.ч.
1203 КО Ораховице, Арнаут Елмедини из Новог Сарајева ради отварања
откупне станице.
Члан 2.
Закупнина за пословне просторије из члана 1. ове Одлуке утврђује се у износу од 76,00 КМ мјесечно.
Члан 3.
Овлашћује се Начелник Општине да закључи уговор о закупу пословних просторија из члана 1. ове
Одлуке, којим ће регулисати ближа
права и обавезе уговорних страна.
Члан 4.
Уколико се у року од 30 дана
од дана доношења ове Одлуке не
закључи уговор о кориштењу ових
пословних просторија из тачке 1. ове
Одлуке, ова Одлука престаје да важи.
Члан 5.
Будући закупац је дужан одржавати пословне просторије у исправном стању о властитом трошку те
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плаћати режијске трошкове (струја,
вода, канализација и др.) који настану по основу кориштења пословних
просторија.
Члан 6.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде“.
Број: 01-02-6
03.01.2008.године
Горажде

ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ
Смајо Башчелија,с.р.
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На основу члана 23. став 1. Закона о просторном уређењу Босанско-подрињског кантона Горажде, ("Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде“, број:8/04) и члана 18. и 84. Статута Општине Горажде, ("Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде", број:13/07),

Општинско вијеће Општине Горажде, на 47. редовној сједници, одржаној дана 27.12.2007.године, д о н о с и:

ОДЛУКУ
о приступању изради Регулационог
плана „Винарићко поље“ Горажде
Члан 1.
Овом Одлуком приступа се изради Регулационог плана „Винарићко поље“ Горажде на лијевој обали
ријеке Дрине.
Члан 2.
Граница обухвата Регулационог плана „Винарићко поље“ Гораж-

де почиње на Машалином потоку на
тромеђи катастарских парцела означених као к.ч. 2602, 2601 и 2600 К.О.
Горажде I и иде узводно истим потоком до магистралног пута М-20, гдје
граница ломи под правим углом и
наставља у правцу југозапада границом улица Алије Хоџића, Химзе Ћуревца, Едина Плакала и 31. Дринске
бригаде до стамбено-пословног објекта вл. Хаџић Сакиба, те ломи под
правим углом и наставља границом
парцела означених као к.ч. 3386/2,
3326/1, 3324/4, 3324/1, 3323, 3320,
3317, 3316, 3314/1 и 3313 К.О. Горажде I, затим наставља границом Иранским шеталиштем и завршава са
границом Машалиног потока.
Члан 3.
Носилац припреме за израду
Регулационог плана „Винарићко поље“ Горажде је Начелник Општине
Горажде путем Службе за просторно
уређење и комуналне послове.
Носилац израде наведеног плана биће одабран у складу са одредбама Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“, број:49/04 и 19/05).
Члан 4.
Средства за израду Плана биће обезбијеђена из средстава која се
налазе на рачуну за посебне намјене
Општине Горажде.
Члан 5.
Рокови израде Регулационог
плана су:
- Прибављање аналитичко
-докуме-нтационе основе
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-

и Идејно рјешење ............. 15 дана,
Израда нацрта .....................30 дана,
Јавна расправа .....................60 дана,
Израда приједлога
Регулационог плана............ 30 дана,
Разматрање и усвајање плана.
Члан 6.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде“.
Број:01-02-7
03.01.2008.године
Горажде

ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ
Башчелија Смајо,с.р.

61
На основу члана 23. став 1. Закона о просторном уређењу Босанско-подрињског кантона Горажде, ("Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде“, број:8/04) и члана 18. и 84. Статута Општине Горажде, ("Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде", број:
13/07), Општинско вијеће Општине
Горажде, на 47. редовној сједници, одржаној дана 27.12.2007.г., д о н о с и:
ОДЛУКУ
о приступању израде Регулационог
плана „СПЛАВИШТЕ“ Горажде
Члан 1.
Овом Одлуком приступа се изради Регулационог плана „Сплавиште“ Горажде на десној обали ријеке
Дрине.
Члан 2.
Граница обухвата Регулационог плана „Сплавиште“ Горажде почиње у
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ул. Ибрахима Поповића на тромеђи
парцела к.ч. 982/2, 1912 и 975/2 К.О.
Горажде II и протеже се у правцу југоистока границом парцеле к.ч. 982/1,
затим иде у правцу сјевероистока
границом парцеле 980, обилази исту
парцелу и иде улицом Руждије Исламагића, границом парцела к.ч. 978,
969, 968, 960/2, 960/1, 959, 945/2,
945/1, 944, 943, 942/1, 942/2, 939/1,
939/3, 919/2, 919/3, 919/4, 919/5,
1244/1, 1242/1, 1242/3, 1241/1, гдје
пресјеца обилазницу и наставља границом парцеле к.ч. 1111/2 и 1111/3,
те границом парцеле к.ч.1112, затим
пресјеца ул. Болничка и наставља у
правцу запада границом парцела к.ч.
1237, 1239 и 1238, те наставља у правцу југа лијевом границом обилазнице гледајући у правцу Зупчића и иде
границом парцеле к.ч. 1908/1 у односу на к.ч. 1276, затим наставља источном границом парцела к.ч. 1277/1,
1277/6, 1277/7, 1296, 1295/1, 1298/4,
1298/3, 1302/1, 1304, 1306, 1308/1,
1309, 1312/1, 1314, 1317, 1320/1,
1322/1, 1374/2, 1374/3, 1374/1, 1375,
1377, 1381/1, 1379, 1378, те пресјеца
регионални пут Горажде - Чајниче и
наставља границом парцела к.ч.1384,
1386, 1424, 1426, 1425, 1427/3, 1427/2,
1429, 1433, 1435, 1436, гдје граница ломи под правим углом у правцу запада сјеверном границом к.ч. 1437, па
сијече к.ч. 1921, затим наставља у истом правцу до корита ријеке Дрине,
гдје се ломи под правим углом и наставља у правцу сјевера коритом ријеке Дрине до објекта Ветеринарске станице Горажде, гдје ломи под правим углом сјеверном границом парцеле к.ч. 916, затим пресјеца улицу Ибрахима Поповића гдје се ломи под
правим углом у правцу сјевероисто-
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ка и иде границом парцела к.ч.922/3,
924, 925, 926, 927/3, 928, 953/1, 953/3,
954, 955/2, 964, 965, 971, 973, гдје и завршава.
Члан 3.
Носилац припреме за израду Регулационог плана „Сплавиште“ Горажде је Начелник Општине Горажде
путем Службе за просторно уређење
и комуналне послове.
Носилац израде наведеног плана
биће одабран у складу са одредбама
Закона о јавним набавкама Босне и
Херцеговине („Службени гласник
БиХ“,број:49/04 и 19/05).
Члан 4.
Средства за израду Плана биће
обезбјеђена из средстава која се налазе на рачуну за посебне намјене Општине Горажде.
Члан 5.
Рокови израде Регулационог плана су:
- Прибављање аналитичко-документационе
основе и Идејно рјешење....15 дана,
- Израда нацрта .................... 30 дана,
- Јавна расправа .................... 60 дана,
- Израда приједлога РП....... 30 дана,
- Разматрање и усвајање плана.
Члан 6.
Ова Одлука ступа на снагу осмог
дана од дана објављивања у „Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде“.
Број:01-02-8
03.01.2008.год.
Горажде

ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ
Башчелија Смајо,с.р.
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На основу члана 8. и 13. Закона о
локалној самоуправи (“Службене новине Ф БиХ”, број: 49/06) и члана 18.
Статута Општине Горажде ("Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде", број:13/07, Општинско вијеће Општине, Горажде на 47.
редовној сједници, одржаној дана 27.
12.2007.године, д о н о с и:

О Д Л У К У
о јединственом начину уступања,
кориштења и заштити
пословних просторија и зграда у
власништву Општине Горажде
Члан 1.
Овом Одлуком утврђује се јединствени начин уступања у закуп
пословних зграда и пословних просторија (у даљем тексту пословне просторије), услови кориштења, заштиту и поступак давања истих у закуп у
складу са Законом о закупу пословних зграда и просторија (“Службени
лист СР БиХ”, број:33/77, 12/87, 3/90
и 3/93) у власништву Општине Горажде.
Члан 2.
Пословним просторијама сматрају се простори у складу с тим како је регулисано одредбама члана 2.
Закона о закупу пословних просторија и зграда.
Члан 3.
Пословне просторије се уступају у закуп или на кориштење без
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накнаде на одређено вријеме, на рок
од 5 година, с могућности продужења уговора под условима утврђеним
овом Одлуком.
Изузетно, пословне се просторије могу дати у закуп или на кориштење на рок на рок краћи од 5 година, ако то објективни разлози изискују, као што је потреба рушења зграда у којој се налазе пословне просторије због дотрајалости или привођења земљишта трајној намјени у складу са просторнопланском документацијом или ако ће пословне просторије бити потребне Општини Горажде у будућем периоду за њене потребе.

Члан 4.
Слободни пословни простори
уступају се у правилу у закуп на основу јавног прикупљања понуда према понуђеној цијени закупа по 1м2
пословног простора мјесечно или у
складу са критеријима из чланова 6,
7, 8, 9, 10. и 11. а по расписаном јавном огласу који се објављује на огласној табли Општине Горажде и у средствима дневног информисања.
Јавни оглас за прикупљање
понуда садржи:
- локацију и површину пословног
простора,
- намјену пословног простора,
- почетну висину закупнине по 1 м2,
- критерије за додјелу пословних
просторија путем јавног огласа,
- временски период на који се пословни простор даје у закуп,
- рок прикупљања понуда,
- остале услове.
Члан 5
Начелник Општине Горажде
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дужан је сваке године за најмање 30%
расположивих пословних просторија
расписати јавни оглас за додјелу борачким популацијама према критеријима из чланова 6, 7, 8, 9, 10. и 11.
КРИТЕРИЈИ ЗА ДОДЈЕЛУ
ПОСЛОВНИХ ПРОСТОРИЈА
Члан 6.
Критерији за додјелу пословних просторија путем јавног огласа
су сљедећи:
- број чланова уже породице
подносиоца пријаве,
- социјални статус,
- припадност посебним категоријама - чланови породица погинулих бораца, инвалидност на основу
учешћа у оружаним снагама Р БиХ,
припадност оружаним снагама Р БиХ
и добитници ратних признања,
- висина понуђене накнаде.
Ако се пословни простор додјељује према критерију понуђена цијена, пословни простор ће се додијелити оном понуђачу који понуди највећу цијену закупнине по 1м2 пословног простора.
Члан 7.
По основу чланова уже породице подносиоцу припада 5 бодова
за сваког члана.
Члановима уже породице у смислу ове Одлуке сматрају се брачни
друг, дјеца рођена у браку и ван брака, усвојена и пасторчад која нису у
браку и живе у трајној заједници са
подносиоцем захтјева, те родитељи
који живе у трајној заједници са подносиоцем пријаве.
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Члан 8.
По основу социјалног статуса
подносиоца пријаве припада 10 бодова према незапослености сваког члана уже породице, укључујући и подносиоца захтјева, уколико се налазе
на евиденцији незапослених лица
код службе за запошљавање.
Члан 9.
По основу припадности посебним категоријама подносиоцу пријаве припада слиједећи број бодова:
а) члановима породица погинулих бораца 70 бодова,
б) ратним војним инвалидима
учесницима у оружаним снагама Р
БиХ за сваки проценат инвалидности припада 1 бод,
ц) припадницима оружаних
снага за сваку пуну годину учешћа
припада 10 бодова,
д) добитницима војних признања Златни љиљан и Полицијска
значка припада 50 бодова.
Члан 10.
Подносиоцу пријаве по основу критерија висине понуђене накнаде припада 5 бодова за сваку конвертибилну марку понуђену изнад почетног износа закупнине.
Члан 11.
Уколико два или више подносиоца пријаве остваре једнак број бодова за исти пословни простор, предност у додјели тог пословног простора имају подносиоци пријаве који ос-
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тваре већи број бодова по основу социјалног статуса.
Члан 12.
Изузетно од одредаба члана 4.
ове Одлуке, пословне просторије се
могу уступити у закуп непосредном
погодбом у сљедећим случајевима:
1. Државним организацијама и институцијама,
2. Здравственим установама и школама,
3. Парламентарним странкама које
партиципирају у Општинском вијећу Општине Горажде,
4. Удружењима грађана чија је дјелатност заштита борачких популација,
5. Вјерским заједницама за обезбјеђење њиховог сједишта,
6. Ако се након смрти или пензионисања закупца-послодавца уговор
закључује, тј. наставља обављање
дјелатности од стране чланова уже
породице или са запосленим радником, ако су у радном односу са
ранијим закупцем били преко 3
године непрекидно.
7. Ако се на два узастопна јавна огласа за прикупљање понуда не јаве
заинтересована лица.
Изузетно од одредаба претходног става овог члана, пословне просторије се могу уступити на кориштење непосредном погодбом државним институцијама на нивоу власти
Општине Горажде, те установама, јавним предузећима и другим правним лицима чији је оснивач Општина
Горажде, а не послују на комерцијалној основи, и удружења која окупљају већинску борачку популацију.
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О давању у закуп пословних
просторија путем непосредне погодбе, као и на кориштење без накнаде,
одлучује Општинско вијеће.
ПОСТУПАК И НАЧИН
ДОДЈЕЛЕ ПОСЛОВНИХ
ПРОСТОРИЈА У ЗАКУПУ
Члан 13.
Пријаве на јавни оглас за уступање пословних просторија у закуп
подносе се Начелнику Општине Горажде у року од 15 дана од дана објављивања јавног огласа на огласној табли Општине Горажде уз коју се обавезно прилаже доказ о уплати гарантног полога у висини од 300 КМ.
Начелник Општине именује
привремену Комисију за провођење
јавног огласа.
Неблаговремене и непотпуне
пријаве Комисија неће узети у разматрање.
Члан 14.
Отварање пријава Комисија
врши јавно уз присуство пријављених кандидата који ће бити претходно обавјештени о мјесту и времену
отварања пријава.
Комисија разматра пријаве, врши бодовање и сачињава ранг-листу
приоритрета за додјелу пословних
просторија у закуп.
О свом раду Комисија води записник. Пријављени кандидати имају право да усмено ставе приговор о
раду Комисије, који ће Комисија унијети у записник.
Члан 15.
О резултатима јавног огласа
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Комисија објављује закључак на огласној табли Општине Горажде и обавјештава учеснике конкурса.
Кандидат који је незадовољан
радом Комисије и избором понуде
може у року од 8 дана од дана објављивања закључка на огласној табли
Општине Горажде и пријема обавијести уложити приговор Општинском
вијећу Општине Горажде.
Комисија закључак са приједлозима те пријаве и другу документацију доставља Општинском вијећу,
које доноси Одлуку о давању у закуп
пословних просторија.
Пословни простор ће да се додјели оном кандидату који понуди
најувећи износ закупнине по 1м2 мјесечно ако се додјела пословног перостора у складу са чланом 4. ове одлуке врши на основу највише понуђене
цијене закупнине по 1м2.
Уколико се додјела пословног
простора врши према критеријима
из чланова 6,7,8,9,10. и 11, пословни
простор ће се додјелити према листи
приоритета. Ако два и више кандидата освоје исти број бодова на ранглисти, право првенства на ранг-листи за додјелу пословног простора
има онај кандидат који има већи број
бодова по критерију социјални статус.
Члан 16.
На основу Одлуке Општинског вијећа о уступању пословних просторијаа у закуп или на кориштење
без накнаде, Начелник Општине ће
закључити Уговор о закупу или уступању на кориштење без накнаде пословних просторија.
Уговор о закупу пословних
просторија садржи нарочито:
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1. Назнаку уговорних страна
2. Назнаку пословних просторија и
зграде у којој се оне налазе
3. Назнаку пословне дјелатности коју ће закупац вршити у пословним
просторијама
4. Одредбе о кориштењу заједничких уређаја и просторија у згради
5. Одредбе да је уговор закључен на
одређено вријеме са назнаком тог
времена
6. Износ закупнине и накнаде за кориштење уређаја као и вријеме њиховог плаћања
7. Мјесто и датум закључења уговора и потпис уговорних страна
Оном физичком или правном
лицом које има доспјеле а неизмирене обавезе према Општини Горажде,
по било ком основу, неће се додијелити нити продужити уговор о закупу закључен на одређено вријеме.
Члан 17.
Пословне просторије које су
амортизоване усљед старости или су
разрушене усљед ратних дејстава или
елементарних непогода преко 60%
уступиће се јавним оглашавањем по
поступку предвиђеном у одредбама
од члана 13. до члана 15.ставови 1, 2,
3. и 4, кад је закупац спреман такав
пословни простор о властитом трошку поправити, односно реконструисати закључно са грубим грађевинско-занатским радовима који су потребни за обезбјеђење општих услова које морају испуњавати пословне
просторије, односно пословни објекти у складу са Законом о закупу пословних зграда и просторија.
У оваквим случајевима, међу-
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собни односи ће се регулисати посебним уговором који поред осталог
мора садржавати сљедеће клаузуле:
- да ће се уложена средства за обнову пословних просторија одбити
од закупнине,
- да је закупопримац дужан прије
почетка радова донијети пројекат
на верификацију,
- да се период обнове не рачуна у
закуп, а овај рок не може бити дужи од 6 мјесеци,
- да се за уложена средства признају само средства потребна за извођење грађевинско-занатских радова из става 1. овог члана,
- да је закупац дужан по завршетку
грађевинско-занатских радова поднијети коначан обрачун уложених средстава који ће верификовати комисија закуподавца, након
чега ће се анексом уговора регулисати пребијање закупнине са уложеним средствима и на основу
тога одредити рок трајања закупа,
а све везано за чврсту валуту.
У оваквим случајевима рок закупа може бити дужи од рока из члана 3. став 1. ове Одлуке, а највише
двоструки период израчунатог пребијања уложених средстава и камата
на та средства са закупнином.
Члан 18.
Административно-финансијске послове као и послове контроле
кориштења пословних просторија обављаће Служба за привреду и мјесне
заједнице Општине Горажде.
ПРАВА И ОБАВЕЗЕ
УГОВОРЕНИХ СТРАНА
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Члан 19.

3 КМ по 1 м2, а уколико се пословне
просторије додјељују закупопримцу
за обављање производног занатства,
те индустријских и прерађивачких
погона за производњу, закупнина не
може бити мања од 2 КМ по 1 м2.
Изузетно, ако се пословне просторије додјељују у закуп непосредном погодбом, закупнина се може
уговорити нижа од цијене по 1 м2 одређеном у ставовима 1. и 2. овог члана, али закупнина не може бити нижа од 1 КМ по 1 м2.

Закупац је дужан пословни простор користити само за сврху одређену уговором, а без одобрења закуподавца нема право вршити промјену простора ни адаптацију нити унутрашње преуређење. Прије отпочињања било каквих радова, закупац је
дужан доставити закуподавцу пројектну документацију на одобрење и
давање сагласности за извођење било какавих радова у пословним просторијама.
Трошкови адаптације ради привођења пословних просторија намјени падају на терет закупца и не могу се пребијати преко закупнине.
Члан 20.
Закупац сноси све трошкове
због оштећења на згради и другој имовини у којој се налазе пословне просторије, до којег је дошло обављањем
дјелатности закупца, без обзира да
ли је штету учинио он или лице уз
чију помоћ обавља дјелатност.
Члан 21.
Накнада-закупнина за уступљени пословни простор не може бити нижа од 5 КМ по 1 м2 на подручју
града Горажда и Витковића, ако се
пословни простор користи за обављање трговинске, угоститељске, туристичке, административне и сличне
дјелатности.
Изузетно, може се уговорити
и нижа закупнина ако се пословни
простор додјељује закупопримцу за
обављање занатско-услужне дјелатности с тим да не може бити нижа од

ПРЕСТАНАК И РАСКИД
УГОВОРА О ЗАКУПУ
Члан 22.
Закупац не може без посебне
сагласности Начелника Општине издати пословни простор у подзакуп.
Члан 23.
Уговор о закупу престаје истеком времена на који је закључен.
Ако закупац жели користити
пословни простор и након истека рока из става 1. овог члана, дужан је најкасније 60 дана прије истека закупа
доставити закуподавцу захтјев за продужење закупа.
Након разматрања понуде за
продужење закупа, надлежни општински орган најкасније 20 дана прије
истека закупа доноси одлуку о продужењу или престанку закупног односа.

Члан 24.
У погледу престанка Уговора
по основу отказа и раскида примјењ-
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иваће се одредбе Закона о закупу пословних зграда и просторија.
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 25.
Све одлуке о уступању пословних просторија и закључени уговори о закупу пословних просторија
морају се ускладити са Законом о закупу пословних просторија и зграда
и овом Одлуком.
Члан 26.
У погледу уступања гаража у
закуп примјењиваће се одредбе ове
Одлуке с тим што најнижи износ закупнине гаражног простора на подручју Општине Горажде не може бити испод од 1 КМ по 1 м2.
Члан 27.
Сви радови који се изводе на
пословном простору, а који су предмет ове Одлуке, морају бити у складу са важећим техничким прописима и просторним плановима као и
у оквиру габарита постојећих објеката.
Члан 28.
У погледу осталих права и дужности закуподавца и закупопримца
примјењиваће се одредбе Закона о
закупу пословних просторија и зграда.
Члан 29.
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о јединс-
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твеном начину уступања, кориштења и заштити пословних просторија
и зграда у власништву Општине Горажде (“Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде”, број:
2/02).
Члан 30.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде”.
Број:01-02-9
03.01.2008.године
Горажде

ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ
Смајо Башчелија,с.р.

63
На основу члана 14. Закона о
јавном реду и миру («Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде», бр.10/00), члана 18. и члана
84. Статута Општине Горажде («Службене новине Босанско-подрињског
кантона Горажде», број:13/07), Општинско вијеће Општине Горажде, на
47. редовној сједници, одржаној 27.
12.2007.године, д о н о с и:

ОДЛУКУ
о прекршајима против јавног реда
и мира
I

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.

Одлуком о прекршајима против јавног реда и мира (у даљем тексту: Одлука) утврђују се дјела којима
се нарушава јавни ред и мир и прописују прекршајне санкције.
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Члан 2.
Прекршај против јавног реда
и мира чини:
1. Ношење предмета којима се може
нанијети тјелесна повреда хладним оружјем као што су: ножеви, сабље, бејзбол палице, пиротехничка средства (петарде и бакље) на
јавном мјесту;
2. Узнемиравање грађана свирањем,
пјевањем или репродуковањем путем техничких уређаја, кориштењем аутомобилских сирена и стварање галаме и буке у времену од
22,00 до 06,00 сати, односно, у љетном периоду, од 23,00 до 07,00 сати у насељеном мјесту или у стамбеној згради;
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оришта, залијевања вртова и травњака;
6. Уништавање засада, дрвореда, ружа, засадног биља, као и дјечијих
игралишта, уређених простора и
зелених површина;
7. Бацање на пролазнике, возила и
јавне путеве леда и снијега савијеног у грудве и камења или других
предмета, бацање из зграда или
ограђених простора предмета и
хране или просипање текућине на
пролазнике;
8. Прање моторних возила, просипање моторног уља на мјесту гдје то
није предвиђено и прање ћилима
испред зграда и пристаништа;

3. Извођење пјесама и музике уживо
или репродуковањем путем техничких уређаја у угоститељском објекту, стамбеној или стамбено–пословној згради колективног становања и башти испред објекта у времену од 22,00 до 06,00 сати односно у љетном периоду од 23,00 до
07,00 сати, противно одобрењу, одлуци и рјешењу надлежног органа у љетном и зимском периоду;

9. Писање графита по фасадама и

4. Узнемиравање станара телефоном, звонцетом или куцањем на врата стана без потребе, ради продаје роба, гатања и прорицања судбине, као и пружање услуга које
нису уговорене или наручене, као
и узнемиравање и ометање рада у
јавним установама;

11. Скидање плаката, рекламног материјала, смртовница и других обавјештења са мјеста која су за то предвиђена;

5. Прскање пролазника водом приликом прања улица, плочника, дв-

13. Уношење алкохолних пића и пиротехничких средстава од стране

улазима зграда и кућа, јавним превозним средствима, споменицима, потпорним зидовима, рекламним паноима и њихово оштећивање те уништавање уличне расвјете;
10. Лијепљење плаката, рекламног материјала и других обавјештења на
мјестима која нису за то предвиђена и на дрвећу;

12. Девастација постојећих културнохисторијских споменика и спомен-обиљежја у граду и ван града;
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посјетилаца у спортске и културне објекте за вријеме одржавања
спортских и културних манифестација;

21. вршинама које нису за то предвиђене, као и у сливницима, одводима одпадних површинских вода у
фекалне колекторе;

14. Кориштење јавне површине без
одобрења надлежног органа;

22. Вршење нужде на јавним мјестима
која нису за то предвиђена;

15. Продаја робе или пружање услуга
на јавним површинама без одобрења надлежног органа;

23. Поступање са животињама на начин који изазива узнемиравање и
негодовање грађана, и то:

16. Точење и конзумирање алкохола
и других пића у трговинским радњама и око њих;

a) држање опасних животиња на
начин којим се може угрозити
живот и здравље грађана, укључујући неистицање упозорења
на опасност од таквих животиња на улазу у затворено двориште или други ограђени простор гдје су смјештене;
б) држање животиња у насељеном
мјесту које ремете ноћни мир грађана, увођење животиња у продавнице и слично;
ц) сурово поступање са животињама, подстрекавање на борбу и
изазивање животиња;
д) мјестима, изузев у двориштима
и баштама индивидуалних стамбених објеката за вријеме вјерских празника и иначе;
е) неуклањање нечистоћа иза животиња;
ф) нехумано поступање и убијање
паса луталица на јавним мјестима.

17. Недозвољено извођење радова на
инсталацијама и постављање нових инсталација у стамбеним зградама за чије је извођење потребно
одобрење и сагласност надлежног
органа;
18. Недозвољено и неовлаштено улажење и задржавање у просторијама јавних установа, образовних институција и у школским двориштима;
19. Помјерање контејнера за смеће са
мјеста која су утврђена одлуком
надлежног органа; одлагање смећа поред контејнера; одлагање отпада дрвних сортимената, грађевинског материјала, отпадног материјала и другог чврстог материјала који је узрочник уништавања
контејнера, паљење ватре у контејнеру и око контејнера; оштећење
контејнера;

23. Употреба моторне пиле прије 08,00
сати (ујутро) и послије 18,00 сати
(послијеподне) је забрањена;

20. Одлагање грађевинског материјала, дрвних сортимената (трупаца
и балвана), отпадног материјала и
амбалаже на јавним и зеленим по-

24. Прекопавање јавних површина,
путева и др без одобрења, или недовођење истих у првобитно стање по обављеним пословима.
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Члан 3.
Рјешење којим се дозвољава употреба апарата за појачавање звука и
извођење музике уживо у угоститељским објектима и на другим отвореним просторима доноси Општински
Начелник путем службе надлежне за
трговину и угоститељство.
Рјешењем из става 1. овог члана
одређује се мјесто, вријеме те услови
под којима се може вршити употреба
звука, односно извођење музике и употреба уређаја за репродукцију музике.
II

КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ

прекршај из члана 2. тачке 3, 13, 14. и
24. ове Одлуке.
За прекршаје из претходног става казниће се одговорно лице у предузећу или другом правном лицу,
новчаном казном од 500 до 800 КМ.
Члан 7.
Приход остварен наплатом новчаних казни прописаних овом Одлуком је приход Буџета Општине Горажде.
III

ПРЕЛАЗНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 4.
Члан 8.
Новчаном казном од 50 до 300
КМ казниће се физичко лице за прекршај из члана 2. тачке: 1, 2, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
20, 21, 22. и 23. Одлуке.

За провођење ове Одлуке надлежна је Полицијска управа и Инспекцијски органи у оквиру својих надлежности.

Члан 5.

Члан 9.

Новчаном казном од 50 до 300
КМ казниће се власник радње за прекршај из члана 2. тачке 3, 13, 14. и 15.
ове Одлуке.
Члан 6.
Новчаном казном од 1.500 до
3.000 КМ казниће се правно лице за

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде“.
Број:01-02-10
03.01.2008.године
Горажде

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

ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ
Смајо Башчелија,с.р.
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