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ГОРАЖДЕ

782
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско–подрињског кантона
Горажде («Службене новине Босанско
–подрињског кантона Горажде», број:
5/03), члана 20. Закона о извршењу
Буџета Босанско–подрињског кантона Горажде за 2009.годину («Службене новине Босанско–подрињског кантона Горажде», број:4/09) и Одлуке о
обустављању извршења појединих расхода и издатака у Буџету Босанско–
подрињског кантона Горажде за 2009.
годину, број:03-14-647/09, а на приједлог Министарства за финансије Босанско–подрињског кантона Горажде,
Влада Босанско–подрињског кантона
Горажде, на својој 33. редовној сједници, одржаној дана 31.08.2009. године,
д о н о с и:

ОДЛУКУ
о измјени приоритета за извршење
Буџета Босанско-подрињског
кантона Горажде

Аконтација за III квартал 2009. год
укључујући и преплату за „Службене новине БПК-а Горажде. – 40 КМ

Члан 1.
Овом Одлуком врши се измјена
приоритета за извршење Буџета Босанско–подрињског кантона Горажде за
2009.годину, утврђених у члану 20. Закона о извршењу Буџета Босанско–подрињског кантона Горажде, на начин
да се даје сагласност за доношење и плаћање по сљедећим Одлукама које ће
Влада Босанско–подрињског кантона Горажде разматрати:
- Одлука о давању сагласности за плаћање рачуна број: 06-87-09 од 30.06
2009.године;
- Одлука о давању сагласности за плаћање рачуна број: 06-103-09 од 31.07.
2009.године;
- Одлука о давању сагласности за плаћање рачуна број: 01-1109000015 од
07.07.2009.године;
- Одлука о давању сагласности за плаћање рачуна број: 01-1109-000013 од
19.06.2009.године;
- Одлука о исплати новчаних средстава за подстицај у пољопривреди-пр-
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-

-

-

-

-

оизводња у затвореном простору
(пластеничка производња);
Одлука о одобравању једнократне
новчане помоћи ЗЗ «Агроподриње» за помоћ у санацији настале
штете на плантажи јабуке у Расаднику;
Одлука о одобравању новчаних средстава ЈУ ОШ «Мехмедалија Мак
Диздар» Витковићи за плаћање рачуна број: 68-07/2009 фирми Топлинг д.о.о. Сарајево;
Одлука о исплати новчаних средстава ЈУ «Дом за стара и изнемогла
лица» Горажде;
Одлука о плаћању адвокатских услуга по тужбама из пасивног подбиланса;
Одлука о плаћању адвокатских услуга и судских такси по тужбама из
пасивног подбиланса.
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:03–14-1540/09
31.08.2009.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.

783
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско–подрињског кантона
Горажде («Службене новине Босанско
–подрињског кантона Горажде», број:
5/03), Влада Босанско–подрињског кантна Горажде, на својој 34. редовној сједници, одржаној дана 02.09.2009.године, д о н о с и:

ОДЛУКУ
о давању сагласности
Школском одбору ЈУ МСШ «Енвер
Поздеровић» Горажде и Школском
одбору СТШ «Хасиб Хаџовић»
Горажде за упис ученика у I разред
I
Даје се сагласност Школском одбору ЈУ МСШ «Енвер Поздеровић» Горажде те Школском одбору ЈУ СТШ «Хасиб Хаџовић» Горажде за упис ученика,
који испуњавају услове уписа по општим критеријима, а који нису положили
пријемни испит из једног наставног предмета, у I разред до максималног броја
ученика у одјељењу по Педагошким стандардима.
II
Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној гласној табли
Кантона, а накнадно ће да се објави у
«Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде».
Број:03–38-1531/09
02.092009.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.

784
На основу члана 24. Закона о Влади Босанско–подрињског кантона Горажде («Службене новине Босанско–подрињског кантона Горажде» број: 5/03),
а у складу са чланом 2. Одлуке о усвајању календара обиљежавања значајних
догађаја и датума из одбрамбено-ослободилачког рата 1992-1995.године у Босанско-подрињском кантону Горажде
број:01-02-33/2002 од 31.01.2002.године,
Влада Босанско–подрињског кантона Го-
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ражде, на својој 34. редовној сједници,
одржаној дана 02.09.2009.г., д о н о с и:
ОДЛУКУ
о именовању Одбора
за обиљежавање значајних
догађаја и датума из одбрамбеноослободилачког рата 1992-1995.
година у Босанско- подрињском
кантону Горажде
Члан 1.
Овом Одлуком именује се Одбор за обиљежавање значајних догађаја и датума из одбрамбено-ослободилачког рата 1992-1995.година у Босанско-подрињском кантону Горажде у
сљедећем саставу:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Топаловић Неџад - предсједник
Сијерчић Абдуселам
- члан
Тутић Јусуф
- члан
Хаџић Дервиш
- члан
Духовић Амир
- члан
Зирак Санид
- члан
Аџем Џевад
- члан
Чоло Јусо
- члан
Драгољ Муведин
- члан
Члан 2.

Одбор у горе наведеном саставу именује се на период од четири године, а задужује се да проводи активности на изради плана и програма
обиљежавања значајних догађаја и датума усвојених Одлуком Скупштине
Босанско-подрињског кантона Горажде, које ће доставити Влади Босанскоподрињског кантона Горажде, те исте
по одобрењу Владе реализирати.
Члан 3.
О свом раду и планираним ак-

тивностима Одбор ће посредством предсједника Одбора извјештавати Премијера Босанско-подрињског кантона Горажде и истом је директно одговоран.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној табли Кантона, а накнадно ће да се објави у «Службеним новинама Босанско–подрињског кантона Горажде».
Број:03–05-1542/09
02.092009.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.

785
На основу члана 24. Закона о Влади Босанско-подрињског кантона Горажде («Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде», број:5/03)
и Програма утрошка средстава «Субвенције јавним предузећима», број:04–14
-1152-2/09 од 24.04.2009.године («Службене новине Босанско–подрињског кантона Горажде» број:6/09), утврђеног Буџетом Министарства за привреду Босанско–подрињског кантона Горажде за
2009.годину и Правилника о изворима
средстава, условима,начину и поступку
додјеле средстава по Програму «Субвенције јавним предузећима за 2009.годину» са упутством о раду комисије, број:
04-14-1152-3/09 од 06.05.2009.године, Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на својој 35. редовној сједници, одржаној дана 07.09.2009.год., д о н о с и:
ОДЛУКУ
о додјели новчаних средстава јавним
предузећима по Програму «Субвенције
јавним предузећима за 2009. годину»
утврђених у Муџету Министарства
за привреду Босанско–подрињског
кантона Горажде
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Члан 1.
Овом Одлуком врши се додјела новчаних средстава јавним предузећима по Програму «Субвенције јавним предузећима за 2009.годину» утврђених у Буџету Министарства за привреду Босанско–подрињског кантона Горажде, према Јавном натјечају за
одабир корисника средстава «Субвенције јавним предузећима за 2009.годину» од 08.06.2009.године у укупном износу од 85.000,00 КМ и то:
1. ЈП РТВ Горажде ...........12.142,88 КМ

2. ЈП „Културно–информативни центар“д.о.о.
Прача Радио Прача .....9.107,16 КМ
3. Јавно предузеће за
комуналне услуге
„6. март“ Горажде.........21.250,04 КМ
4. Јавно стамбено комунално грађевинско
и услужно предузеће
„Прача“ д.о.о. Прача...13.660,74 КМ
5. ЈП „Ветеринарска
станица“ д.о.о.
Горажде ..........................10.625,00 КМ
6. ЈП „Босанско–подрињске шуме“ д.о.о.
Горажде ..........................18.214,32 КМ
Члан 2.
Задужује се Министартсво за
привреду Босанско–подрињског кантона Горажде да формира комисију
која ће координирати активности корисника средстава у реализацији аплицираних и подржаних пројеката и
програма, те вршити надзор утрошка
средстава кроз обиласке на терену.
Комисија из става 1. овог члана ће вршити контролу утрошка сре-
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дстава све до коначног утрошка о чему ће тромјесечно извјештавати Владу
Босанско–подрињског кантона Горажде, а на крају утрошка средстава ће сачинити коначан извјештај о реализацији
утрошених средстава.
Члан 3.
Задужују се јавна предузећа из
члана 1. ове Одлуке да након утрошка
средстава доставе Министарству за привреду Босанско–подрињског канотна
Горажде извјештај о утрошеним средствима сходно подржаним пројектима и
програмима.
Члан 4.
За реализацију ове Одлуке задужују се Министарство за привреду и
Министарство за финансије Босанско–
подрињског кантона Горажде, а средства обезбиједити из Буџета Министарства за прирведу Босанско–подрињског
кантона Горажде, економски код 614400
- Субвенције јавним предузећима.
Члан 5.
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:03–14-1552/09
07.09.2009.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.

786
На основу члана 24. Закона о Влади Босанско–подрињског кантона Горажде («Службене новине Босанско–под-
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рињског кантона Горажде», број:5/03)
и Одлуке Скупштине Босанско–подрињског кантона Горажде број: 01-14464/09 од 19.05.2009.године, о усвајању
Програма «Подстицаји за пољопривреду» за 2009.годину утврђене Буџетом Босанско–подрињског кантона Горажде за 2009.годину, Влада Босанско
–подрињског кантона Горажде, на својој 35. редовној сједници, одржаној дана 07.09.2009.године, д о н о с и:

ОДЛУКУ
о исплати новчаних средстава
за подстицај у пољопривреди –
производња стрних жита
(пшеница, раж, јечам, зоб, хељда)
Члан 1.
Овом Одлуком одобравају се
новчана средства за исплату подстицаја у пољопривреди производња стрних жита (пшеница, раж, јечам, зоб,
хељда) у износу од 5.422,80 КМ.
Члан 2.
Саставни дио ове Одлуке је табеларни приказ имена фармера који
су остварили право на подстицај са
висином појединачних износа и то
како слиједи:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Дреца Хаџан
Брига Муниб
Халиловић Ешеф
Друговац Разија
Башић Неџиб
Јовановић Неџо
Турковић Расим
Беговић Светко
Брдарић Мирсад
Хоџић Хусеин

319,80 КМ
105,00 КМ
75,00 КМ
102,00 КМ
120,00 КМ
180,00 КМ
60,00 КМ
405,00 КМ
150,00 КМ
123,00 КМ

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Хоџић Ферид
Омеровић Сулејман
Муминовић Сафет
Раџо Џевад
Агановић Неџиб
д.о.о.»Браћа Каровић»

Исовић Бехка
Дроца Добрислав
Мутапчић Мехмед
Пљеваљчић Недељко
Ченгић Един
Беговић Раденко

300,00КМ
135,00КМ
180,00КМ
90,00КМ
156,00КМ
1.380,00КМ
552,00КМ
510,00КМ
75,00КМ
225,00КМ
90,00КМ
90,00КМ

Члан 3.
За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за привреду и Министарство за финансије, а средства обезбиједити из Буџета Министарства за
привреду са економског кода 614400ХАП 002 –подстицаји пољопривредној производњи.
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:03–14-1657/09
07.09.2009.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.

787
На основу члана 24. Закона о Влади Босанско-подрињског кантона Горажде («Службене новине Босанско–подрињског кантона Горажде», број:5/03)
и Одлуке Скупштине Босанско–подрињског кантона Горажде број:01-14-464/09
од 19.05.2009.године, о усвајању Програма «Подстицаји за пољопривреду» за
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2009.годину утврђене Буџетом Босанско–подрињског кантона Горажде за
2009.годину, Влада Босанско–подрињског кантона Горажде, на својој 35. редовној сједници, одржаној дана 07.09.
2009.године, д о н о с и:

ОДЛУКУ
о исплати новчаних средстава
за подстицај у пољопривреди –
производња у затвореном простору
(пластеничка производња)
Члан 1.
Овом Одлуком одобравају се
новчана средства за исплату подстицаја у пољопривреди – производња у затвореном простору (пластеничка производња ) у износу од 7.886,00 КМ.

Саставни дио ове Одлуке је табеларни приказ имена фармера који
су остварили право на подстицај са
висином појединачних износа и то
како слиједи:
Хоџић Мехмед
Хубјер Нермина
Брајловић Хусеин
Поповић Тарик
Хањалић Исмет
Бећирбашић Фуад
Шаховић Јасмина
Угљеша Нурудин
Чоло Омер
Дреца Хаџан
Чаврк Ејуб
Мујезиновић Незир

За реализацију ове Одлуке задужују се Министарство за привреду и
Министарство за финансије, а средства
обезбиједити из Буџета Министарства
за привреду са економског кода 614400ХАП 002 – подстицаји пољопривредној производњи.
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:03–14-1558/09
07.09.2009.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.

788

Члан 2.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Члан 3.

523,00 КМ
1.012,00 КМ
1.40000 КМ
410,00 КМ
524,00 КМ
610,00 КМ
1.148,00 КМ
414,00 КМ
552,00 КМ
439,00 КМ
428,00 КМ
426,00 КМ

На основу члана 24. Закона о Влади Босанско–подрињског кантона Горажде («Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде», број: 5/03),
и Одлуке Скупштине Босанско–подрињског кантона Горажде број:01-14-464/09.
од 19.05.2009.године, о усвајању Програма «Подстицаји за пољопривреду» за
2009.годину, Влада Босанско–подрињског кантона Горажде, на својој 35. редовној сједници, одржаној дана 07.09.2009.
године, д о н о с и:

ОДЛУКУ
о исплати новчаних средстава
за подстицај у пољопривреди –
подстицај за држање пчелињих
друштава
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Члан 1.
Овом Одлуком даје се сагласност Министарству за привреду Босанско–подрињског кантона Горажде да
исплати новчана средства за подстицај у пољопривреди – подстицај за држање пчелињих друштава у износу
од 17.630,00 КМ.
Члан 2.
Саставни дио ове Одлуке је табеларни приказ пољопривредних произвођача који су остварили право на
подстицај са висином појединачних
износа како слиједи:

27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.

Заимовић Мухамед
Ћосовић Фахро
Канлић Амел
Суљовић Ибро
Боровац Бего
Кадрић Менсур
Спаховић Халил
Хето Мујо
Д.О.О „Барса“
Палдум Адем
Хамзић Фадил
Бездроб Изет
Оковић Кемал
Шабановић Енвер
Милатовић Мирсад
Форто Мерсудин

310,00 КМ
320,00 КМ
630,00 КМ
540,00 КМ
300,00 КМ
300,00 КМ
320,00 КМ
250,00 КМ
800,00 КМ
440,00 КМ
330,00 КМ
310,00 КМ
240,00 КМ
400,00 КМ
450,00 КМ
340,00 КМ

Члан 3.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Халиловић Хусеин
Ваљевчић Халил
Субашић Синан
Мујезиновић Јасмин

Зупчић Салих
Пељто Хајрудин
Бећирспахић Алмир

Чаушевић Фадил
Зупчић Сеад
Жуга Сувад
Вранешић Хасиб
Кунто Рифет
Дељо Рехад
Чоло Омер
Кулашинац Тиџа
Муховић Зијад
Гушо Мирсад
Дељо Сулејман
Мирвић Мевлида
Мулахметовић Шахзо

Џака Алија
Машћ Елмир
Плех Ибро
Муратспахић Неџад

Халиловић Халим
Лепеница Хамед

320,00 КМ
1.020,00 КМ
320,00 КМ
500,00 КМ
450,00 КМ
400,00 КМ
550,00 КМ
500,00 КМ
310,00 КМ
420,00 КМ
440,00 КМ
350,00 КМ
570,00 КМ
510,00 КМ
540,00 КМ
210,00 КМ
240,00 КМ
350,00 КМ
360,00 КМ
590,00 КМ
450,00 КМ
310,00 КМ
360,00 КМ
340,00 КМ
630,00 КМ
310,00 КМ

За реализацију ове Одлуке задужују се Министарство за привреду и
Министарство за финансије Босанскоподрињског кантона Горажде, а средства ће се обезбиједити из Буџета Министарства за привреду са економског кода
614400 - ХАП 002 - подстицај пољопривредној производњи.
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:03–14-1559/09
07.09.2009.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.

789
На основу члана 24. Закона о Влади Босанско–подрињског кантона Горажде («Службене новине Босанско–подрињског кантона Горажде», број: 5/03)
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и Одлуке Скупштине Босанско–подрињског кантона Горажде број:01-14464/09 од 19.05.2009.године, о усвајању
Програма о «Подстицаји за пољопривреду» за 2009.годину утврђене Буџетом Босанско–подрињског кантона Горажде за 2009.годину, Влада Босанско–
по дрињског кантона на својој 35.редовној сједници, одржаној дана 07.09.
2009.године, д о н о с и:

ОДЛУКУ
о исплати новчаних средстава
за подстицај у пољопривреди –
одржавање воћњака континенталног
типа (садња 2005, 2006, 2007.година)
Члан 1.
Овом Одлуком одобравају се
новчана средства за исплату подстицаја у пољопривреди-одржавање воћњака континенталног типа (садња
2005, 2006, 2007. година) у износу од
14.250,00 КМ.
Члан 2.
Саставни дио ове Одлуке је табеларни приказ имена фармера који
су остварили право на подстицај са
висином појединачних износа и то
како слиједи:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Халиловић Ешеф
Рамовић Мехемед
Буква Џевад
Имамовић Есад
Чоло Фадил
Брдарић Мехо
Брдарић Мидхат
Ђозо Адмир
Фејзић Омер

750,00КМ
375,00КМ
375,00КМ
450,00КМ
525,00КМ
450,00КМ
450,00КМ
1.800,00КМ
600,00КМ

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
212223.

Шехо Беско
Каменица Селма
Лепеница Хазир
Ходо Менсур
Беговић Светко
Брига Едхем
Имамовић Есад
Зец Суљо
Топуз Хасан
Османспахић Нурија

Мујезиновић Мујо
Ченгић Един
Лапо Алија
Каменица Исмет

750,00КМ
675,00КМ
450,00КМ
900,00КМ
750,00КМ
450,00КМ
750,00КМ
1.050,00КМ
450,00КМ
300,00КМ
450,00КМ
750,00КМ
300,00КМ
450,00КМ

Члан 3.
За реализацију ове Одлуке задужују се Министарство за привреду и
Министарство за финансије, а средства
обезбиједити из Буџета Министарства
за привреду са економског кода 614400ХАП 002 –подстицаји пољопривредној производњи.
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:03–14-1560/09
07.09.2009.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.

790
На основу члана 24. Закона о Влади Босанско–подрињског кантона Горажде («Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде», број: 5/03)
и Одлуке Скупштине Босанско–подрињског кантона Горажде број:01-14-464/09
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од 19.05.2009.године, о усвајању Програма «Подстицаји за пољопривреду»
за 2009.годину, Влада Босанско–подрињског кантона Горажде, на својој 35.
редовној сједници, одржаној дана 07.
09.2009. године, д о н о с и:

ОДЛУКУ
о исплати новчаних средстава
за подстицај у пољопривреди –
подстицај за производњу свјежег
крављег млијека
Члан 1.
Овом Одлуком даје се сагласност Министарству за привреду Босанско–подрињског кантона Горажде да
исплати новчана средства за подстицај у пољопривреди – подстицај за производњу свјежег крављег млијека
за мјесец јуни 2009.године у износу
од 6.572,70 КМ.
Члан 2.
Саставни дио ове Одлуке је табеларни приказ пољопривредних произвођача који су остварили право на
подстицај са висином појединачних
износа како слиједи:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Салковић Фатима
Шалака Вахид
Дедовић Изет
Фејзић Фадил
Џемиџић Хусо
Дељо Елвир
Салман Рамо
Имамовић Амир
Туркушић Ферида
Маслар Велија
Маслар Алиса

1.221,45 КМ
63,00 КМ
291,30 КМ
76,20 КМ
93,90 КМ
24,45 КМ
67,95 КМ
34,50 КМ
38,85 КМ
168,15 КМ
35,85 КМ

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

Мулић Фадила
Ченгић Един
Брајловић Авдо
Шаховић Мурис
Омерспахић Џафер
Муховић Рабија
Џомба Мунир
Хајрић Сафет
Дељо Сувад
Туркушић Узеир
Шуман Синан
Жуга Бахра
Хаџовић Мушан
Кавазовић Хасиба
Ченгић Исмета
Аџем Сафет
Аџем Менсур
Ћуровић Исмир
Ћуровић Фадила
Аганспахић Шевко
Аганспахић Сејно
Мршо Сеад
Шиндра Хајро
Мршо Вехид
Дедовић Рамиза
Чоло Сенад
Радововић Везира
Херенда Менсур

45,00 КМ
66,60 КМ
67,95 КМ
34,50 КМ
25,20 КМ
20,40 КМ
30,30 КМ
111,15 КМ
39,75 КМ
55,35 КМ
21,15 КМ
72,15 КМ
103,80 КМ
34,80 КМ
64,35 КМ
19,05КМ
22,05 КМ
69,75 КМ
41,55 КМ
31,05 КМ
45,60 КМ
100,05 КМ
26,70 КМ
86,70 КМ
78,75 КМ
37,20 КМ
32,55 КМ
28,95 КМ

“Домус“ д.о.о.Горажде
П.Ј. “Домус-2“ Прача

3.044,70 КМ

Члан 3.
За реализацију ове Одлуке задужују се Министарство за привреду и
Министарство за финансије Босанскоподрињског кантона Горажде, а средства ће се обезбиједити из Буџета Министарства за привреду са економског кода 614400 - ХАП 002 - подстицај пољопривредној производњи.
Члан 4.
Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној огласној табли
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Кантона, а накнадно ће да се објави у
«Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде».
Број:03–14-1561/09
07.09.2009.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.

791
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско–подрињског кантона
Горажде («Службене новине Босанско
–подрињског кантона Горажде», број:
5/03), и Одлуке Скупштине Босанско
–подрињског кантона Горажде број:
01-14-464/09 од 19.05.2009.године, о усвајању Програма «Подстицаји за пољопривреду» за 2009.годину, Влада Босанско–подрињског кантона Горажде,
на својој 35. редовној сједници, одржаној дана 07.09.2009.године, д о н о с и:

Министарство за финансије Босанскоподрињског кантона Горажде, а средства обезбиједити из Буџета Министарства за привреду Босанско–подрињског кантона Горажде, са економског кода 614400
- ХАП 002 - подстицај пољопривредној производњи (остваривање подстицаја по партиципацијама – сајмови,
семинари, едукације).
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:03–14-1562/09
07.09.2009.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.

792
ОДЛУКУ
о одобравању новчаних средстава
Удружењу привредно – културна
манифестација «ДАНИ ЈАБУКЕ»
Горажде 2009.године
Члан 1.
Овом Одлуком одобравају се
новчана средства Удружењу привредно – културна манифестација «ДАНИ
ЈАБУКЕ» Горажде 2009.године, у износу од 10.000,00 КМ, за реализацију одржавања шесте по реду привредне манифестације «Дани јабуке» Горажде
2009.године.
Члан 2.
За реализацију ове Одлуке задужују се Министарство за привреду и

На основу члана 24. Закона о Влади Босанско–подрињског кантона Горажде («Службене новине Босанско–подрињског кантона Горажде», број:5/03)
и Програма утрошка средстава «Трансфери за подстицај развоја подузетништва и обрта», број: 04–14-1153-2/09
од 24.04.2009.године («Службене новине Босанско–подрињског кантона Горажде», број: 6/09), утврђених Буџетом
Министарства за привреду Босанско–
подрињског кантона Горажде за 2009.
годину и Правилника о изворима средстава, условима, начину и поступку
додјеле средстава по Програму «Трансфери за подстицај развоја подузетништва и обрта» број:04-14-1153-3/09 од 06.
05.2009.године, Влада Босанско–подрињског кантона Горажде, на својој 35. редовној сједници, одржаној дана 07.09.
2009. године, д о н о с и:
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ОДЛУКУ
о додјели новчаних
средстава за подстицај развоја
подузетништва и обрта на
подручју Босанско – подрињског
кантона Горажде
Члан 1.
Овом Одлуком врши се додјела новчаних средстава за подстицај
развоја подузетништва и обрта на подручју Босанско–подрињског кантона
Горажде, према Јавном натјечају за
одабир корисника средстава по Програму «Трансфери за подстицај развој подузетништва и обрта» за 2009.
годину од 04.06.2009.године у укупном износу од 61.000,00 КМ и то сљедећим подузетницима и обртницима:
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Удружење жена
кућна радиност
«МОТИВ»
СТЗР «С»
ОФС «М»
ОБР «ПОПИНОКС»
ОР «ГОРАЖДАНСКИ
ШАМПИЊОНИ»

ОРРТВ
сервис «КОЛОР»
ОВР «ВУЛКАН»
ОЗР «ДУДЕ»
ОФР «ЕДИТА»
«ОБРТНИЧКА
КОМОРА БПК»
ОРФС «МОДЕЛС»
ОКР «МОШУС»
ОФР «ЕЛМА»
СТР «ДИНА»
ОРВ
«ИЛ ПАДРИНО»
ОААР «ШУЊА»

1.964,27
1.964,27
1.683,66
3.086,93

КМ
КМ
КМ
КМ

1.403,05 КМ
1.964,27
3.086,93
2.244,88
1.403,05

КМ
КМ
КМ
КМ

6.000,00
1.403,05
2.244,88
1.403,05
1.403,05

КМ
КМ
КМ
КМ
КМ

17. ООР «ОПТИКА
ЧЕЉО»
18. ОФР «ЕСКАДА»
19. ОР «АТЕЉЕ –
ГАЛЕРИЈА»
20. ОР КЊИГОВОДСТВЕНИ БИРО «АЛФА»
21. ОТР «СЕДЕФ»
22. ОТР «ФОТО–ПРШЕШ»
23. ОТР «МАДЕМОИСЕЛЛЕ»
24. Јавни превоз «ТАКСИ»
Карахоџа Ален

25.
26.
27.
28.
29.
30

ОАРВ «ЕСО»
УРЦ «ОАЗА»
СТР «ЛАНА»
СПП «БЕНОС»
ОКР «МОДНИ
САЛОН»
ОЗФР «КУЉУХ»

1.683,66 КМ
1.403.05 КМ
2.244,88 КМ
1.683,66
2.244,88
2.525,49
1.403,05

КМ
КМ
КМ
КМ

1.403,05
2.244,88
1.403,05
1.403,05
1.683,66

КМ
КМ
КМ
КМ
КМ

2.244,88 КМ
1.964,27 КМ

Члан 2.
Са горе наведеним подузетницима и обртницима Министарство за привреду Босанско–подрињског кантона Горажде ће закључити Уговоре којима ће
се детаљније регулисати уговорне обавезе у вези са додијељеним средствима,
гдје ће се прецизирати начин утрошка
према пројектима односно програмима
са којима су субјекти аплицирали, начин контроле утрошка средстава, начин
праћења и извјештавања, као и мјере у
случају да се не изврше уговорне обавезе.
Члан 3.

1.964,27 КМ
2.244,88 КМ

Као инструменте осигурања намјенског утрошка за додијељена новчана средства из члана 1. ове Одлуке, субјекти су дужни обезбиједити једну бјанко потписану властиту мјеницу корисника средстава са клаузулом «без протеста» и једну бјанко потписану власти-
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ту мјеницу власника субјекта корисника средстава са клаузулом «без
протеста» са припадајућим мјеничним овлаштењима, што ће се детаљније регулисати Уговорима предвиђеним у члану 2. ове Одлуке.
Члан 4.
За реализацију ове Одлуке задужују се Министарство за ривреду и
Министарство за финансије Босанско
–подрињског кантона Горажде, а средства обезбиједити из Буџета Министарства за привреду Босанско–подрињског кантона Горажде, економски
код 614900 - Трансфери за подстицај
развоја подузетништва и обрта.
Члан 5.
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:03–14-1563/09
07.09.2009.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,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 Одлуке о разврставању јавне
цесте коју је донијела Влада Федерације Босне и Херцеговине број: 537/07
од 08.08.2007.године, Влада Босанско–
подрињског кантона Горажде, на својој 35. редовној сједници, одржаној дана 07.09.2009.године, д о н о с и:

ОДЛУКУ
о давању сагласности Министарству
за привреду Босанско–подрињског
кантона Горажде и Министарству
за финансије да предају пројектну
документацију и књиговодствене
евиденције везано за инвестиције
на путном правцу УстиколинаГребак-Загор-Трново
Члан 1.
Даје се сагласност Министарству
за привреду и Министарству за финансије Босанско–подрињског кантона Горажде да предају пројектну документацију и књиговодствене евиденције везане за инвестиције на путном правцу
Устиколина-Гребак-Загор-Трново.
Члан 2.
Документација се предаје комисији именованој од стране директора
ЈП Дирекција цеста Федерације БиХ.
Члан 3.
За реализацију ове Одлуке задужују се Министарство за привреду и
Министарство за финансије Босанско–
подрињског кантона Горажде, свако у
оквиру своје надлежности.
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:03–27-1565/09
07.09.2009.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.

10. септембар/рујан 2009.
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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 члана 44. Закона о извршењу
Буџета Босанско–подрињског кантона Горажде за 2009.годину («Службене новине Босанско–подрињског кантона Горажде», број: 04/09), Влада
Босанско–подрињског Горажде, на својој 35. редовној сједници, одржаној
дана 07.09.2009.године, д о н о с и:

ОДЛУКУ
о давању сагласности
на Програм измјена и допуна
Програма утрошка средстава
Министарства за социјалну
политику, здравство, расељена лица
и избјеглице са економског кода
614200 (ЈАМ 001) –Издаци за
расељена лица, за 2009. годину
Члан 1.
Овом Одлуком даје се сагласност на Програм измјена и допуна Програма утрошка средстава из Буџета
Министарства за социјалну политику,
здравство, расељена лица и избјеглице, са економског кода 614200 (ЈАМ
001) – Издаци за расељена лица, за
2009. годину, у дијелу који се односи
на поглавље 1. НАЗИВ ПРОГРАМА –
Укупна вриједност Програма, као и
цијели текст Програма у дијеловима
гдје је наведен износ средстава за
расподјелу по Програму.
Члан 2.
Програм измјена и допуна Про-
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грама утрошка из члана 1. Одлуке, саставни је дио ове Одлуке.
Члан 3.
За реализацију ове Одлуке задужују се Министарство за социјалну политику, здравство, расељена лица и избјеглице и Министарство за финансије
Босанско-подрињског кантона Горажде.
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:03–14-1569/09
ПРЕМИЈЕР
07.09.2009.године
Назиф Уручи,с.р.
Горажде
---------------

794а)
ПРОГРАМ ИЗМЈЕНА И ДОПУНА
ПРОГРАМА УТРОШКА СРЕДСТАВА
Министарства за социјалну политику,
здравство, расељена лица и избјеглице,
економски код: 614200 (ЈАМ 001) –
Издаци за расељена лица
за 2009. годину
Члан 1.
Програм утрошка средстава са
економског кода 614200 (ЈАМ 001) –
Издаци за расељена лица, број: 08-141092-3/09, на који је Одлуком број: 0314-698/09 од 23.04.2009. године дата сагласност Владе Босанско-подрињског
кантона Горажде, у дијеловима Програма гдје је исказана вриједност средстава за расподјелу, мијења се и гласи:
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1. НАЗИВ ПРОГРАМА
ПОДАЦИ О ПРОГРАМУ
Укупна вриједност Програма:
400.000,00 КМ
2. СВРХА И ОПИС ПРОГРАМА
2.4.Посебни циљеви Програма
1) Планиран износ средстава:
120.000,00 КМ
2) Планиран износ средстава:
40.000,00 КМ

3) Планиран износ средстава:
240.000,00 КМ
4. ПОТРЕБНА СРЕДСТВА ЗА
ПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА
Износ од 500.000,00 КМ мијења се
изнисом од 400.000,00 КМ
Табела 1. мијења се и гласи:

Табела 1:
Преглед потребних средстава за провођење програма

Р.б.

НАЗИВ ПОСЕБНОГ ЦИЉА

1.

Помоћ у збрињавању расељених лица са простора БПК и
повратника који нису осигурали минималне стамбене и
егзистенцијалне потребе

ПЛАНИРАНИ
ИЗНОС
СРЕДСТАВА
(КМ)

120.000

2.

Развој окружења за одрживи повратак

3.

Пружање помоћи у осигурању услова за одрживи повратак

240.000

УКУПНО:

400.000

5. ИЗВОРИ СРЕДСТАВА ЗА
ПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА
Износ од 500.000,00 КМ мијења се
износом од 400.000,00 КМ
Члан 2.
Овај Програм ступа на снагу
даном давања сагласности од стране
Владе Босанско-подрињског кантона
Горажде.
Број:08-14-2164-6/09 М И Н И С Т А Р
07.09.2009.године Демир Имамовић,с.р.
Горажде

40.000

795
На основу члана 24. Закона о Влади Босанско-подрињског кантона Горажде («Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде», број:5/03)
и члана 44. Закона о извршењу Буџета
Босанско-подрињског кантона Горажде
за 2009. годину («Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде»,
број:04/09), Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на својој 35. редовној сједници, одржаној дана 07.09.2009.
године, д о н о с и:
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ОДЛУКУ
о давању сагласности
на Програм измјена и допуна
Програма утрошка средстава
Министарства за социјалну
политику, здравство, расељена лица
и избјеглице са економског кода
614200 (ЈАМ 003) –Остали грантови
појединцима, за 2009. годину

табли Кантона, а накнадно ће да се објави у «Службеним новинама Босанскоподрињског кантона Горажде».

Члан 1.

ПРОГРАМ ИЗМЈЕНА И ДОПУНА
ПРОГРАМА УТРОШКА СРЕДСТАВА
Министарства за социјалну политику,
здравство, расељена лица и избјеглице,
економски код: 614200 (ЈАМ 003) –
Остали грантови појединцима,
за 2009. годину

Овом Одлуком даје се сагласност на Програм измјена и допуна Програма утрошка средстава из Буџета
Министарства за социјалну политику,
здравство, расељена лица и избјеглице, са економског кода 614200 (ЈАМ
003) – Остали грантови појединцима,
за 2009.годину, у дијелу који се односи на поглавље 1. НАЗИВ ПРОГРАМА – Укупна вриједност Програма,
као и цијели текст Програма у дијеловима гдје је наведен износ средстава
за расподјелу по Програму.
Члан 2.
Програм измјена и допуна Програма утрошка из члана 1. Одлуке, саставни је дио ове Одлуке.
Члан 3.
За реализацију ове Одлуке задужују се Министарство за социјалну
политику, здравство, расељена лица и
избјеглице и Министарство за финансије Босанско-подрињског кантона Горажде.
Члан 4.
Одлука ступа на снагу даном
објављивања на ослужбеној гласној

Број:03-14-1570/09
ПРЕМИЈЕР
07.092009.године
Назиф Уручи,с.р.
Горажде
----------------

795а)

Члан 1.
Програм утрошка средстава са
економског кода 614200 (ЈАМ 003) – Остали грантови појединцима, број: 08-141092-2/09, на који је дата сагласност Владе Босанско-подрињског кантона Горажде, одлуком број: 03-14-699/09 од 23.
04.2009. године, у дијеловима Програма
гдје је исказана вриједност средстава за
расподјелу, мијења се и гласи:
1. НАЗИВ ПРОГРАМА
ПОДАЦИ О ПРОГРАМУ
Укупна вриједност Програма:
135.000,00 КМ
2. СВРХА И ОПИС ПРОГРАМА
2.4.Посебни циљеви Програма
1) Планиран износ средстава:
27.000,00 КМ
2) Планиран износ средстава:
15.000,00 КМ
3) Планиран износ средстава:
22.000,00 КМ
4) Планиран износ средстава:
37.000,00 КМ
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5) Планиран износ средстава:
32.000,00 КМ
6) Планиран износ средстава:
2.000,00 КМ
3. КРИТЕРИЈ ЗА РАСПОДЈЕЛУ
СРЕДСТАВА
Износ од 150.000,00 КМ мијења се
износом од 135.000,00 КМ

1. Износ од 30.000,00 КМ мијења се
износом 27.000,00 КМ
4. ПОТРЕБНА СРЕДСТВА ЗА
ПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА
Износ од 150.000,00 КМ мијења се
изнисом од 135.000,00 КМ
Табела 1. мијења се и гласи:

Табела 1:
Преглед потребних средстава за провођење Програма

Р.б.

НАЗИВ ПОСЕБНОГ ЦИЉА

1.

Осигурање једнократне новчане помоћи за здравствено
збрињавање
Осигурање једнократне новчане помоћи за обезбјеђење
егзистенцијалних потреба
Осигурање једнократне помоћи у прехрамбеним
производима
Достизање минималних стамбених потреба
Подршка развоју дјеце и омладине
Помоћ за непланиране и непредвиђене околности

2.
3.
4.
5.
6.

УКУПНО

5. ИЗВОРИ СРЕДСТАВА ЗА
ПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА
Износ од 150.000,00 КМ мијења се
износом од 135.000,00 КМ
Члан 2.
Овај Програм ступа на снагу
даном давања сагласности од стране
Владе Босанско-подрињског кантона
Горажде.
Број:08-14-2164-7/09 М И Н И С Т А Р
07.09.2009.године Демир Имамовић,с.р.
Горажде

ПЛАНИРАНИ
ИЗНОС
СРЕДСТАВА
(КМ)
27.000
15.000
22.000
37.000
32.000
2.000
135.000

796
На основу члана 24. Закона о Влади Босанско-подрињског кантона Горажде («Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде», број: 5/03)
и члана 44. Закона о извршењу Буџета
Босанско-подрињског кантона Горажде
за 2009.годину («Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде»,
број: 04/09), Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на својој 35. редовној сједници, одржаној дана 07.09.2009.
године, д о н о с и:
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ОДЛУКУ
о давању сагласности
на Програм измјена и допуна
Програма утрошка средстава
Министарства за социјалну
политику, здравство, расељена лица
и избјеглице са економског кода
614200 (ЈАМ 004) –Остали грантови
појединцима (Здравствена заштита)
за 2009. годину

објављивања на службеној огласној табли Кантона, а накнадно ће да се објави
у «Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде».

Члан 1.

ПРОГРАМ ИЗМЈЕНА И ДОПУНА
ПРОГРАМА УТРОШКА СРЕДСТАВА
Министарства за социјалну политику,
здравство, расељена лица и избјеглице,
економски код: 614200 (ЈАМ 004) –
Остали грантови појединцима
(Здравствена заштита), за 2009. годину

Овом Одлуком даје се сагласност на Програм измјена и допуна Програма утрошка средстава из Буџета
Министарства за социјалну политику,
здравство, расељена лица и избјеглице, са економског кода 614200 (ЈАМ
004) – Остали грантови појединцима
(Здравствена заштита), за 2009.годину,
у дијелу који се односи на Поглавље
1. НАЗИВ ПРОГРАМА – Укупна вриједност Програма, као и цијели текст
Програма у дијеловима гдје је наведен износ средстава за расподјелу по
Програму.
Члан 2.
Програм измјена и допуна Програма утрошка из члана 1. Одлуке,
саставни је дио ове Одлуке.
Члан 3.
За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за социјалну
политику, здравство, расељена лица и
избјеглице и Министарство за финансије Босанско-подрињског кантона Горажде.
Члан 4.
Одлука ступа на снагу даном

Број:03-14-1571/09
ПРЕМИЈЕР
07.09.2009.године
Назиф Уручи,с.р.
Горажде
-----------------

796а)

Члан 1.
Програм утрошка средстава са
економског кода 614200 (ЈАМ 004) – Остали грантови појединцима (Здравствена заштита), број:08-14-1752-2/09, на који је дата сагласност Владе Босанско-подрињског кантона Горажде, одлуком
број:03-14-1311/09 од 16.07.2009.године,
у дијеловима Програма гдје је исказана
вриједност средстава за расподјелу, мијења се и гласи:
1. НАЗИВ ПРОГРАМА
ПОДАЦИ О ПРОГРАМУ
Укупна вриједност Програма:
67.700,00 КМ
2. СВРХА И ОПИС ПРОГРАМА
Посебни циљеви Програма
1) Планиран износ средстава:
5.400,00 КМ
2) Планиран износ средстава:
2.000,00 КМ
3) Планиран износ средстава:
3.300,00 КМ
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4) Планиран износ средстава:
52.000,00 КМ
5) Планиран износ средстава:
5.000,00 КМ
3. КРИТЕРИЈ ЗА РАСПОДЈЕЛУ
СРЕДСТАВА
Износ од 153.000,00 КМ мијења се

износом од 67.700,00 КМ
4. ПОТРЕБНА СРЕДСТВА ЗА
ПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА
Износ од 153.000,00 КМ мијења се
изнисом од 67.700,00 КМ
Табела 1. мијења се и гласи:

Табела 1:
Преглед потребних средстава за провођење Програма

Р.б.

1.
2.

3.

4.

5.

НАЗИВ ПОСЕБНОГ ЦИЉА
Обезбјеђење обавезног вида здравствене заштите за лица
којима је признат статус расељеног лица или повратника
Обезбјеђење обавезног вида здравствене заштите дјеце од
рођења до поласка у основну школу, која нису осигурана
по другом основу
Обезбјеђење обавезног вида здравствене заштите за лица
након навршених 65 година живота, која нису осигурана
по другом основу
Обезбјеђење обавезног вида здравствене заштите за раднике који су били упослени на подручју Босанско-подрињског кантона Горажде и чији радно-правни статус
није ријешен
Обезбјеђење непосредног учешћа и финансирању здравствене заштите за дјецу од рођења до навршених 15 година живота, односно старије малољетнике до 18 година
живота и лица након навршених 65 година живота, који
нису здравствено осигурани по другом основу
УКУПНО

5. ИЗВОРИ СРЕДСТАВА ЗА
ПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА
Износ од 153.000,00 КМ мијења се
износом од 67.700,00 КМ
Члан 2.
Овај Програм ступа на снагу даном давања сагласности од стране

ПЛАНИРАНИ
ИЗНОС
СРЕДСТАВА
(КМ)
5.400,00

2.000,00

3.300,00

52.000,00

5.000,00
67.700,00

Владе Босанско-подрињског кантона Горажде.
Број:08-14-2164-8/09
МИНИСТАР
07.09.2009.године
Демир Имамовић,с.р.
Горажде
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На основу члана 24. Закона о Вл-
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ади Босанско-подрињског кантона Горажде («Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде», број:5/03) и члана 44. Закона о извршењу
Буџета Босанско-подрињског кантона
Горажде за 2009. годину («Службене
новине Босанско-подрињског кантона
Горажде», број:04/09), Влада Босанско
-подрињског кантона Горажде, на својој 35. редовној сједници, одржаној
дана 07.09.2009.године, д о н о с и:

ОДЛУКУ
о давању сагласности
на Програм измјена и допуна
Програма утрошка средстава
Министарства за социјалну
политику, здравство, расељена лица
и избјеглице са економског кода
614400 (ЈАО 001/002/003) – Субвенције
јавним предузећима и установама
за 2009. годину
Члан 1.
Овом Одлуком даје се сагласност на Програм измјена и допуна Програма утрошка средстава из Буџета
Министарства за социјалну политику,
здравство, расељена лица и избјеглице, са економског кода 614400 (ЈАО
001/002/003) – Субвенције јавним предузећима и установама, за 2009. годину, у дијелу који се односи на поглавље 1. НАЗИВ ПРОГРАМА – Укупна
вриједност Програма, као и цијели текст Програма у дијеловима гдје је наведен износ средстава за расподјелу по
Програму.
Члан 2.
Програм измјена и допуна Програма утрошка из члана 1. Одлуке, са-

ставни је дио ове Одлуке.
Члан 3.
За реализацију ове Одлуке задужују се Министарство за социјалну политику, здравство, расељена лица и избјеглице и Министарство за финансије
Босанско-подрињског кантона Горажде.
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:03-14-1572/09
ПРЕМИЈЕР
07.09.2009.године
Назиф Уручи,с.р.
Горажде
----------------

797а)
ПРОГРАМ ИЗМЈЕНА И ДОПУНА
ПРОГРАМА УТРОШКА СРЕДСТАВА
Министарства за социјалну политику,
здравство, расељена лица и избјеглице,
економски код: 614400 (ЈАО 001/ 002/
003) – Субвенције јавним предузећима
и установама, за 2009. годину
Члан 1.
Програм утрошка средстава са
економског кода 614400 (ЈАО 001/002/
003) – Субвенције јавним предузећима
и установама, број:08-14-948-6/09, на који је дата сагласност Владе Босанско-подрињског кантона Горажде, одлуком број: 03-14-700/09 од 23.04.2009.године, у
дијеловима Програма гдје је исказана
вриједност средстава за расподјелу, мијења се и гласи:
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1. НАЗИВ ПРОГРАМА
ПОДАЦИ О ПРОГРАМУ
Укупна вриједност Програма:
1.407.200,00 КМ

2.2.Опис Програма
Износ од 1.580.000,00 КМ мијења се
износом 1.407.200,00 КМ
Табела 1. мијења се и гласи:

2. СВРХА И ОПИС ПРОГРАМА
Табела 1: Преглед корисника Програма утрошка средстава
НАЗИВ КОРИСНИКА

ИЗНОС
(КМ)

1.188.200

ЈАО 002

Субвенције Кантоналном заводу здравственог
осигурања
Субвенције ЈУ Дом за стара и изнемогла лица

ЈАО 003

Субвенције ЈУ Завод за јавно здравство

Економски
код

Аналитика

614400

ЈАО 001

614400
614400

Укупно
2.4. Посебни циљеви Програма
1. Планиран износ средстава:
1.188.200,00 КМ
2. Планиран износ средстава:
120.000,00 КМ
3. Планиран износ средстава:
99.000,00 КМ
3. КРИТЕРИЈИ ЗА РАСПОДЈЕЛУ
СРЕДСТАВА
Износ средстава од 1.580.000,00 КМ
мијења се износом од 1.407.200,00 КМ
1. Износ од 1.320.000,00 КМ мијења
се износом 1.407.200,00 КМ
Износ од 110.000,00 КМ мијења
се износом од 99.017,00КМ
2. Износод 150.000,00 КМ мијења се
износом 120.000,00 КМ
- Износ од 100.000,00 КМ мијења
се износом од 95.000,00 КМ
- Износ од 50.000,00 КМ мијења
се износом од 25.000,00 КМ
3. Износ од 110.000,00 КМ мијења
се износом од 99.000,00 КМ

99.000
120.000
1.407.200

4. ПОТРЕБНА СРЕДСТВА ЗА
ПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА
Износ од 1.580.000,00 КМ мијења се
изнисом од 1.407.200,00 КМ
5. НАЗИВ КОРИСНИКА
СРЕДСТАВА
1. Износ од 1.320.000,00 КМ мијења се
износом од 1.188.200,00 КМ
2. Износ од 110.000,00 КМ мијења се
износом од 99.000,00 КМ
3. Износ од 150.000,00 КМ мијења се
износом од 120.000,00 КМ
Члан 2.
Овај Програм ступа на снагу даном давања сагласности од стране Владе Босанско-подрињског кантона Горажде.
Број:08-14-2164-9/09
МИНИСТАР
07.09.2009.године
Демир Имамовић,с.р.
Горажде
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ограма утрошка из члана 1. Одлуке, саставни је дио ове Одлуке.

На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде («Службене новине Босанско
-подрињског кантона Горажде», број:
5/03) и члана 44. Закона о извршењу
Буџета Босанско-подрињског кантона
Горажде за 2009. годину («Службене
новине Босанско-подрињског кантона Горажде», број:04/09), Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на
својој 35. редовној сједници, одржаној
дана 07.09.2009.године, д о н о с и:

За реализацију ове Одлуке задужују се Министарство за социјалну политику, здравство, расељена лица и избјеглице и Министарство за финансије
Босанско-подрињског кантона Горажде.

ОДЛУКУ
о давању сагласности
на Програм измјена и допуна
Програма утрошка средстава
Министарства за социјалну
политику, здравство, расељена лица
и избјеглице са економског кода
615200 – Капитални грантови
непрофитним организацијама
за 2009. годину

Број:03–14-1573/09
ПРЕМИЈЕР
07.09.2009.године
Назиф Уручи,с.р.
Горажде
----------------

Члан 1.
Овом Одлуком даје се сагласност на Програм измјена и допуна Програма утрошка средстава из Буџета
Министарства за социјалну политику,
здравство, расељена лица и избјеглице, са економског кода 615200 – Капитални грантови непрофитним организацијама, за 2009.годину, у дијелу који се односи на поглавље 1. НАЗИВ
ПРОГРАМА–Укупна вриједност Програма, као и цијели текст Програма у
дијеловима гдје је наведен износ средстава за расподјелу по Програму.
Члан 2.
Програм измјена и допуна Пр-

Члан 3.

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».

798а)
ПРОГРАМ ИЗМЈЕНА И ДОПУНА
ПРОГРАМА УТРОШКА СРЕДСТАВА
Министарства за социјалну политику,
здравство, расељена лица и избјеглице,
економски код: 615200 – Капитални
грантови непрофитним
организацијама, за 2009. годину
Члан 1.
Програм утрошка средстава са
економског кода 615200 – Капитални
грантови непрофитним организацијама, број: 08-14-1264-2/09, на који је дата
сагласност Владе Босанско-подрињског
кантона Горажд, Одлуком број: 03-14882/09 од 14.05.2009.године, у дијеловима Програма гдје је исказана вриједност
средстава за расподјелу, мијења се и
гласи:
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1. НАЗИВ ПРОГРАМА
ПОДАЦИ О ПРОГРАМУ
Укупна вриједност Програма:
154.000,00 КМ
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Укупна вриједност Програма:
Износ од 200.000,00 КМ се мијења
износом од 154.000,00 КМ
Табела 1. мијења се и гласи:

2. СВРХА И ОПИС ПРОГРАМА
2.2. Опис Програма

Табела 1: Преглед корисника Програма утрошка средстава
Економски
код
615200
615200

615200

ИЗНОС
У КМ

НАЗИВ КОРИСНИКА

НАМЈЕНА СРЕДСТАВА

Дом здравља Горажде
Федерално
министарство здравства

Амбуланта у Насељу Витковићи
Пројекат „Јачање здравственог
сектора“ – ХСЕП – Амбуланте
породичне медицине

100.000,00

Опремање

4.000,00
154.000,00

Установе здравствене и
социјалне заштите
УКУПНО:

50.000,00

2.4. Посебни циљеви Програма
2. Планиран износ средстава:
50.000,00 КМ
3. Планиран износ средстава:
4.000,00 КМ

Владе Босанско-подрињског кантона Горажде.

3. КРИТЕРИЈ ЗА РАСПОДЈЕЛУ
СРЕДСТАВА
3.2. Износ од 60.000,00 КМ мијења
се износом од 50.000,00 КМ

799

4. ПОТРЕБНА СРЕДСТВА ЗА
ПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА
Износ од 200.000,00 КМ мијења се
изнисом од 154.000,00 КМ
Члан 2.
Овај Програм ступа на снагу
даном давања сагласности од стране

Број:08-14-2164-10/09
МИНИСТАР
07.09. 2009.године
Демир Имамовић,с.р.
Горажде

На основу члана 24. Закона о Влади Босанско–подрињског кантона Горажде («Службене новине Босанско–подрињског кантона Горажде», број:5/03),
те Програма утрошка средстава Министарства за социјалну политику, здравство, расељена лица и избјеглице, са економског кода 614200 (ЈАМ-003)-Остали
грантови појединцима, број:08-14-10924/09 од 21.04.2009.године, Влада Босанско–подрињског кантона Горажде, на својој 35. редовној сједници, одржаној дана 07.09.2009.године, д о н о с и:

10. септембар/рујан 2009.

ОДЛУКУ
о додјели једнократне новчане
помоћи Чаркић Девли
Члан 1.
Одобрава се исплата једнократне новчане помоћи у износу од
1.000,00 КМ, Чаркић Девли – самохраној мајци троје дјеце на име доградње
балкона за потребе њеног сина Чаркић Дениса-лица обољелог од церебралне
парализе са 100% инвалидите-том.
Члан 2.
Одобрена средства исплатити
на терет Министарства за социјалну
политику, здравство, расељена лица и
избјеглице Босанско–подрињског кантона Горажде, економски код 614200
(ЈАМ 003) - Остали грантови појединцима, кориснику Чаркић Девли на
рачун број: 1610300000000093 09-3000452-8 код Раифаизен банке.
Члан 3.
За реализацију ове Одлуке задужују се Министарство за социјалну
политику, здравство, расељена лица и
избјеглице и Министарство за финансије Босанско–подрињског кантона Горажде.
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800
На основу члана 24. Закона о Влади Босанско-подрињског кантона Горажде («Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде», број:5/03)
и Одлуке Владе Босанско-подрињског
кантона Горажде број:03-14-2345/08 од
17.10.2008.године, Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на својој 35.
редовној сједници одржаној дана 07.09.
2009.године, д о н о с и :

ОДЛУКУ
о висини потребних прихода за
задовољење стамбених потреба
Члан 1.
Овом Одлуком утврђује се висина мјесечних прихода које треба да остварује породица да сама за себе обезбиједи смјештај и то како слиједи:
породица са 1 чланом
приход од……….................…..378,00 КМ,
породица са 2 члана
приход од ………......................556,00 КМ,
породица са 3 члана
приход од …………................734,00 КМ и
породица са 4 члана
приход од ……………..............912,00 КМ.
За сваког наредног члана породице, износ се увећава за 178,00 КМ.

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:03–14-1574/09
07.09.2009.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.

Члан 2.
Висину прихода које остварују
чланови породичног домаћинства утврђује надлежни општински стамбени
орган по службеној дужности.
Члан 3.
Ова Одлука ће се усклађивати
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сваких 6 (шест) мјесеци, зависно од
висине просјечне плаће на подручју
Босанско-подрињског кантона Горажде утврђене од стране надлежносг органа за статистику.
Члан 4.
Одлука важи за временски период од 01.07. до 31.12.2009.године.
Члан 5.
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:03–14-1576/09
07.09.2009.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,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 средстава
Министарства за социјалну политику,
здравство, расељена лица и избјеглице, са економског кода 614200 (ЈАМ
001) – Издаци за расељена лица («Службене новине Босанско-подрињског
кантона Горажде», број: 5/09), Влада
Босанско-подрињског кантона Горажде, на својој 35. редовној сједници одржаној дана 07.09.2009.г., д о н о с и :

Члан 1.
Одобравају се новчана средстава
у износу од 700,00 КМ за обезбјеђивање
алтернативног смјештаја кроз надокнаду кирије за мјесец ЈУЛИ 2009. године
за 7 /седам/ корисника (100,00 КМ мјесечно по кориснику) који по Имовинским законима и Закону о расељеним
лицима и избјеглицама имају право на
привремени смјештај, а према приложеном списку, са правом продужетка до
трајног рјешавања статуса.
Члан 2.
За реализацију ове Одлуке задужују се Министарство за социјалну политику, здравство, расељена лица и избјеглице и Министарство за финансије
Босанско-подрињског кантона Горажде, а средства дозначити из Буџета Министарства за социјалну политику, здравство, расељена лица и избјеглице –
економски код – 614200 (ЈАМ 001) – Издаци за расељена лица.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној огласној
табли Кантона, а накнадно ће да се објави у «Службеним новинама Босанскоподрињског кантона Горажде».
Број:03–14-1577/09
07.09.2009.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.

802
ОДЛУКУ
о одобравању новчаних средстава
за обезбјеђивање
алтернативног смјештаја кроз
надокнаду за кирију

На основу члана 24. Закона о Влади Босанско-подрињског кантона Горажде («Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде», број: 5/03)
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и Програма утрошка средстава Министарства за социјалну политику, здравство, расељена лица и избјеглице, са
економског кода 614200 (ЈАМ 001) –
Издаци за расељена лица («Службене
новине Босанско-подрињског кантона
Горажде», број: 5/09), Влада Босанскоподрињског кантона Горажде, на својој 35. редовној сједници, одржаној дана 07.09.2009.године, д о н о с и :

ОДЛУКУ
о одобравању новчаних средстава
за обезбјеђивање
алтернативног смјештаја кроз
надокнаду за кирију
Члан 1.
Одобравају се новчана средстава у износу од 700,00 КМ за обезбјеђивање алтернативног смјештаја кроз надокнаду кирије за мјесец АВГУСТ 2009.
године за 7 /седам/ корисника (100,00
КМ мјесечно по кориснику) који по
Имовинским законима и Закону о расељеним лицима и избјеглицама имају право на привремени смјештај, а према приложеном списку, са правом продужетка до трајног рјешавања статуса.
Члан 2.
За реализацију ове Одлуке задужују се Министарство за социјалну
политику, здравство, расељена лица и
избјеглице и Министарство за финансије Босанско-подрињског кантона Горажде, а средства дозначити из Буџета Министарства за социјалну политику, здравство, расељена лица и избјеглице - економски код – 614200 (ЈАМ
001) – Издаци за расељена лица.
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Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној огласној
табли Кантона, а накнадно ће да се објави у «Службеним новинама Босанскоподрињског кантона Горажде».
Број:03–14-1578/09
07.09.2009.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.

803
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 35. редовној сједници, одржаној дана 07.09.2009.године, д о н о с и:

ОДЛУКУ
о прихватању и суфинансирању прве
фазе Пројекта изградње амбуланте
породичне медицине у насељу
Витковићи
Члан 1.
Влада Босанско-подрињског кантона Горажде прихвата и суфинансира
прву фазу Пројекта изградње Амбуланте породичне медицине у насељу Витковићи, кандидираног од стране ЈУ Дом
здравља «Др. Исак Самоковлија» Горажде.
Члан 2.
Средства у износу од 100.000,00
КМ обезбијеђена су у Буџету Министарства за социјалну политику, здравство,
расељена лица и избјеглице Босанско-
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подрињског кантона Горажде за 2009.
годину, економски код 615200 – Капитални грантови непрофитним организацијама.
Члан 3.
Министарство за социјалну политику, здравство, расељена лица и
избјеглице Босанско–подрињског кантона Горажде, сачиниће са Општином Горажде и ЈУ Дом здравља «Др.
Исак Самоковлија» Горажде споразум
о суфинансирању изградње Амбуланте породичне медицине у насељу
Витковићи у Горажду, на који ће мишљење дати Кантонално правобранилаштво и сагласност Влада Босанско
–подрињског кантона Горажде.
Члан 4.
За реализацију ове Одлуке задужују се Министарство за социјалну
политику, здравство, расељена лица и
избјеглице и Министарство за финансије Босанско-подрињског кантона
Горажде.
Члан 5.
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:03–14-1579/09
07.09.2009.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.

804
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона

Горажде («Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде», број:
5/03), те Програма утрошка средстава
Министарства за социјалну политику,
здравство, расељена лица и избјеглице
са економског кода 614200 (ЈАМ 003) –
Остали грантови појединцима број: 0814-1092-4/09 од 21.04.2009.године, Влада
Босанско-подрињског кантона Горажде,
на својој 35. редовној сједници, одржаној дана 07.09.2009.године, д о н о с и :

ОДЛУКУ
о додјели једнократне новчане
помоћи Имамовић Надини
Члан 1.
Одобрава се иплата новчаних
средстава у износу од 949,00 КМ на име
једнократне новчане помоћи Имамовић Надини (рођ.1996.год.), слабовидном лицу (чланица Удружења слијепих и слабовидних грађана БПК Горажде), за набавку рачунара.
Члан 2.
Средства у износу од 949,00 КМ
исплатити на рачун НЛБ Тузланска банка Филијала Горажде, а на терет Буџета Министарства за социјалну политику, здравство, расељена лица и избјеглице Босанско-подрињског кантона Горажде, економски код 614200 – Остали
грантови појединцима.
Члан 3.
За реализацију Одлуке задужују
се Министарство за социјалну политику, здравство, расељена лица и избјеглице и Министарство за финансије Боса-
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нско-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:03–14-1580/09
07.09.2009.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.

Број 10 – страна 973

1. Емир Казић
2. Амир Духовић
3. Алема Бајровић
4. Абид Драгољ
5. Муамера Плакало
II

Рјешење ступа на снагу даном
доношења и исто ће да се објави у «Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде».
Број:03–05-1604/09
07.09.2009.године
Горажде

805
На основу члана 25. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде («Службене новине Босанско
-подрињског кантона Горажде», број:
5/03), те Закона о министарским, владиним и другим именовањима Федерације Босне и Херцеговине («Службене новине Федерације Босне и Херцеговине», број:34/03), Влада Босанскоподрињског кантона Горажде, на својој 35. редовној сједници одржаној дана 07.09.2009.године, д о н о с и :

РЈЕШЕЊЕ
о разрјешењу предсједника
и чланова Управног одбора
ЈУ «Центар за социјални рад
Босанско-подрињског кантона
Горажде»
I
Разрјешава се дужности предсједник и чланови Управног одбора
ЈУ «Центар за социјални рад Босанско-подрињског кантона Горажде», како слиједи:

– предсједник
– члан
– члан
– члан
– члан.

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.

806
На основу члана 25. Закона о Влади Босанско-подрињског кантона Горажде («Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде», број:5/03),
те Закона о министарским, владиним и
другим именовањима Федерације Босне и Херцеговине («Службене новине
Федерације Босне и Херцеговине», број:
34/03), Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на својој 35. редовној сједници, одржаној дана 07.09.2009.године,
доноси:

РЈЕШЕЊЕ
о именовању предсједника
и чланова Управног одбора
ЈУ «Центар за социјални рад
Босанско-подрињског кантона
Горажде»
I
Именује се предсједник и чланови Управног одбора ЈУ «Центар за
социјални рад Босанско-подрињског
кантона Горажде», у саставу:
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1. Емир Казић
– предсједник
2. Амир Духовић
– члан
3. Алема Бајровић
– члан
4. Абид Драгољ
– члан
5. Муамера Плакало – члан.
II
Именовање из члана 1. Рјешења је привременог карактера и врши
се на период до 60 (шездесет) дана,
односно до коначног именовања у
складу са Законом.
III
Рјешење ступа на снагу даном
доношења и исто ће да се објави у
«Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде».
Број:03–05-1605/09
07.09.2009.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.

807
На основу члана 25. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде («Службене новине Босанско
-подрињског кантона Горажде», број:
5/03), те Закона о министарским, владиним и другим именовањима Федерације Босне и Херцеговине («Службене новине Федерације Босне и Херцеговине», број:34/03), Влада Босанскоподрињског кантона Горажде, на својој 35. редовној сједници, одржаној дана 07.09.2009.године, д о н о с и :

РЈЕШЕЊЕ
о разрјешењу предсједника
и чланова Управног одбора ЈУ «Дом
за стара и изнемогла лица» Горажде

I
Разрјешава се дужности предсједник и чланови Управног одбора ЈУ
«Дом за стара и изнемогла лица» Горажде, како слиједи:
1. Асим Крнџија
2. Самка Брко
3. Расема Ферхатовић
4. Емин Собо
5. Мухарем Маслан

– предсједник
– члан
– члан
– члан
– члан.

II
Рјешење ступа на снагу даном
доношења и исто ће да се објави у «Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде».
Број:03–05-1603/09
07.09.2009.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.
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На основу члана 25. Закона о Влади Босанско-подрињског кантона Горажде («Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде», број:5/03),
те Закона о министарским, владиним и
другим именовањима Федерације Босне и Херцеговине («Службене новине
Федерације Босне и Херцеговине», број:
34/03), Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на својој 35. редовној сједници, одржаној дана 07.09.2009.године, д о н о с и:
РЈЕШЕЊЕ
о именовању предсједника
и чланова Управног одбора ЈУ «Дом
за стара и изнемогла лица» Горажде
I
Именује се предсједник и чла-
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нови Управног одбора ЈУ «Дом за стара и изнемогла лица» Горажде, у саставу:
1. Асим Крнџија
2. Самка Брко
3. Расема Ферхатовић
4. Емин Собо
5. Мухарем Маслан

– предсједник
– члан
– члан
– члан
– члан.
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социјалну политику, здравство,
расељена лица и избјеглице са
економског кода 614300 – Грантови
непрофитним организацијама,
за 2009. годину
Члан 1.

Именовање из члана 1. Рјешења
је привременог карактера и врши се
на период до 60 (шездесет) дана, односно до коначног именовања у складу
са Законом.

Овом Одлуком даје се сагласност
на Програм утрошка средстава из Буџета Министарства за социјалну политику, здравство, расељена лица и избјеглице за 2009.годину, са економског кода
614300 (ЈАМ 004) – Грантови непрофитним организацијама, за 2009. годину,
у износу 15.400,00 КМ.

II

Члан 2.

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

Програм утрошка из члана 1.
Одлуке саставни је дио ове Одлуке.

Број:03–05-1602/09
07.09.2009.године
Горажде

За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за социјалну политику, здравство, расељена лица и избјеглице и Министарство за финансије
Босанско-подрињског кантона Горажде.

I

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.

809
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско–подрињског кантона
Горажде («Службене новине Босанско
–подрињског кантона Горажде», број:
5/03) и члана 40. Закона о извршењу
Буџета Босанско–подрињског кантона
Горажде за 2009.годину («Службене
новине Босанско-подрињског кантона
Горажде», број:04/09), Влада Босанско
–подрињског кантона Горажде, на својој 35. редовној сједници, одржаној
дана 07.09.2009.године, д о н о с и:

Члан 3.

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:03–14-1601/09
ПРЕМИЈЕР
07.09.2009.године
Назиф Уручи,с.р.
Горажде
-----------------

809а)
ОДЛУКУ
о давању сагласности на Програм
утрошка средстава Министарства за

У складу са чланом 40. Закона о
извршењу Буџета Босанско–подрињск-
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ог кантона Горажде («Службене новине Босанско–подрињског кантона
Горажде», број:04/09), Министарство
за социјалну политику, здравство, расељена лица и избјеглице, утврђује:

ПРОГРАМ
утрошка средстава Министарства
за социјалну политику, здравство,
расељена лица и избјеглице, са
економског кода 614300 - Грантови
непрофитним организацијама
1.

НАЗИВ ПРОГРАМА

Програм утрошка средстава Министарства за социјалну политику, здравство, расељена лица и избјеглице,
са економског кода 614300 – Грантови
непрофитним организацијама.
ПОДАЦИ О ПРОГРАМУ
Период реализације Програма:
01.01.2009 - 31.12.2009.године
Грантови непрофитним организацијама

614300

Аналитички код
Буџетски раздјел:

Сагласност на овај Програм, у складу са чланом 40. Закона о извршењу
Буџета БПК за 2009.годину дала је Влада Босанско-подрињског кантона Горажде Одлуком број:03-14-1601/09 од 07.
09.2009.године.
1.

СВРХА И ОПИС ПРОГРАМА

1.1. Сврха Програма
Сврха Програма утрошка средстава Министарства за социјалну политику, здравство, расељена лица и избјеглице (у даљем тексту: Министарство),
са економског кода 614300 је да у складу
са чланом 44. Закона о извршењу Буџета Босанско-подрињског кантона Горажде за 2009.годину и другим законским
прописима, осигура плански и транспарентан утрошак средстава одобрених
на економском коду 614300 – Грантови
непрофитним организацијама.
Опис Програма

Буџетска линија:
Економски код:

САГЛАСНОСТ НА ПРОГРАМ

19

Укупна вриједност Програма:
15.400,00 КМ
Одговорно лице:
Демир Имамовић, дипл.оец
Позиција одговорног лица: министар
Контакт особа за Програм:
Мухамед Хаџић
Контакт телефон:38 228 439 локал 205

Програм утрошка средстава креиран је на основу програмских задатака
Министарства, дефинисаних Програмом рада за 2009.годину, те пружања помоћи у раду непрофитних организација.
Општи циљ Програма
Општи циљ Програма јесте осигурање адекватне подршке за рад непрофитним организацијама на реализацији циљева и активности који су у складу са Програмом рада Министарства
за социјалну политику, здравство, расељена лица и избјеглице Босанско-подрињског кантона Горажде или који доприносе социјалном развоју на подручју
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кантона, у складу са општим и посебним критеријима, те у складу са Законом о извршењу Буџета за 2009.годину.
Корисници средстава
Корисници средстава са економског кода 614300 – Грантови непрофитним организацијама су: Невладине организације из социјалног сектора које окупљају лица са онеспособљењима и које брину о социјално најрањивијим категоријама становништва и Организација Црвеног крста Босанско-подрињског кантона Горажде.
Посебни циљеви Програма
У оквиру Програма утрошка
планирано је остваривање два посебна циља:
1) Обезбјеђење средстава за суфинансирање дијела трошкова редовних активности непрофитних организација из социјалног сектора
које окупљају лица са онеспособљењима и које брину о социјално
најрањивијим категоријама становништва.
У складу са Законом о социјалној
заштити, заштити цивилних жртава рата и заштити породице са дјецом БПК Горажде, који је оставио
могућност да ће Кантон у складу
са својим могућностима помагати
рад кантоналних инвалидских удружења, неопходно је обезбиједити
финансијску подршку за рад инвалидских удружења с циљем остваривања бољег положаја и заштите
лица са инвалидитетом и задовољавања њихових потреба.

Број 10 – страна 977

Планиран износ средстава: 7.700,00 КМ
2) Обезбјеђење средстава за суфинансирање дијела трошкова редовних
активности Црвеног крста Босанско-подрињског кантона Горажде.
У складу са Законом о Црвеном крсту Федерације БиХ («Службене новине ФБиХ», број:28/06) који је одредио да су организације Црвеног крста, као хуманитарне, добровољне организације од посебног интереса за
Федерацију и да уживају посебну заштиту и бригу органа и тијела федерације, кантона, града и општине,
неопходно је обезбиједити финансијску подршку за програмске и оперативне активности организације Црвеног крста БПК Горажде, која ће се
осигурати кроз овај Програм.
Планиран износ средстава: 7.700,00 КМ
2. КРИТЕРИЈ
ЗА
СРЕДСТАВА

РАСПОДЈЕЛУ

Утрошак средства одобрених Буџетом Босанско-подрињског кантона
Горажде за 2009.годину („Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде“, број:04/09), на економском коду 614300 – Грантови непрофитним организацијама, у укупном износу 15.400,00
КМ, распоређиваће се по сљедећим критеријима:
1) Општи критерији
1.1. Регистрација удружења на подручју Босанско-подрињског кантона
Горажде;
1.2. Програм рада за 2009.годину са образложењем;
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1.3. Финснијски план за 2009. годину;
1.4. Финансијски извјештај за 2008.г.;
1.5. Организованост и број чланова
удружења;
1.6. Резултати и успјеси на кантоналном, федералном, државном и међународном нивоу;
2) Посебни критерији.
2.1. Пројекти реализовани у претходној години;
2.2. Пројектне активности које се планирају реализовати у 2009.години;
2.3. Број упослених у сталном радном
односу у претходној години;
2.4. Дјелокруг рада удружења;
2.5. Специфичност потреба чланова
удружења и популације коју заступају;
2.6. Ниво потреба чланова удружења
за кориштењем разних помагала

при задовољавању свакодневних
потреба;
2.7. Обим потреба чланова удружења
за посебним техникама у области
коминицирања и задовољавање
потреба из области информисања,
културе и кориштења текстова написаних на црном тиску;
2.8. Ниво потреба чланова удружења
за провођење посебних облика рехабилитације и ресоцијализације.
3. ПОТРЕБНА СРЕДСТВА ЗА
ПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА
Средства потребна за провођење Програма утрошка средстава Министарства за социјалну политику, здравство, расељена лица и избјеглице,
са економског кода 614300 – Грантови
непрофитним организацијама, износе укупно 15.400 КМ.
Преглед потребних средстава
за имплементацију посебних циљева
Министарства за провођење овог програма приказан је у табели број 1.

Табела 1:
Преглед потребних средстава за провођење програма
Р.
бр.

1.

2.

НАЗИВ ПОСЕБНОГ ЦИЉА

Обезбјеђење средстава за суфинансирање дијела трошкова
редовних активности непрофитних организацијаинвалидских удружења
Обезбјеђење средстава за суфинансирање дијела трошкова
редовних активности Црвеног крста Босанско-подрињског
кантона Горажде
УКУПНО

ПЛАНИРАНИ
ИЗНОС
СРЕДСТАВА
(КМ)

7.700,00 КМ

7.700,00 КМ
15.400,00 КМ
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4. ИЗВОРИ СРЕДСТАВА
ЗА ПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА

8. НАДЗОР РЕАЛИЗАЦИЈЕ
ПРОГРАМА

Извори средстава за провођење Програма су дефинисани Буџетом
Босанско-подрињског кантона за 2009.
годину у износу од 15.400 КМ.

Надзор реализације Програма
утрошка средстава са економског кода
614300 – Грантови непрофитним организацијама, вршиће Министарство за
финансије, Уред за ревизију Буџета Босанско-подрињског кантона Горажде и
Министарство за социјалну политику,
здравство, расељена лица и избјеглице
Босанско-подрињског кантона Горажде.

За реализацију Програма нису
планирани други намјенски извори
средстава.
5. ПОТРЕБАН БРОЈ РАДНИКА
ЗА ПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА
За провођење Програма су надлежни запослени у Министарству за
социјалну политику, здравство, расељена лица и избјеглице и програм не
захтијева ангажовање додатних радника на провођењу Програма.
6. ПРОЦЈЕНА РЕЗУЛТАТА
Реализацијом Програма очекује се несметано функционисање и побољшање рада непрофитних организација на подручју Босанско-подрињског кантона Горажде, кроз обезбјеђење директне финансијске подршке.
7. ПРОЦЈЕНА НЕПРЕДВИЂЕНИХ
РАСХОДА И РИЗИКА
Један од основних непредвиђених ризика, који може утицати на осигурање додатних средстава за имплементацију Програма или за реалокацију средстава унутар појединих циљева из програма јесте ризик од могућих значајнијих негативних ефеката
глобалне рецесије.

Број:08-14-2155-2/09
МИНИСТАР
07.09.2009.године
Демир Имамовић,с.р.
Горажде

810
На основу члана 24. Закона о Влади Босанско-подрињског кантона Горажде («Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде", број:5/03),
те Програма утрошка средстава Министарства за социјалну политику, здравство, расељена лица и избјеглице, са економског кода 614200 (ЈАМ 003) – Остали грантови појединцима, број: 08-141092-4/09 од 21.04.2009.године, Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на
својој 35. редовној сједници, одржаној
дана 07.09.2009.године, д о н о с и:

ОДЛУКУ
о додјели једнократне новчане
помоћи Бешлија Алији за лијечење
Члан 1.
Одобрава се исплата новчаних средстава у укупном износу 1.000,00 КМ
(словима:хиљаду конвертибилних марака) на име једнократне новчане помоћи
Бешлија Алији из Горажда, за лијечење.
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Члан 2.
Одобрена средства исплатити
на терет Буџета Министарства за социјалну политику, здравство, расељена
лица и избјеглице Босанско-подрињског кантона Горажде, економски код
614200 (ЈАМ 003) – Остали грантови
појединцима кориснику Бешлија Алији на рачун број:1510000000000011 партија број: 6764 1620 0053 5931 код Раифаизен банке Сарајево.
Члан 3.
За реализацију 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:03–14-1596/09
07.09.2009.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.

811
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде («Службене новине Босанско
-подрињског кантона Горажде», број:
5/03), те Програма утрошка средстава
Министарства за социјалну политику,
здравство, расељена лица и избјеглице, са економског кода 614200 (ЈАМ
003) – Остали грантови појединцима,

број:08-14-1092-4/09 од 21.04.2009.г., Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на својој 35. редовној сједници,
одржаној дана 07.09.2009.г., д о н о с и:

ОДЛУКУ
о додјели једнократне новчане
помоћи Чоло Асиму за лијечење
Члан 1.
Одобрава се исплата новчаних
средстава у укупном износу 300,00 КМ
(словима: три стотине конвертибилних
марака) на име једнократне новчане
помоћи Чоло Асиму из Устиколине, за
лијечење.
Члан 2.
Одобрена средства исплатити на
терет Буџета Министарства за социјалну политику, здравство, расељена лица
и избјеглице Босанско-подрињског кантона Горажде, економски код 614200
(ЈАМ 003) – Остали грантови појединцима кориснику Чоло Асиму, на рачун
НЛБ Тузланска банка филијала Горажде.
Члан 3.
За реализацију 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 Босан-
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ско-подрињског кантона Горажде».
Број:03–14-1597/09
07.09.2009.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.

нцима кориснику Тешевић Радиши и
Загорки, на рачун Привредне банке
Сарајево д.д. Сарајево филијала Горажде, број:101-140-00000016-17 33-1901-0009802.

812

Члан 3.

На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде («Службене новине Босанско
-подрињског кантона Горажде», број:
5/03), те Програма утрошка средстава
Министарства за социјалну политику,
здравство, расељена лица и избјеглице, са економског кода 614200 (ЈАМ
003) – Остали грантови појединцима,
број:08-14-1092-4/09 од 21.04.2009. године, Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на својој 35. редовној сједници, одржаној дана 07.09.2009.године, д о н о с и:

ОДЛУКУ
о додјели једнократне новчане
помоћи Тешевић Радиши и Загорки
за лијечење
Члан 1.
Одобрава се исплата новчаних
средстава у укупном износу 200,00 КМ
(словима:двијестотине конвертибилнихмарака) на име једнократне новчане помоћи Тешевић Радиши (ЈМБ
0103944130008) и Загорки, из Горажда,
за лијечење.
Члан 2.
Одобрена средства исплатити на
терет Буџета Министарства за социјалну политику, здравство, расељена лица и избјеглице Босанско-подрињског
кантона Горажде, економски код 614200
(ЈАМ 003) – Остали грантови поједи-

За реализацију 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:03–14-1598/09
07.09.2009.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.

813
На основу члана 24. Закона о Влади Босанско-подрињског кантона Горажде(«Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде», број:5/03),
те Програма утрошка средстава Министарства за социјалну политику, здравство, расељена лица и избјеглице са економског кода 614200 (ЈАМ 003) – Остали грантови појединцима, број: 08-141092-4/09 од 21.04.2009.године, Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на
својој 35. редовној сједници, одржаној
дана 07.09.2009.године, д о н о с и:

ОДЛУКУ
о додјели једнократне новчане
помоћи Мујезиновић Латифу
и Рамизи за лијечење
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Члан 1.
Одобрава се исплата новчаних
средстава у укупном износу 200,00
КМ (Словима:двијестотине конвертибилнихмарака) на име једнократне новчане помоћи Мујезиновић Латифу
(ЈМБ 1209949130002) и Рамизи (ЈМБ
2807948135009) из Горажда, за лијечење.
Члан 2.
Одобрена средства исплатити
на терет Буџета Министарства за социјалну политику, здравство, расељена
лица и избјеглице Босанско-подрињског кантона Горажде, економски код
614200 (ЈАМ 003) – Остали грантови
појединцима кориснику Мујезиновић Латифу и Рамизи на рачун НЛБ
Тузланска банка филијала Горажде.
Члан 3.
За реализацију 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:03–14-1599/09
07.09.2009.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.

814
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско- подрињског кантона

Горажде («Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде», број:
5/03), те Програма утрошка средстава
Министарства за социјалну политику,
здравство, расељена лица и избјеглице
са економског кода 614200 (ЈАМ 003) –
Остали грантови појединцима, број: 0814-1092-4/09 од 21.04.2009.године, Влада
Босанско-подрињског кантона Горажде,
на својој 35. редовној сједници, одржаној дана 07.09.2009.године, д о н о с и:

ОДЛУКУ
о додјели једнократне новчане
помоћи Буква Зајиму за лијечење
Члан 1.
Одобрава се исплата новчаних
средстава у укупном износу 200,00 КМ
(Словима:двијестотинеконвертибилних
марака) на име једнократне новчане
помоћи Буква Зајиму (рођ.1949.год), из
Горажда, за лијечење.
Члан 2.
Одобрена средства исплатити на
терет Буџета Министарства за социјалну политику, здравство, расељена лица
и избјеглице Босанско-подрињског кантона Горажде, економски код 614200
(ЈАМ 003) – Остали грантови појединцима кориснику Буква Зајиму, на рачун НЛБ Тузланска банка филијала Горажде.
Члан 3.
За реализацију ове Одлуке задужују се Министарство за социјалну политику, здравство, расељена лица и избјеглице и Министарство за финансије
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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:03–14-1600/09
07.09.2009.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.

815
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде («Службене новине Босанско
-подрињског кантона Горажде», број:
5/03), те Програма утрошка средстава
Министарства за социјалну политику,
здравство, расељена лица и избјеглице са економског кода 614400 (ЈАО 001
/002/003) – Субвенције јавним предузећима и установама за 2009.годину,
број:08-14-948-6/09 од 22.04.2009. године («Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде», број:5/09),
Влада Босанско-подрињског кантона
Горажде, на својој 35. редовној сједници, одржаној дана 07.09.2009. године,
д о н о с и:
ОДЛУКУ
о исплати новчаних средстава по
основу финансирања Програмског
задатка «Контрола квалитета воде
за пиће из јавних водовода на
подручју БПК у 2009. години»
Члан 1.
Одобрава се исплата новчаних
средстава у износу 11.274,80 КМ на

име финансирања друге транше (остатак дуга) за реализацију Програмског
задатка ЈУ Завод за јавно здравство Босанско-подрињског кантона Горажде «Контрола квалитета воде за пиће из јавних
водовода на подручју БПК у 2009.год.».
Члан 2.
Средства у износу 11.274,80 КМ
исплатити на терет Буџета Министарства за социјалну политику, здравство,
расељена лица и избјеглице Босанскоподрињског кантона Горажде, економски код 614400 (ЈАО 003) – Субвенције
јавним установама (ЗЗЈЗ), а у корист
ЈУ Завода за јавно здравство Босанскоподрињског кантона Горажде, на рачун
број: 1011400000178254 код Привредне
банке Сарајево – филијала Горажде.
Члан 3.
За реализацију 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 Босанскоподрињског кантона Горажде».
Број:03–14-1595/09
07.09.2009.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.

816
На основу члана 24. Закона о Влади Босанско-подрињског кантона Гор-
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ажде («Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде», број:5/03),
Влада Босанско-подрињског кантона
Горажде, на својој 35. редовној сједници, одржаној дана 07.09.2009. године,
д о н о с и:

ОДЛУКУ
о финансирању Пројекта
ЈУ Завод за јавно здравство
«Заштита становништва са подручја
Босанско-подрињског кантона од
смртоносног бјеснила у 009.години»
Члан 1.
Влада Босанско-подрињског кантона Горажде финансира Пројекат
ЈУ Завод за јавно здравство Босанскоподрињског кантона Горажде: «Заштита становништва са подручја Босанско-подрињског кантона од смртоносног бјеснила у 2009. години».
Члан 2.
Средства у износу од 7.000,00
КМ обезбијеђена су у Буџету Министарства за социјалну политику, здравство, расељена лица и избјеглице Босанско-подрињског кантона Горажде за
2009. годину, економски код 614400
(ЈАО 003) – Субвенције јавним установама (ЗЗЈЗ).
Члан 3.
За реализацију ове Одлуке задужују се Министарство за социјалну
политику, здравство, расељена лица и
избјеглице и Министарство за финансије Босанско-подрињског кантона
Горажде.

10. септембар/рујан 2009.

Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној огласној
табли Кантона, а накнадно ће да се објави у «Службеним новинама босанскоподрињског кантона Горажде».
Број:03–14-1594/09
07.09.2009.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.

817
На основу члана 24. Закона о Влади Босанско-подрињског кантона Горажде («Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде», број: 5/03),
те Програма утрошка средстава Министарства за социјалну политику, здравство, расељена лица и избјеглице са економског кода 614400 (ЈАО 001/002/003)
– Субвенције јавним предузећима и установама за 2009.годину, број:08-14-9486/09 од 22.04.2009. године («Службене
новине Босанско-подрињског кантона
Горажде», број:5/09), Влада Босанскоподрињског кантона Горажде, на својој
35. редовној сједници, одржаној дана
07.09.2009.године, д о н о с и:

ОДЛУКУ
о исплати новчаних средстава по
основу финансирања Пројекта ЈУ
Завод за јавно здравство «Заштита
становништва са подручја Босанскоподрињског кантона од смртоносног
бјеснила у 2009. години»
Члан 1.
Одобрава се исплата новчаних средстава, прва транша, у износу 3.500,00
КМ на име финансирања Пројекта ЈУ

10. септембар/рујан 2009.

Завод за јавно здравство «Заштита
становништва са подручја Босанскоподрињског кантона од смртоносног
бјеснила у 2009. години».
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Горажде («Службене новине Босанско–
подрињског кантона Горажде», број:5/03),
Влада Босанско–подрињског кантона Горажде, на својој 35. редовној сједници, одржаној дана 07.09.2009.год., д о н о с и:

Члан 2.
Средства у износу 3.500,00 КМ
исплатити на терет Буџета Министарства за социјалну политику, здравство, расељена лица и избјеглице Босанско-подрињског кантона Горажде, економски код 614400 (ЈАО 003) – Субвенције јавним установама (ЗЗЈЗ), а у
корист ЈУ Завод за јавно здравство Босанско-подрињског кантона Горажде,
на рачун број: 1011400000178254 код
Привредне банке Сарајево–филијала
Горажде.

ОДЛУКУ
о укидању подручне школе
у Посестри која се налази у саставу
редовне основне школе «Мехмедалија
Мак Диздар» Витковићи

Члан 3.

II

За реализацију ове Одлуке задужују се Министарство за социјалну
политику, здравство, расељена лица и
избјеглице и Министарство за финансије Босанско-подрињског кантона Горажде.

Ученици из ове подручне школе
наставиће похађање наставе у подручној школи у Садби уз обавезу обезбјеђивања посебне линије за превоз ових
ученика.

I
Овом Одлуком укида се подручна школа у Посестри која се налази у
саставу редовне основне школе «Мехмедалија Мак Диздар» Витковићи.

III
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:03–14-1593/09
07.09.2009.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.

818
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско–подрињског кантона

За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за образовање,
науку, културу и спорт Босанско-подрињског кантона Горажде.
IV
Одлука ступа на снагу даном доношења, а накнадно ће да се објави у
«Службеним новинама Босаснко-подрињског кантона Горажде».
Број:03–38-1590/09
07.09.2009.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.
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819
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 35. редовној
сједници, одржаној дана 07.09.2009.године, д о н о с и:

ОДЛУКУ
о одобравању новчаних средстава
ЈУ ОШ «Устиколина» Устиколина
за плаћање рачуна бр. 01-056/09
од 04.08.2009 године фирми
ТАНИВЕЛС ДИДАКТА Д.О.О.
САРАЈЕВО
I
Одобравају се новчана средства ЈУ ОШ «Устиколина» Устиколина
за плаћање обавеза по основу Уговора
о испоруци и монтажи опреме број:
08/07 и број: 03-392/09 од 29.05.2009.
године намијењених за реализацију
пројекта под називом «Школа у природи» фирми ТАНИВЕЛС ДИДАКТА
Д.О.О. САРАЈЕВО у износу од 19.950,84
КМ, умањеног за износ од 15.960,67
КМ, на име плаћања 80% аванса по
рачуну бр. 02-056/09.
За плаћање остаје износ од
3.990,17 КМ по рачуну број: 01-056/09
од 04.08.2009.године.
II
За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за финансије
Босанско-подрињског кантона Горажде, а средства осигурати из Буџета ЈУ

10. септембар/рујан 2009.

ОШ „Устиколина“ Устиколина код 821
300 – Набавка опреме.
Средства уплатити на жиро-рачун фирме ТАНИВЕЛС ДИДАКТА Д.О.О.
САРАЈЕВО број: 1602000000472510 код

Вакуфске банка Сарајево ИД број:4200
357220002.
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:03–14-1589/09
07.09.2009.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.

820
На основу члана 24. Закона о Влади Босанско-подрињског кантона Горажде („Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде“, број: 5/03),
те члана 17. Закона о извршењу Буџета
Босанко-подрињског кантона Горажде
за 2009.годину, Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на својој 35. редовној сједници, одржаној дана 07.09.
2009. године, д о н о с и:

ОДЛУКУ
о давању сагласности
за потписивање уговора
о привременим и повременим
пословима
I
Овом Одлуком даје се сагласност
директору ССШ «Џемал Биједић» Горажде за потписивање уговора о привременим и повременим пословима за

10. септембар/рујан 2009.
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испитиванје ванредних кандидата и
чланство у комисијама, те послови режијског особља, као и референтских и
рачуноводствених послова у школској
2008/09 години у периоду од 20.08.2009.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

Сафет Беговић
Емин Хето
Дика Макота
Миралем Пашовић
Саудин Куновац
Драгица Поповић
Мубера Пашовић
Џевахира Сарван
Алма Пашић
Џевад Алибашић
Узеир Сијерчић
Ахмо Ћуровац
Азиз Лепеница
Осман Беговић
Рефија Богунић
Бахрија Фочић
Нирзама Фазлагић
Бего Бездро
Џемаил Хоџић
Раха Салихић
Шаћира Маслан
Санела Канлић
Изета Јахић
Адмир Куртовић
Фадил Чељо
Ермина Чаушевић
Мишо Пејовић
Лејла Кадић
Санела Рашидовић
Азиз Папрачанин
Мурид Јахић

године до 31.08.2009.године, те потписивање Уговора за верифицирање наставе у школској 2008/09 године, са
слиједежим извршиоцима (спољним
сарадницима):

Уговор број:442-1/09,
Уговор број:442-2/09
Уговор број: 442-3/09
Уговор број:442-4/09
Уговор број:442-5/09
Уговор број:442-7/09
Уговор број:442-8/09
Уговор број:442-9/09
Уговор број:442-10/09
Уговор број:442-11/09
Уговор број:442-12/09
Уговор број:442-13/09
Уговор број:442-15/09
Уговор број:442-16/09
Уговор број:442-18/09
Уговор број: 442-19/09
Уговор број:442-20/09
Уговор број:442-21/09
Уговор број:442-22/09
Уговор број: 442-23/09
Уговор број:442-24/09
Уговор број:442-25/09
Уговор број:442-26/09
Уговор број:442-27/09
Уговор број:442-29/09
Уговор број:442-28/09
Уговор број:442-30/09
Уговор број:442-6/09
Уговор број:442-17/09
Уговор број:442-14/09
Уговор број:442-31/09

II
За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за финансије
Босанско-подрињског кантона Горажде,
а средства исплатити из Буџета ССШ

166,54 КМ
55,26 КМ
75,96 КМ
215,77 КМ
61,87КМ
57,32 КМ
57,46 КМ
103,04 КМ
57,32 КМ
54,60 КМ
54,24 КМ
108,98 КМ
59,74 КМ
57,32 КМ
56,51 КМ
55,70 КМ
123,56КМ
20,41КМ
20,41КМ
20,41 КМ
20,41 КМ
20,41 КМ
229,86 КМ
5,94 КМ
15,85 КМ
7,93 КМ
5,94 КМ
127,08 КМ
58,35 КМ
60,55 КМ
11,89 КМ

«Џемал Биједић» Горажде са економског кода 613 900- Уговорене услуге
III
Одлука ступа на снагу даном
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10. септембар/рујан 2009.

објављивања на службеној огласној табли Кантона, а накнадно ће да се објави у «Службеним новинама Босанско–подрињског кантона Горажде».
Број:03–14-1588/09
07.09.2009. године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.

821
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде («Службене новине Босанско
-подрињског кантона Горажде», број:
5/03), те члана 17. Закона о извршењу
Буџета Босанко-подрињског кантона
Горажде за 2009.годину, Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на
својој 35. редовној сједници, одржаној
дана 07.09.2009.године, д о н о с и:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

ОДЛУКУ
о давању сагласности
за потписивање
Уговора о привременим
и повременим пословима

Абдулах Џико
Џенана Ваљевчић
Осман Сомун
Сабина Хаџимехмедовић
Мирза Пјано
Сејдефа Кајевић
Јасмина Маслан
Вахида Туруља
Мухамед Плех
Рифет Бечић
Суад Татаревић
Емина Хасковић
Хамдо Караузовић
Јахић Изета
Неџиб Харба
Мерита Параџик
Наџа Ћуровић
Дервиша Омерагић
Адмир Куртовић
Хафиза Дедовић
Мевла Куленовић
Сувенира Рахман
Нејра Рамовић

I
Овом Одлуком даје се сагласност директору СТШ «Хасиб Хаџовић»
Горажде за потписивање уговора о
привременим и повременим пословима за испитивање ванредних кандидата и чланство у комисијама, те послове режијског особља, као и референтске и рачуноводствене послове у школској 2008/09. години у периоду од
19.08.2009.године до 27.08.2009. године,
са сљедећим извршиоцима (спољним
сарадницима):

Уговор број: 1-03-569-1/09
Уговор број:1-03-569-17/09
Уговор број:1-03-569-31/09
Уговор број:1-03-569-25/09
Уговор број:1-03-569-23/09
Уговор број:1-03-569-17/09
Уговор број:1-03-569-18/09
Уговор број:1-03-569-19/09
Уговор број:1-03-569-13/09
Уговор број:1-03-569-33/09
Уговор број:1-03-569-28/09
Уговор број:1-03-569-11/09
Уговор број:1-03-569-22/09
Уговор број:1-03-569-10/09
Уговор број:1-03-569-32/09
Уговор број:1-03-569-26/09
Уговор број:1-03-569-8/09
Уговор број:1-03-569-16/09
Уговор број:1-03-569-24/09
Уговор број:1-03-569-7/09
Уговор број:1-03-569-6/09
Уговор број:1-03-569-4/09
Уговор број:1-03-569-14/09

760,74 КМ
389,48 КМ
35,66 КМ
215,77 КМ
11,89 КМ
217,89 КМ
659,19 КМ
240,94 КМ
217,89 КМ
285,34 КМ
453,55 КМ
47,56 КМ
257,23 КМ
606,34 КМ
218,33 КМ
433,73 КМ
103,35 КМ
402,03 КМ
191,17 КМ
103,35 КМ
103,35 КМ
103,35 КМ
5,94 КМ

10. септембар/рујан 2009.

24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

Ермина Чаушевић
Семир Хусејновић
Севда Поповић
Осман Дучић
Адис Шаховић
Самела Драковац
Емир Казић
Мухамед Лагумџија
Муртија Рашидовић
Смајо Челик
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Уговор број:1-03-569-12/09
Уговор број:1-03-569-9/09
Уговор број:1-03-569-30/09
Уговор број:1-03-569-5/09
Уговор број:1-03-569-2/09
Уговор број:1-03-569-21/09
Уговор број:1-03-569-20/09
Уговор број:1-03-569-15/09
Уговор број:1-03-569-3/09
Уговор број:1-03-569-27/09

II

жде, на својој 35. редовној сједници, одржаној дана 07.09.2009.године,д о н о с и:

За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за финансије
Босанско-подрињског кантона Горажде, а средства исплатити из Буџета
СТШ «Хасиб Хаџовић» Горажде са економског кода 613 900 - Уговорене услуге
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:03–14-1587/09
07.09.2009.године
Горажде

47,56 КМ
1.581,93 КМ
97,39 КМ
103,35 КМ
548,25 КМ
241,67 КМ
214,15 КМ
422,06 КМ
103,35 КМ
110,97 КМ

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.

822
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско–подрињског кантона
Горажде («Службене новине Босанско
–подрињског кантона Горажде», број:
5/03), те на основу Програма о утрошку финансијских средстава из Буџета Министарства за образовање, науку, културу и спорт са економског кода 614 100 – Трансфер за спорт, Влада
Босанско–подрињског кантона Гора-

ОДЛУКУ
о одобравању новчаних средстава
Спортском савезу БПК Горажде за
мјесец ЈУЛИ 2009. године
I
Одобравају се новчана средства
у износу од 21.000,00 КМ Спортском
савезу БПК Горажде, на име редовне
транше за мјесец јули 2009. године.
II
За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за финансије, а
средства дозначити из Буџета Министарства за образовање, науку, културу
и спорт, економски код 614 100 – Трансфер за спорт.
Новчана средства уплатити на
жиро-рачун Спортског савеза БПК Горажде број: 1990540006336521 отворен
код АБС банке филијала Горажде, ИД
број: 4245007300007.
III
Корисник средстава дужан је да
Министарство за образовање, науку,
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културу и спорт у року од 10 (десет)
дана од дана реализације средстава
извијести и документује наведени утрошак.
IV
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:03–14-1586/09
07.09.2009.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.

I
Одобравају се новчана средства
у износу од 25.000,00 КМ Јавном предузећу РТВ БПК Горажде на име редовне транше за мјесец август 2009.године.
II
За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за финансије, а
средства дозначити из Буџета Министарства за образовање, науку, културу
и спорт, економски код 614 100 – Остали трансфери (информисање, Центар за стручну обуку).

823
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско–подрињског кантона
Горажде («Службене новине Босанско
–подрињског кантона Горажде», број:
5/03), те на основу Програма о утошку средстава из Буџета Министарства
за образовање, науку, културу и спорт са економског кода 614 100 - Остали трансфери (информисање, Центар за стручну обуку) и Измјена и допуна Програма о утошку средстава из
Буџета Министарства за образовање,
науку, културу и спорт са економског кода 614 100 - Остали трансфери
(информисање, Центар за стручну обуку), Влада Босанско–подрињског кантона Горажде, на својој 35. редовној сједници, одржаној дана 07.09.2009. године, д о н о с и:

ОДЛУКУ
о одобравању новчаних средстава
Јавном предузећу РТВ Босанскоподрињског кантона Горажде
за мјесец АВГУСТ 2009.године

III
Корисник средстава дужан је да
Министарство за образовање,науку, културу и спорт у року од 10 (десет) дана
од дана реализације средстава извијести и документује наведени утрошак.
IV
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:03–14-1585/09
07.09.2009.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.

824
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 35. редовној сједници,

10. септембар/рујан 2009.

одржаној дана 07.09.2009.г., д о н о с и:
ОДЛУКУ
о одобравању новчаних средстава
ЈУ МСШ «Енвер Поздеровић»
Горажде за уплату друге
привремене ситуације број 109/09
од 25.08.2009. године предузећу
за грађење,трговину и услуге
«ОКАЦ» д.о.о. Горажде
I
Одобравају се новчана средства ЈУ МСШ «Енвер Поздеровић» Горажде у износу од 154.322,59 КМ за уплату друге привремене ситуације број:109/09 од 25.08.2009.године предузећу за грађење, трговину и услуге
«ОКАЦ» д.о.о. Горажде, а која се односи на реализацију I фазе надоградње спрата на објекту ЈУ МСШ «Енвер
Поздеровић» Горажде по основу Уговора број: 03-14-2998/08 и број: 196/08
од 29.12.2008. године.
II
За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за финансије
Босанско-подрињског кантона Горажде, а средства дозначити из Буџета ЈУ
МСШ «Енвер Поздеровић» Горажде
са економског кода 821 200 – Набавка
грађевина.
Новчана средства уплатити на
жирорачун Предузећа за грађење,
трговину и услуге «ОКАЦ» д.о.о. Горажде број:1820000000072349 отворен
код БОР БАНКЕ д.д. Сарајево, ИД:
4245036400002.
III
Одлука ступа на снагу даном
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објављивања на службеној огласној табли Кантона, а накнадно ће да се објави
у «Службеним новинама Босанско–подрињског кантона Горажде».
Број:03–14-1583/09
07.09.2009. године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.

825
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 35. редовној сједници, одржаној дана 07.09.2009.год., д о н о с и:

ОДЛУКУ
о одобравању новчаних средстава
ЈУ МСШ «Енвер Поздеровић»
Горажде за плаћање рачуна број 65/09
од 07.08.2009. године фирми
УНИПРОЈЕКТ д.о.о. за планирање
и пројектовање Горажде
I
Одобравају се новчана средства
ЈУ МСШ «Енвер Поздеровић» Горажде
у износу од 2.338,83 КМ, на име плаћања рачуна број:65/09 од 07.08.2009. године, који се односи на вршење надзора
над извођењем радова надоградње II
спрата на објекту ЈУ МСШ «Енвер Поздеровић» Горажде (друга привремена
ситуација), фирми УНИПРОЈЕКТ д.о.о.
за планирање и пројектовање Горажде,
а по основу Уговора о вођењу надзора
над извођењем радова надоградње II
спрата на објекту ЈУ МСШ «Енвер Поздеровић» Горажде број: 10-14-270/09 и
број: 19/09 од 28.01.2009. године.
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II

Члан 1.

За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за финансије
Босанско-подрињског кантона Горажде, а средства дозначити из Буџета ЈУ
МСШ «Енвер Поздеровић» Горажде,
са економског кода 821 200 – Набавка
грађевина.
Новчана средства уплатити на

Одобравају се новчана средства
у износу од 2.000,00 КМ мушком рукометном клубу «Горажде» на име суфинансирања организације X интернационалног меморијалног рукометног турнира «Мирсад Хурић-Хуро 2009», који
ће се одржати 28. и 29.08.2009. године у
Горажду.

жиро-рачун фирме УНИПРОЈЕКТ д.о.о.

за планирање и пројектовање Горажде број: 1610300000430094 отворен
код Раифаизен 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:03–14-1582/09
07.09.2009.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.

826
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско–подрињског кантона
Горажде («Службене новине Босанско
–подрињског кантона Горажде» број:
5/03) и Програма о утрошку средстава са економског кода 614300 - «Грантови непрофитним организацијама»,
Закона о извршењу Буџата («Службене новине Босанско–подрињског кантона Горажде» број:04/09), Влада Босанско–подрињског кантона Горажде,
на својој 35. редовној сједници, одржаној дана 07.09 2009.године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о одобравању новчаних средстава
на име помоћи Мушком
рукометном клубу Горажде

Члан2.
Одобрена средства обезбиједити
из Буџета Министарства за борачка питања Босанско-подрињског кантона Горажде, економски код 614300 - Грантови непрофитним организацијама.
Члан 3.
За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за финансије Босанско-подрињског кантона Горажде, а
средства уплатити на жиро-рачун Мушког рукометног клуба БПК Горажде
број:1610300002260096 отворен код Раифаизен банке 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 Босанскоподрињског кантона Горажде».
Број:03–14-1618/09
07.09.2009.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.
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На основу члана 24. Закона о Влади Босанско–подрињског кантона Горажде («Службене новине Босанско–под-
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рињског кантона Горажде» број:5/03)
и Програма о утрошку средстава са
економског кода 614300 - «Грантови
непрофитним организацијама», Закона о извршењу Буџата («Службене
новине Босанско–подрињског кантона Горажде» број:04/09), Влада Босанско–подрињског кантона Горажде, на
својој 35. редовној сједници, одржаној
дана 07.09. 2009.године, д о н о с и:

ОДЛУКУ
о одобравању новчаних средстава
на име помоћи Женском
рукометном клубу Горажде
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жде број: 1011400000305130 отворен код
ПБС банке 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 Босанскоподрињског кантона Горажде».
Број:03–14-1619/09
07.09.2009.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.

828

Члан 2.

На основу члана 24. Закона о Влади Босанско–подрињског кантона Горажде («Службене новине Босанско–подрињског кантона Горажде» број:5/03) и
Програма о утрошку средстава са економског кода 614300 - «Грантови непрофитним организацијама», Закона о извршењу Буџата («Службене новине Босанско–подрињског кантона Горажде» број: 04/09), Влада Босанско–подрињског
кантона Горажде, на својој 35. редовној
сједници, одржаној дана 07.09. 2009.године, д о н о с и:

Одобрена средства обезбиједити из Буџета Министарства за борачка питања Босанско–подрињског кантона Горажде, економски код 614300 Грантови непрофитним организацијама.

ОДЛУКУ
о одобравању новчаних средстава
на име учешћа Савеза РВИ на
спортско-рехабилитационом
дружењу

Члан 3.

Члан 1.

За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за финансије
Босанско-подрињског кантона Горажде, а средства уплатити на жирорачун
Женског рукометног клуба БПК Гора-

Одобравају се новчана средства
у износу од 500,00 КМ на име суфинансирања трошкова 11 учесника Савеза
РВИ БПК Горажде на спортско-рехабилитационом дружењу у спортском цен-

Члан 1.
Одобравају се новчана средства у износу од 1.500,00 КМ Женском
рукометном клубу Горажде на име суфинансирања организације интернационалног рукометног турнира «Мевзета Перла–Баља»–Горажде 2009, који ће се одржати 05.09.2009.године у
Горажду.
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тру «Боссина» у Заострогу од 29.08. до
06.09.2009.године.
Члан 2.
Одобрена средства обезбиједити из Буџета Министарства за борачка питања Босанско-подрињског кантона Горажде, економски код 614300 Грантови непрофитним организацијама.

на Горажде» број:04/09), Влада Босанско–подрињског кантона Горажде, на својој 35. редовној сједници, одржаној дана 07.09.2009.године, д о н о с и:

ОДЛУКУ
о одобравању једнократне новчане
помоћи у случају смрти припадника
борачке популације
Члан 1.

Члан 3.
За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за финансије
Босанско-подрињског кантона Горажде, а средства уплатити на жирорачун
Савеза за спорт и рекреацију инвалида БПК Горажде број:1990490006144609
отворен код АБС банке Горажде.

Овом Одлуком одобравају се новчана средства у износу 751,30 КМ (седам стотина педесет један 30/100) Ушановић (Бега) Захиди из Горажда на име
помоћи поводом смрти супруга Ушановић (Хасана) Рашида члана породице погинулог борца-шехида.
Члан 2.

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:03–14-1615/09
07.09.2009.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.

829
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско–подрињског кантона
Горажде («Службене новине Босанско
–подрињског кантона Горажде» број:
5/03), а у складу са утрошком средстава са економског кода 614200 «Грантови појединцима» - БОР 005 и Закона о извршењу Буџета («Службене
новине Босанско–подрињског канто-

Одобрена средства из члана 1.
ове Одлуке уплатити Ушановић Захиди на рачун број:4255031002117355 отворен код Раифаизен банке Горажде.
Члан 3.
За реализацију Одлуке задужује
се Министраство за финансије Босанско-подрињског кантона горажде, а средства обезбиједити из Буџета Министарства за борачка питања БПК Горажде, економси код 614200 - Грантови појединцима.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној огласној
табли Кантона, а накнадно ће да се
објави у «Службеним новинама Босан-
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ско-подрињског кантона Горажде».
Број:03–14-1616/09
07.09.2009.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.

830
На основу члана 8. став 2. Закона о враћању, додјели и продаји станова («Службене новине Федерације
Босне и Херцеговине», број: 28/05 и
2/08), 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 35. редовној сједници, одржаној дана 07.09.2009. године,
д о н о с и:

УРЕДБУ
о измјенама Уредбе о утврђивању
редослиједа приоритета за додјелу
станова приватизираних предузећа
Члан 1.
У Уредби о утврђивању редослиједа приоритета за додјелу станова
приватизираних предузећа («Службене новине Босанско–подрињског кантона Горажде», број: 15/05), члан 14.
став 2. мијења се и гласи:

угостепеним органом управе, даљи поступак спроводиће се по одредбама ове
Уредбе.
Члан 3.
Ова Уредба ступа на снагу осмог
дана од дана објављивања у „Службеним новинама Босанско–подрињског кантона Горажде“.
Број:03–23-1617/09
07.09.2009.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.

831
На основу члана 24. Закона о Влади Босанско–подрињског кантона Горажде («Службене новине Босанско–подрињског кантона Горажде», број:5/03)
и члана 36. Закона о извршењу Буџета
Босанско–подрињског кантона Горажде
(«Службене новине Босанско–подрињског кантона Горажде», број:4/09), Влада
Босанско–подрињског кантона Горажде,
на својој 35. редовној сједници, одржаној дана 07.09.2009.године, д о н о с и:

ОДЛУКУ
о одобравању грантова општинама
у саставу Босанско-подрињског
кантона Горажде
Члан 1.

«Рјешење о додјели стана из
става 1. овог члана је коначно и
против истог није дозвољена жалба,
али се може покренути парнични
поступак пред надлежним судом».
Члан 2.
Ако је прије ступања на снагу
ове Уредбе започет поступак пред др-

Овом Одлуком одобравају се грантови општинама у саставу Босанскоподрињског кантона Горажде за мјесец
јули 2009. године, како слиједи:
1. Општина Горажде......... 90.000,00 КМ,
из Буџета Владе Босанско-подрињског кантона Горажде, економски код
6141161 - Грант Општини Горажде;
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2. Општина Фоча–Устиколина 90.000,00
КМ, из Буџета Владе Босанско-подрињског кантона Горажде, економски код 6141162 – Грант Општини
Фоча – Устиколина;
3. Општина Пале–Прача ...... 90.000,00
КМ, из Буџета Владе Босанско-подрињског кантона Горажде, економски код 6141163 – Грант Општини
Пале – Прача.
Члан 2.
За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за финансије
Босанско–подрињског кантона Горажде, а корисници средстава дужни су
прије одобравања средстава за наредни мјесец поднијети извјештај о утрошку средстава одобрених у члану 1.
ове Одлуке.
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:03–14-1611/09
07.09.2009.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.

832
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско–подрињског кантона
Горажде («Службене новине Босанско
–подрињског кантона Горажде», број:
5/03) и члана 36. Закона о извршењу
Буџета Босанско–подрињског кантона Горажде («Службене новине Босанско–подрињског кантона Горажде»,
број:4/09), Влада Босанско–подрињск-

ог кантона Горажде, на својој 35. редовној сједници, одржаној дана 07.09.2009.
године, д о н о с и:

ОДЛУКУ
о одобравању грантова општинама
у саставу Босанско–подрињског
кантона Горажде
Члан 1.
Овом Одлуком одобравају се грантови општинама у саставу Босанскоподрињског кантона Горажде за мјесец
август 2009. године, како слиједи:
1. Општина Горажде......... 90.000,00 КМ,
из Буџета Владе Босанско-подрињског кантона Горажде, економски код
6141161 - Грант Општини Горажде;
2. Општина Фоча–Устиколина.... 90.000,00
КМ, из Буџета Владе Босанско-подрињског кантона Горажде, економски
код 6141162 – Грант Општини Фоча
– Устиколина;
3. Општина Пале–Прача 90.000,00 КМ,
из Буџета Владе Босанско-подрињског кантона Горажде, економски код
6141163 – Грант Општини Пале –
Прача.
Члан 2.
За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за финансије Босанско–подрињског кантона Горажде,
корисници средстава дужни су прије
одобравања средстава за наредни мјесец поднијети извјештај о утрошку средстава одобрених у члану 1. ове Одлуке.
Члан 3.
Одлука ступа на снагу даном
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објављивања на службеној огласној табли Кантона, а накнадно ће да се објави у «Службеним новинама Босанско–подрињског кантона Горажде».
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Maire Kuss BP 79 F-67000 STRASBURT
BIC-Swift CMCI FR 2A IBAN: FR76 1027
8010 010 01000 374 5044 567.
Члан 3.

Број:03–14-1610/09
07.09.2009.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.

833
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 35. редовној сједници, одржаној дана 07.09.2009.
године, д о н о с и:

ОДЛУКУ
о плаћању чланарине за АЕР
(Скупштина европских регија)
за 2009. годину

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:03–14-1612/09
07.09.2009.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.

834
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 35. редовној сједници, одржаној дана 07.09.2009.год., д о н о с и:

Члан 1.
Овом Одлуком даје се сагласност за плаћање чланарине за АЕР (Скупштина европских регија) за 2009.годину, у износу од 2.808,00 евра.

ОДЛУКУ
о давању сагласности за плаћање
рачуна насталих за вријеме посјете
делегације Источни Азербејџан
Босанско–подрињском кантону
Горажде

Члан 2.
Члан 1.
За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за финансије
Босанско–подрињског кантона Горажде,
а средства су обезбијеђена у Буџету
Владе Босанско–подрињског кантона
Горажде, економски код 613900 – Уговорене и друге посебене услуге.
Средства уплатити на рачун
Assemblée des Régions d`Europe No
Cpte 10278 01001 00037450445 67 CCM
STRASBOURG ST JEAN 2 rue du

Овом Одлуком даје се сагласност
за плаћање рачуна насталих за вријеме
посјете делегације Источни АзербејџанИсламска Република Иран у укупном
износу од 17.807,76 КМ, како слиједи:
- Фактура бр.188/09 у износу од 981,00
КМ, АС КОМПАНИ д.о.о. Горажде,
за услуге вечере за госте;
- Фактура број: 187/09 у износу од
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-

1.110,50 КМ, АС КОМПАНИ д.о.о.
Горажде, за услуге ручка за госте;
Уговор о дјелу – Ален Селимовић,
у износу од 354,28 КМ, за набавку
репрезетативиних поклона (6 сплавова);
Рачун 6600383-09 у износу од 234,00
КМ, ЈП Међународни аеродром «Сарајево» д.о.о., за закуп ВИП салона;
Рачун ФН00120-09 у износу од 75,00
КМ, ЈП Међународни аеродром
«Сарајево» д.о.о. за конзумацију пића за госте;
Рачун број: 853-09 у износу од 934,50
КМ, д.о.о. «Сарај», за услуге ноћења за госте;
Рачун број: 9/09 у износу од 664,00
КМ, «Бијела Вода» д.о.о. Прача, за
доручак за госте;
Рачун број: 0489/09 у износу од
1.950,00 КМ АТТП „Центропревоз“
д.о.о. Горажде, за услуге изнајмљивања аутобуса за потребе гостију;
Рачун број: 070/09 у износу од
9.599,80 КМ БЕНО д.о.о ПЈ Хотел
Бехар, за услуге боравка и смјештаја гостију;
Рачун број: 0068/09 у износу од
997,00 КМ Мотел Базени д.д. Витковићи, за услугу вечере за госте;
Рачун отпремница 13009 у износу
од 200,00 КМ Атеље Галерија, за набавку умјетничке слике – Мотив Горажде за репрезетативни поклон;
Рачун број: 27/09 у износу од 600,00
КМ СЗР «Седеф», за репрезетативне поклоне за госте;
Рачун број: 09-322-075868 у износу
од 19,71 КМ ОНИПРОМ д.о.о. Горажде, за набавку кафе за потребе
одржавања конференције у ЈУ Центар за културу са гостима из Ирана,
Рачун-Отпремница: 09-300-002274 у
износу од 87,97 КМ, ОНИПРОМ
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д.о.о. Горажде, за набавку сокова за
потребе одржавања конференције у
ЈУ Центар за културу са гостима из
Ирана.
Члан 2.
За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за финансије Босанско–подрињског кантона Горажде,
а средства су обезбјеђена у Буџету Владе Босанско–подрињског кантона Горажде, економски код 613900 - Уговорене
и друге посебене услуге.
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:03–14-1608/09
07.09.2009.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.

835
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 35. редовној сједници, одржаној дана 07.09.2009.год., д о н о с и:

ОДЛУКУ
о давању сагласности Кантоналној
управи за инспекцијске послове
Босанско-подрињског кантона
Горажде за плаћање разлике између
цијене услуга сервисирања службеног
возила и одштетног износа
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Члан 1.
Овом Одлуком даје се сагласност Кантоналној управи за инспекцијске послове Босанско–подрињског кантона Горажде, за плаћање разлике између цијене услуга сервисирања службеног возила Управе, испостављеног
од стране привредног друштва «ЕНОЛ»
д.о.о. Горажде и одштетног износа од
стране осигуравајућег друштва «Сарајево осигурање» д.д. Сарајево, у износу од 1.750,00 КМ.
Члан 2.
За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за финансије
Босанско–подрињског кантона Горажде.
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подрињског кантона Горажде», број:5/03),
Влада Босанско–подрињског кантона Горажде, на својој 35. редовној сједници,
одржаној дана 07.09.2009.г, д о н о с и:

ОДЛУКУ
о измјенама и допунама Програма
утрошка средстава са економског кода
614300 - Грантови непрофитним
организацијама
Члан 1.
Овом Одлуком даје се сагласност
за измјене и допуне Програма утрошка
средстава са економског кода 614300 Грантови непрофитним организацијама у Буџету Министарства за борачка питања.

Члан 3.
Члан 2.
Средства за реализацију ове Одлуке обезбјеђена су у буџету Кантоналне управе за инспекцијске послове
на економском коду 613900 – Уговорене и друге посебне услуге.

Саставни дио ове Одлуке је Програм о измјенама и допунама Програма
утрошка средстава са економског кода
614300 - Грантови непрофитним организацијама.

Члан 4.

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».

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

Број:03–14-1622/09
07.09.2009.године
Горажде

Број:03–14-1651/09
07.09.2009.године
Горажде

Босанско–подрињског кантона Горажде,

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.

836

837

На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско–подрињског кантона
Горажде («Службене новине Босанско–

На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско–подрињског кантона Горажде («Службене новине Босанско–по-
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дрињског кантона Горажде», број:5/03),
члана 4. Уредбе о утврђивању платних разреда и коефицијената за плате
руководећих и осталих државних службеника у кантоналним органима државне службе («Службене новине Босанско–подрињског кантона Горажде»,
број:11/07) и члана 4. Уредбе о утврђивању платних разреда и коефицијената за плате намјештеника у кантоналним органима државне службе («Службене новине Босанско–подрињског
кантона Горажде», број:11/07), Влада
Босанско–подрињског кантона Горажде,

на својој 36. редовној сједници, одржаној дана 08.09.2009.године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о утврђивању аконтације основице
за плату и накнаде за топли оброк
за мјесец АВГУСТ 2009. године
Члан 1.
Утврђује се аконтација основице за плату запослених лица у кантоналним органима управе, кантоналним установама и другим правним лицима која се финансирају из Буџета
Босанско–подрињског кантона Горажде,

за мјесец АВГУСТ 2009.године, у износу од 324,00 КМ.
Уз аконтацију плате за мјесец
август 2009.године исплатиће се и
разлика аконтативно утврђене основице за плату за мјесец јануар 2009.
године у износу од 30 КМ.
Члан 2.
Запосленим лицима из члана
1. ове Одлуке утврђује се накнада за
исхрану у току рада (топли оброк), за
мјесец август 2009.године, у износу од
8,00 КМ по једном радном дану.

10. септембар/рујан 2009.

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:03–14-1609/09
08.09.2009.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.

838
Министарство за правосуђе, управу и радне односе Босанско–подрињског кантона Горажде, рјешавајући по
захтјеву УДРУЖЕЊА ФУДБАЛСКИ КЛУБ
«РАДНИЧКИ», на основу члана 33. Закона о удружењима и фондацијама (“Службене новине Федерације БиХ”, број:
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-I7/2009 у прву књигу Регистра уписано је УДРУЖЕЊЕ ФУДБАЛСКИ КЛУБ
«РАДНИЧКИ».

2. Уписује се у Регистар удружења, који се води код Министарства за правосуђе, управу и радне односе Босанско-подрињског кантона Горажде
промјена Статута Удружења, број:02/09
од 19.06.2009. године, гдје се члан 11.
став 1. тачка 4. мијења тако да гласи:
”Рад са сениорским, јуниорским, кадетским, дјечијим селекцијама и на
тај начин окупљање већег броја заинтересованих за бављење спортом”.
3. Упис промјене из тачке 2. диспозитива овог Рјешења извршен је дана
25.08.2009. године.

10. септембар/рујан 2009.

4. Удружење дјелује на подручју Босанско–подрињског кантона Горажде
и даном уписа код овог Министарства стиче својство правног лица.
Образложење
УДРУЖЕЊЕ ФУДБАЛСКИ КЛУБ
«РАДНИЧКИ» уписано је у регистар

Удружења, који се води код Министарства за правосуђе, управу и радне
односе, дана 17.07.2009.године, под регистарским бројем Р-I-7/2009 у прву
књигу Регистра.
Захтјевом број: УП-1:05-05-47/09
од 17.08.2009.године, обратило се Удружење фудбалски клуб “Раднички“
за упис у Регистар промјене Статута
Удружења.
Уз захтјев је приложена Одлука о промјени Статута Удружења.
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”, број:45/02), одлучено као у диспозитиву овог Рјешења.
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.
Административна такса у износу од 2,00 КМ и 15,00 КМ уплаћена је
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по Тарифном броју 1. и 46. Закона о административним таксама („Службене
новине Босанско–подрињског кантона
Горажде“, број:17/04,9/07 и 14/08), и
доказ о њеној уплати налази се у спису
предмета.
Број:УП-1: 05-05-47/09 М И Н И С Т А Р
25.08.2009.године
Радмила Јанковић,с.р.
Горажде

839
Министарство за правосуђе, управу и радне односе Босанско–подрињског кантона Горажде, рјешавајући по
захтјеву УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА ЛОВАЧКО ДРУШТВО «ГРЕБАК» ФОЧАУСТИКОЛИНА, на основу члана 33. Закона о удружењима и фондацијама (“Службене новине Федерације БиХ”, број:
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-I1/1997 у прву књигу Регистра уписано је УДРУЖЕЊЕ ГРАЂАНА ЛОВАЧКО ДРУШТВО “ГРЕБАК” ФОЧА –
УСТИКОЛИНА.
2. Уписује се у Регистар удружења, који се води код Министарства за правосуђе, управу и радне односе Босанско–подрињског кантона Горажде,
промјена назива удружења, тако што
се назив удружења “Удружење грађана ловачко друштво “Гребак” Фоча-Устиколина мијења и нови назив
удружења је: Удружење ловачко друштво “Гребак” Фоча–Устиколина.
3. Уписује се у Регистар удружења,
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који се води код Министарства за
правосуђе, управу и радне односе
Босанско–подрињског кантона Горажде, промјена скраћеног назива
удружења, тако што се скраћени
назив удружења УГЛД “ГРЕБАК”
ФОЧА - УСТИКОЛИНА мијења и
нови скраћени назив удружења је:
УЛД “ГРЕБАК” ФОЧА-УСТИКОЛИНА.
4. Уписује се у Регистар удружења,
који се води код Министарства за
правосуђе, управу и радне односе
Босанско-подрињског кантона Горажде промјена лица овлаштених за
заступање и представљање удружења, тако што Пилав Сулејмену
– предсједнику удружења, престаје овлаштење за заступање и представљање удружења, а ново лице овлаштено за заступање и представљање удружења је Жгаљ Сифет –
предсједник Извршног одбора удружења.
5. Уписује се у Регистар удружења,
који се води код Министарства за
правосуђе, управу и радне односе
Босанско-подрињског кантона Горажде, промјена Статута удружења,
гдје је на сједници Скупштине Удружења, одржаној дана 15.08.2009.
године, донесен нови Статут са сљедећим програмским циљевима и
задацима:
- унапређење и развој ловства и
привредне дјелатности;
- сарадња са локалном заједницом,
Савезом ловачких организација
БиХ, радним, спортским и привредним организацијама и удружењима на подручју општине Фоча–Устиколина, Босанско-подри-

10. септембар/рујан 2009.

-

-

-

-

њског кантона Горажде и широм
заједницом;
дугорочно, средњорочно и краткорочно планира и унапређује ловство на подручју општине Фоча – Устиколина;
прати извршење планова, утврђује
методологију израде планова и утврђује рокове њиховог извршења;
ловиштима на којима господари
обавезно враћа ловом изнесену дивљач;
штити ријеку и поријечну дивљач;
организује насељавање дивљачи ради повећања њеног броја и побољшања њеног квалитета, оснивањем
природних и вјештачких узгајалишта;

- уништава штеточине у ловишту;
- организова ловочуварску службу у
интересу контроле и заштите дивљачи (ловишта);
- развија и његује ловну етику у редовима својих чланова и широј јавности;
- развија самоиницијативу, организован рад чланова и демократске односе;
- стручним радом и образовањем чланова кроз семинаре, предавања и
слично упознаје и проширује њихово знање из области ловства;
- развија и помаже стрељачке активности чланова;
- удружује се са другим ловачким
организацијама и савезима на подручју кантона и БиХ, ради усклађивања ловне политике;
- развија кинолошку дјелатност ради очувања расности ловачких паса, набавке нових пасмина и крстањем тј. освјежавањем пасмина;
- помаже смотре ловачких паса и њихово оцјењивање на тим смотрама;
- организова и бави се привредном
дјелатношћу.

10. септембар/рујан 2009.

6. Упис промјена из тачки 2, 3, 4. и 5.
диспозитива овог Рјешења извршен је дана 25.08.2009. године.
7. Удружење дјелује на подручју Босанско–подрињског кантона Горажде, и даном уписа код овог Министарства стиче својство правног
лица.
Образложење
УДРУЖЕЊЕ ГРАЂАНА ЛОВАЧКО ДРУШТВО «ГРЕБАК» ФОЧА
УСТИКОЛИНА уписано је у Регистар
удружења, који се води код Министарства за правосуђе, управу и радне
односе, дана 20.01.1997.године, под регистарским бројем Р-I-1/1997 у прву
књигу Регистра.
Захтјевом број: УП-1:05-05-48/09
од 24.08.2009.године, обратило се Удружење грађана ловачко друштво “Гребак” Фоча-Устиколина за упис у регистар промјене назива удружења, промјене скраћеног назива удружења,
промјене лица овлаштених за заступање представљање удружења и промјене Статута удружења.
Уз захтјев је приложена Одлука број: 23/09 од 15.08.2009. године о
промјени назива и скраћеног назива
удружења, Одлука број:25/09 од 15.08.
2009.године о именовању лица за представљање и заступање удружења, Одлука број: 24/09 од 15.08.2009.године о
именовању Извршног одбора Удружења и Одлука број:22/09 од 15.08.2009.
године о усвајању новог статута.
У поступку разматрања захтјева и приложених доказа, Министарство за правосуђе управу и радне односе Босанско-подрињског кантона Горажде, оцијенило да су испуњени ус-
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лови за упис у Регистар промјена, стога
је на основу члана 33. Закона о удружењима и фонадацијама (“Службене новине Ф БиХ”, број: 45/02) одлучено као
у диспозитиву овог Рјешења.
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.
Административна такса у износу од 2,00 КМ и 15,00 КМ уплаћена је
по Тарифном броју 1. и 46. Закона о
административним таксама („Службене новине Босанско–подрињског кантона Горажде“, број:17/04,9/07 и 14/08), и
доказ о њеној уплати налази се у спису
предмета.
Број:УП-1: 05-05-48/09 М И Н И С Т А Р
25.08.2009.године. Радмила Јанковић,с.р.
Горажде

840
Министарство за правосуђе, управу и радне односе Босанско–подрињског кантона Горажде, рјешавајући по
захтјеву УДРУЖЕЊА АЕРО КЛУБ «LETFLIGHT», на основу члана 29. Закона о
удружењима и фондацијама (“Службене новине Федерације БиХ”, број: 45/02),
д о н о с и:
РЈЕШЕЊЕ
1. Уписује се у Регистар удружења, ко-

ји се води код Министарства за правосуђе, управу и радне односе Босанско–подрињског кантона Горажде,
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УДРУЖЕЊЕ АЕРО КЛУБ
“LET-FLIGHT”.
Скраћени назив удружења је:
АК “LET-FLIGHT”.
Сједиште удружења је у Горажду, у улици Побарник бр. 13.
2. Упис је извршен под регистарским
бројем Р- I-8/2009. у прву Књигу
регистра, дана 22.07.2009.године.
3. УДРУЖЕЊЕ АЕРО КЛУБ “ЛЕТ-ФЛИГХТ” је добровољно, назависно, ванстраначко удружење са сљедећим
програмским циљевима, дјелатностима и задацима:
- афирмација аеро спорта и аеро
саобраћаја;
- позивање и учлањење грађана по
сопственој жељи;
- израда саопштења и информација, публикација и презентација
достигнућа у аеро комуникацијама;
- набавка уређаја и средстава техничке подршке за обуку, симулацију летења и летење;
- едуцирање, школовање и усавршавање грађана у кориштењу ваздухопловних уређаја летјелица;
- припрема и уређење додјељеног
простора за аеродроме-хелиодроме;
- подршка и развој авиокомуникација БиХ;
- подршка у брзом транспорту лица и ствари;
- подршка развоја привреде и туризма Босанско-подрињског кантона Горажде и БиХ;
- набавка уређаја и средстава техничке подршке за обуку, симулацију летења и летење.

10. септембар/рујан 2009.

4. УДРУЖЕЊЕ АЕРО КЛУБ “LET-FLIGHT”
дјелује на подручју Босанско–подрињског кантона Горажде и даном уписа код овог Министарства стиче својство правног лица.
5. Лица овлаштена за заступање и представљање УДРУЖЕЊА АЕРО КЛУБ “LET-FLIGHT” су:
Сејдић Ахмет – предсједник
Управног одбора и
Букало Решад – замјеник
предсједника Управног одбора
Образложење
УДРУЖЕЊЕ АЕРО КЛУБ “LETFLIGHT” поднијело је Министарству за
правосуђе, управу и радне односе Босанско–подрињског кантона Горажде захтјев за упис у Регистар удружења, који
се води код овог Министарства.
Уз захтјев је приложена документација прописана чланом 28. Закона о
удружењима и фондацијама (“Службене новине Федерације БиХ”, број:45/02)
и то:Одлука о оснивању Удружења (Оснивачки акт), Статут Удружења (X2),
списак чланова органа управљања и
Одлука о именовању лица овлаштених
за заступање и представљање удружења.
Увидом у приложену документацију, Министарство за правосуђе, управу и радне односе Босанско–подрињског кантона Горажде, оцијенило је да
су испуњени услови за упис у Регистар
УДРУЖЕЊА АЕРО КЛУБ “LET-FLIGHT”,

стога је, сходно одговарајућим одредбама Закона о удружењима и фондацијама (“Службене новине Федерације БиХ”,
број:45/02), одлучено као у диспозитиву Рјешења.

10. септембар/рујан 2009.

Ово Рјешење је коначно у управном поступку и против истог 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: 05-05-37/09
МИНИСТАР
22.07.2009.године
Радмила Јанковић,с.р

Горажде

841
Министарство за правосуђе, управу и радне односе Босанско-подрињског кантона Горажде, рјешавајући
по захтјеву УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА
РАДИО КЛУБ «ПРАЧА», на основу
члана 33. Закона о удружењима и фондацијама («Службене новине Федерације БиХ», број: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-22/1998 у праву књигу регистра уписано је УДРУЖЕЊЕ ГРАЂАНА РАДИО КЛУБ «ПРАЧА».
2. Уписује се у Регистар удружења
који се води код Министарства за
правосуђе, управу и радне односе
Босанско-подрињског кантона Горажде промјена назива удружења, тако што се назива удружења Удружење грађана радио клуб «Прача» мјења и нови назив удружења
је: Удружење радио клуб «Прача»
Прача.
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3. Уписује се у Регистар удружења који
се води код Министарства за правосуђе, управу и радне односе Босанско-подрињског кантона Горажде промјена скраћеног назива удружења,
тако што се скраћени назив удружења У.Г.Р.К. «Прача» мјенја и нови
скраћени назив удрућења је Р.К. Прача.
4. Уписује се у регистар Удружења који
се води код Министарства за правосуђе, управу и радне односе Босанско-подчрињског кантона Горажде
промјена лица овлаштених за заступање и представљање Удружења, тако што Имшировић Емиру-Предсједнику удружења престаје овлаштење за заступање и представљање удружења, а ново лице овлаштено за
заступање и представљање удружења је: Пало Ахмет - Предсједник
Удружења.
5. Уписује се у регистар Удружења који
се води код Министарства за правосуђе, управу и радне односе Босанско-подрињског кантона Горажде
промјена Статута Удружења, гдје је
на сједници Скупштине Удружења,
донесен нови Статут са слиједећим
програмским цилјевима и задацима:
- подстицај и повезивање свих својих
чланова за образоваје на пољу електротехнике, телекомуникација и информатике путем интернет клуба, а
у оквиру секције за информатику;
- популаризација радиоаматерског покрета међу младима;
- подстицање и унапређивање рада
оператора на радиоаматерским опсезима;
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- покретање иницијативе да се законском и другом правном регулативом утврде оптимални услови, према препорукама АРА БиХ;
- унапређење сарадње са сродним
организацијама у земљи и иностранству;
- усклађивање програмских активности међу својим члановима;
- развијање спортског и такмичарског духа чланства кроз зборове и семинаре;
- заступање интереса чланства на
домаћим и међународним скуповима;
- остваривање других заједничких
интереса чланова Удружења, у складу са оснивачким актом и Статутом Удружења.
6. Упис промјена из тачке 2. 3. 4. и 5
диспозитива овог Рјешења извршена је дана 01.09.2009.године.
7. Удружење дјелује на подручју Босанско-подрињског кантона Горажде, и даном уписа, код овог Министаства, стиче својство правног лица.
Образложење
УДРУЖЕЊЕ ГРАЂАНА РАДИО КЛУБ «ПРАЧА» уписано је у регистар Удружења који се води код
Министарства за правосуђе, управу и
радне онодсе, дана 08.12.1998.године,
под регистром Р-I-22/1998 у прву
књигу регистра.
Захтјевом број: УП-1:05-05-50/09
од 27.08.2009.године, обратило се Удружење грађана радио клуб «Прача»
за упис у регистар промјене назива
удрућења, промјену скраћеног назива
удружења, промјену лица овлаштен-

10. септембар/рујан 2009.

их за заступање представљање удружења и промјену Статута Удружења.
Уз захтјев је приложена Одлука
број:09/09 од 25.08.2009.године, о промјени назива Удружења, одлуке број:
16/09 од 25.08.2009.године о промјени
скраћеног назива Удружења, Одлуке
број:07/09 од 25.08.2009.године о именовању Управног одбора и Предсједника
Удружења, Одлука број:14/09 од 25.08.
2009.године о разрјешењу лица овлаштеног за заступање и представљање Удружења, Одлука број: 08/09 од 25.08.
2009.године о именовању Надзорног одбора Удружења и Одлука број:15/09 од
15.08.2009.године о усвајању новог Статута.
У поступку разматрања захтјева
и приложених доказа Министарство за
правосуђе управу и рдне односе Босанско-подрињског кантона Горажде, оцјенило да су испуњени услови за упис у
регистар промјена, стога је на основу
члана 33. Закона о удружењима и фондацијама («Службене новине ф биХ»,
број:45/02) одлучило као у диспозитиву
овог Рјешења.
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.
Административна такса у износу од 2,00 КМ и 15,00 КМ уплаћена је по
Тарифном број 1. и 46. Закона о административним таксама («Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде», број:17/04, 9/07 и 14/08), и доказ
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о њеној уплати налази се у спису предмета.
Број:УП-1:05-05-50/09
01.09.2009.године
Горажде

МИНИСТАР
Радила Јанковић,с.р.

842
На основу члана 66. Закона о
организацији органа управе у Федерацији Босне и Херцеговине („Службене новине Ф БиХ“ број:35/05), те на
основу члана 11. Закона о кантоналним министарствима и другим тијелима кантоналне управе („Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде“ број:05/03), Министар за образовање, науку, културу и спорт Босанско-подрињског кантона Горажде,
доноси:
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законом (наставник или стручни сарадник сматра се наставником који има
VI или VII степен школске спреме, али
није квалификован за одређени предмет нпр. наставник хисторије предаје географију).
III
У случају да се на конкурс није
пријавио кандидат који испуњава услове за пријем у радни однос на одређено или неодређено вријеме, директор школе може ангажовати запосленика који је стручан за одређени наставни
предмет и то на основу Уговора о повременим и привременим пословима уз писмену сагласност Министарства за образовање, науку, културу и спорт и Владе Босанско-подрињског кантона Горажде.
IV

УПУТСТВО
о ангажовању наставника и других
лица за рад у наставном процесу у
основним школама са подручја
Босанско- подрињског кантона
Горажде

Вриједност часа за запосленика
који је стручан за одређени наставни
предмет ангажованог у настави на основу уговора о привременим и повременим пословима износи 7,5 КМ.

I

V

Наставници, стручни сарадници и сарадници примају се у радни
однос на основу конкурса. Конкурс се
обавезно расписује најмање два пута
у току школске године.

У случају да се на конкурс није
пријавио кандидат који испуњава услове за пријем у радни однос на одређено
или неодређено вријеме, те да директор школе није могао ангажовати наставника који је стручан за одређени предмет у складу са чланом III овог Упутства, директор школе може ангажовати
нестручно лице на основу Уговора о
повременим и привременим пословима
уз писмену сагласност Министарства за
образовање, науку, културу и спорт и
Владе Босанско-подрињског кантона Горажде.

II
Наставници или стручни сарадници који немају прописане квалификације могу бити ангажовани у школи на одређено вријеме под условом
да се на конкурс није пријавио кандидат који испуњава услове прописане
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VI

I

Вриједност часа за нестручна
лица ангажована у настави на основу
уговора о привременим и повременим пословима износи 6,20 КМ.

Наставници, стручни сарадници
и сарадници примају се у радни однос
на основу конкурса. Конкурс се обавезно расписује најмање два пута у току
школске године.

VII
Ступањем на снагу овог Упутства престаје да важи Упутство за пријем у радни однос на одређено вријеме број:10-34-438/05 од 27.07.2005.год.
VIII
Ово Упутство ступа на снагу
даном доношења, а накнадно ће да се
објави у „Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде“.
Број:10-14-3357-1/09 М И Н И С Т Р И Ц А
07.09.2009.године Алма Делизаимовић,с.р.
Горажде

843
На основу члана 66. Закона о
организацији органа управе у Федерацији Босне и Херцеговине („Службене новине Ф БиХ“ број:35/05), те на
основу члана 11. Закона о кантоналним министарствима и другим тијелима кантоналне управе („Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде“ број:05/03), Министар за образовање, науку, културу и спорт Босанско-подрињског кантона Горажде,
доноси:
УПУТСТВО
о ангажовању наставника и других
лица за рад у наставном процесу у
средњим школама са подручја
Босанско- подрињског кантона
Горажде

II
У случају да се на Конкурс није
пријавио кандидат који испуњава услове за пријем у радни однос на одређено
или неодређено вријеме, директор школе може ангажовати запосленика који
је стручан за одређени наставни предмет и то на основу Уговора о повременим и привременим пословима уз писмену сагласност Министарства за образовање, науку, културу и спорт и Владе
Босанско-подрињског кантона Горажде.
III
Вриједност часа за запосленика VII
степена стручне спреме који је стручан
за одређени наставни предмет ангажованог у настави на основу уговора о привременим и повременим пословима
износи 10,00 КМ, док је вриједност часа
за запосленика са VI степеном 7,50 КМ а
са IV степеном стручне спреме 5,00 КМ.
IV
У случају да се на конкурс није
пријавио кандидат који испуњава услове за пријем у радни однос на одређено
или неодређено вријеме, те да директор школе није могао ангажовати наставника који је стручан за одређени предмет у складу са чланом II овог Упутства, директор школе може ангажовати
нестручно лице на основу уговора о по-
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временим и привременим пословима
уз писмену сагласност Министарства
за образовање, науку, културу и спорт и Владе Босанско-подрињског кантона Горажде.

УРЕДБУ
О УРЕДУ ЗА ПРИТУЖБЕ
ЈАВНОСТИ
ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ:

V

Члан 1.

Вриједност часа за нестручна
лица ангажована у настави на основу
Уговора о привременим и повременим пословима износи 7,00 КМ.

Ступањем на снагу овог Упутства престаје да важи Упутство за пријем у радни однос на одређено вријеме број:10-34-438/05 од 27.07.2005.год.

Овом се Уредбом уређују надлежности и организацијски статус Уреда
за притузбе јавности (у даљњем тексту:
Уред), који се оснива у Министарству
за унуттрашње послове Босанско-подрињског кантона Горажде (у даљњем тексту: Министарство), утврђују мандат и
критерији за избор чланова Уреда, именовање и поступак разрјешења чланова
Уреда и уређује начин рада Уреда и
друга питања од значаја за рад Уреда.

VII

Члан 2.

Ово Упутство ступа на снагу
да-ном доношења, а накнадно ће да
се објави у „Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде“.

У овој Уредби значење појединих израза је сљедеће:

VI

Број:10-14-3357/09
МИНИСТРИЦА
07.09.2009.године Алма Делизаимовић,с.р.
Горажде

844
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде („Службене новине Босанско
-подрињског кантона Горажде“, број:
5/03), а у вези са чланом 81.а и 83. Закона о унутрашњим пословима Босанско-подрињског кантона Горажде („Службене новине Босанско-подрињског
кантона Горажде“, број: 2/02, 8/02,
10/02 и 3/03), Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на својој 30.
редовној сједници, одржаној дана 29.
07.2009.године, д о н о с и:

„Комисија Скупштине“ представља комисију Скупштине Босанско-подрињског кантона Горажде формирану због
праћења стања безбједности и контроле дијела рада Министарства.
„Уред“ значи Уред за притужбе
јавности.
„Одговарајући представник“ значи:
a) У вези са службеником полиције на
нивоу станице – командир станице;
б) У вези са било којим другим службеником полиције
• Ако је он виши руководилац – начелник Полицијске управе на нивоу
полицијске управе и комесар полиције на нивоу Управе полиције.
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• Ако он није руководни полицијски
службеник–руководилац те јединице.

ц) У вези са неовлаштеним или другим службеником са посебним овлаштењем:
• Ако је руководећи државни службеник – Секретар министарства,
начелник Управе за администрацију и подршку и шеф кабинета министра,
• Ако је руководилац организационе
јединице – начелник Сектора, одсјека или одјељења.
„Жалба“ значи примједба на понашање полицијског службеника која је поднесена од:
• стране члана заједнице,
• испред члана заједнице са његовим
писменим пристанком,
• стране руководиоца у облику извјештаја о служби или на други начин,
• стране службеника против његовог
руководиоца или било којег другог
службеника.
„Дисциплинска процедура“ значи процедура започета на основу одредби
Закона или Правилника о дисциплинској и материјалној одговорности Министарства унутрашњих послова Босанско-подрињског кантона Горажде.
„Истражни службеник“ значи полицијски службеник у Јединици за професионалне стандарде унутар Управе
полиције, као и било које друго лице
овлаштено од стране Уреда да истражује жалбе.
„Виши руководни службеник“ значи
полицијски службеник у чину инспектор или вишем чину.
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„Тежа повреда“ значи лом, повреда унутрашњих органа,оштећења тјелесних
функција, дубока посјекотина или дубока растрганост.
Члан 3.
УРЕД ЈЕ ОДГОВОРАН ЗА:
a) просљеђивање жалби Јединици за
професионалне стандарде у циљу
покретања истраге по жалби на било
којег полицијског службеника,
б) надгледања истраге коју проводи
Јединица за професионалне стандарде,
ц) издавање наредбе за поновну истрагу у случају гдје Уред није задовољан
првобитном истрагом Јединице за
професионалне стандарде,
д) упознавање са извјештајима упућеним тужиоцу од стране Јединице за
професионалне стандарде или Сектора крим полиције гдје је констатовано постојање основа сумње о кривичној одговорности,
е) надгледање неформалних рјешавања жалби грађана, како би се осигурало да нема притисака на подносиоца жалбе током рјешавања жалбе на
овакав начин,
ф) примање извјештаја од суда у вези са
кривичним или другим прекршајним пријавама гдје су полицијски службеници предмет истраге и/или поступка,
г) надгледање извршења изречене казне и спровођење исте,
х) иницирање правне мјере против подносиоца жалбе у случају било какве
безвриједне, лажне или неосноване
пријаве,
i) препоруке дисциплинских мјера против полицијског службеника у Јед-
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иници за професионалне стандарде или руководиоца Јединице за
злоупотребу или запостављање истраге,
j) Уред треба бити консултован за
било који премјештај службеника
Јединице за професионалне стандарде,
к) Предузимање мјера против било
којег упосленика министарства који одгоди, опструира или задржи
информацију везану за било који
дисциплински поступак или истрагу,
л) припрема и шаље Скупштини Кантона тромјесечне и годишње извјештаје путем Комисије Скупштине по питањима везаним за његову
функцију, укључујући и питања која заслужују пажњу Владе Босанско
-подрињског кантона Горажде, због своје тежине и других ванредних околности.
Члан 4.
Уред ће функционисати унутар структуре Министарства, а дужности и задаци извршаваће се неовисно
од ланца руковођења на било којем
нивоу у Министарству.
Члан 5.
САСАТАВ УРЕДА:
1. Уред ће бити састављен од предсједавајућег, два (2) члана и техничког секретара Уреда.
2. Предсједавајући Уреда бира се из
јавности.
3. За чланове Уреда бира се један представник јавности и један државни службеник Министарства за ун-
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утрашње послове Босанско-подрињског кантона Горажде.
4. Састав Уреда треба одражавати националну заступљеност становништва по попису из 1991.године, а најмање
једно лице треба бити женског спола.
Члан 6.
Чланови Уреда који су представници јавности за рад у Уреду имају
право на накнаду у складу са Одлуком
Владе Босанско-подрињског кантона Горажде о висини накнаде за рад у Уреду.
Лица ће бити именована на период од двије (2) године.
Нити један члан или предсједавајући Уреда неће бити именован на
више од два (2) мандата.
Министарство ће покренути поступак именовања нових чланова и предсједавајућег најмање шест (6) мјесеци
прије истека мандата, осим у случајевима накнадног/ванредног избора и именовања када за то постоји оправдана
потреба.
Члан 7.
КРИТЕРИЈИ ЗА ИМЕНОВАЊЕ:
Предсједавајући
и
чланови
Уреда морају имати најмање VII степен
школске спреме (ВСС).
Члан Уреда из Министарства за
унутрашње послове може бити државни службеник који у посљедњих 5 година није дисциплински одговарао за тежу повреду службене дужности и који
је посљедњом службеном оцјеном за свој рад оцијењен минимално „успјешан“.
Комисија Скупштине и министарство
морају поштовати сљедеће критерије
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приликом избора лица за Уред:
a) Предсједавајући мора имати најмање десет (10) година искуства у правној струци, од чега најмање пет
година на руководним радним мјестима у органима управе или као
судац или тужитељ;
б) Морају бити држављани Босне и
Херцеговине;
ц) Само члан Уреда који се бира из
Министарства може бити државни
службеник;
д) Не могу бити чланови ниједне политичке партије;
е) Не смију имати криминални досије или бити казнено осуђивани,
укључујући и брисане пресуде;
ф) Чланови могу бити било које професије из области друштвених, техничких или медицинских наука,
сваки најмање десет (10) година радног искуства у својим професијама;
г) Технички секретар Уреда мора имати најмање завршену средњу стручну спрему.
Члан 8.
НЕСПОЈИВОСТ
За предсједавајућег и чланове
Уреда не могу бити изабрана лица која су чланови:
1. Независног одбора за избор и именовање полицијскиг комесара;
2. Првостепене дисциплинске комисије за полицијске службенике;
3. Полицијског одбора.
Члан 9.
ПОСТУПАК ИЗБОРА:
Оглашавање упражњене пози-
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ције Предсједавајућег и члана Уреда из
реда јавности врши се искључиво путем јавног оглашавања.
Оглашавање упражњене позиције за члана Уреда из Министарства врши се путем интерног оглашавања.
Министарство ће формирати комисију за прелиминарни избор кандидата за сваку упражњену позицију која
ће утврђивати само испуњење услова
тражених јавним/интерним оглашавањем.
Министарство за унутрашње послове ће доставити само приједлоге кандидата који испуњавају услове за предсједавајућег и чланове Уреда за сваку
упражњену позицију Комисији Скупштине која врши коначан избор и о томе обавјештава Министарство.
Комисија Скупштине ће обавити интервју са кандидатима који испуњавају услове за предсједавајућег и чланове Уреда, и након одабира доставити
имена кандидата Министарству.
Министар Министарства за унутрашње послове ће донијети рјешања о
именовању на поменуте позиције.
Техничког секретара Уреда бира
и именује министар Министарства из
реда упосленика Министарства, а који
нису полицијски службеници.
Члан 10.
РАЗРЈЕШЕЊЕ ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋЕГ
И ЧЛАНОВА
Само у случају непрофесионалног рада на основу писмених препорука Комисије Скупштине, Министарство
ће разрјешити предсједавајућег или чланове Уреда или у случају престанка
услова из члана 7. става 3. тачке б, ц, д,
и е. ове Уредбе.
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Комисија Скупштине испитаће
сваки приједлог за разрјешење од стране предсједавајућег Уреда и предложити разрјешење дужности одређеног члана, уколико то оцијени потребним.
Ако се чланови Уреда пожале
на предсједавајућег у писменој форми или ако се један члан Уреда пожали на предсједавајућег у писменој форми, па се таква жалба понови, Комисија Скупштине ће испитати сваку
жалбу од стране чланова/члана Уреда и предложити разрјешење дужности предсједавајућег, уколико то оцијени потребним.
Члан 11.
РАД ПО ЖАЛБИ
Јединица за професионалне стандарде ће у року од 24 сата доставити све жалбе Уреду, било да су оне
поднесене од стране грађана или од
стране упосленика Министарства и
Уред ће подузимати одговарајуће мјере за сваку жалбу појединачно. Јединица за професионалне стандарде ће
од Уреда тражити дозволу у вези са
одлукама који ће се случајеви истраживати на нивоу полицијске станице,
полицијске Управе или Управе полиције односно Јединице за професионалне стандарде. То ће овисити о тежини наведених прекршаја, чак и када се други фактори могу узети у обзир.
Када год постоји сазнање о могућем кривичном дјелу тражиће се
помоћ криминалистичке полиције у
што краћем року и случај ће бити истраживан као било који други навод о
кривичном дјелу. Истражитељи кри-
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миналистичке полиције који воде истрагу обавјештаватће Уред о напретку по
свим фазама истраге, а истражитељ Јединице за професионалне стандарде
који је задужен за тај случај ће радити
истодобно са криминалистичким истражитељем.
У случају да се деси било који од
доле наведених инцидената, Уред ће затражити од Јединице за професионалне стандарде да покрене свеобухватну
истрагу без обзира да ли је ико поднио
жалбу:
1. Смрт лица у полицијском притвору
или под полицијском заштитом;
2. Тежа тјелесна повреда лица док је у
притвору или под полицијском заштитом;
3. Саобраћајна незгода са смртним посљедицама по лица или тешка саобраћајна незгода у којој је учествовало
службено моторно возило или друго
превозно средство полиције;
4. Било који случај у којем је полицајац
употријебио ватрено оружје или је
употријебио силу;
5. Било који случај дискриминације на
националној, етничкој или расној основи од стране полицијског службеника;
6. Било које сазнање о постојању корупције или злоупотребе овлаштења.
Одговарајући представник ће пријавити напријед наведене инциденте
Уреду без обзира да ли су предмет жалбе грађана или упосленика Министарства.
Члан 12.
Након примања жалбе одговарајући представник ће узети у разматра-
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ње да ли је жалба погодна за неформално разрјешење и може затражити
од истражитеља Јединице за професионалне стандарде да му асистира уз
надзор Уреда. Жалба је погодна за неформално разрјешење уколико:
a) члан заједнице о којој је ријеч да
свој пристанак,
б) ако одговарајући представник сматра да наводи у жалби, чак и уколико су доказани, не захтијевају провођење кривичног или дисциплинског поступка јер жалбене радње
не садрже обиљежја повреде службене дужности или кривичног дјела.
Све неформално ријешене жалбе одговарајући представник треба доставити Јединици за професионалне
стандарде за даље процјене и препоруке.
Уколико жалба не може бити
ријешена неформално, одговарајући
представник треба доставити исту жалбу Јединици за професионалне стандарде и писмено информисати Уред
за даљу процедуру.
Одговарајући представник ће
прослиједити било који случај Уреду
који се покаже одговарајућем представнику као случај који треба бити
просљеђен због сљедећих разлога:
a) тежине случаја,
б) посебних околности које су претходиле или ће бити посљедица случаја.
Уред ће обезбиједити да Јединица за професионалне стандарде – истражитељ за унутрашњу контролу потврди пријем жалбе према постојећим
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смјерницама. Уред ће такођер омогућити да Јединица за професионалне стандарде обавијести подносиоца жалбе коме да се обрати у вези са информацијама о току истраге. Јединица за професионалне стандарде ће након потврде
Уреда информисати подносиоца жалбе
о резултатима истраге.
Члан 13.
ПРОЦЕДУРЕ ИСТРАГЕ ВЕЗАНЕ
ЗА ЖАЛБУ
У свим случајевима када грађанин уложи жалбу против полицијског
службеника адресирану на Уред, примљену у било којој полицијској станици, управи или министарству, одговарајуће тијело ће исту прослиједити Уреду у року од 24 сата од пријема жалбе.
Ако је жалба ковертирана ни један ниво осим Уреда неће отворити коверту и
упознати се са садржајем.
Све жалбе ће након пријема бити евидентиране у књигу жалби.
Након испитивања и процјене
навода и тежине истих, Уред ће прослиједити захтијев Јединици за професионалне стандарде за истрагу и у року
од седам (7) дана затржити достављање
прелиминарног извјештаја ради доношења одлуке о даљњим мјерама.
Након пријема захтијева за истрагу, Јединица за професионалне стандарде ће исти анализирати и доставити
предсједавајућем Уреда са својим мишљењем без обзира да ли се наводи прихватају или не.
Уред након консултација са полицијским Комесаром, може именовати
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било које друго лице или тим да се
истраже одређене, односно специфичне жалбе.
Члан 14.
НАДГЛЕДАЊЕ ПОСТУПКА
Уред ће се састајати најмање једном седмично и испитати сваки прелиминарни извјештај са прегледом извршеним од стане Јединице за професионалне стандарде.
У случају да се Уред сложи са
приједлогом Јединице за професионалне стандарде да наводи нису основани, жалба ће бити окончана као таква.
Ако се Уред не сложи са приједлогом Јединице за професионалне
стандарде, исти ће издати наредбу за
поновну истрагу.
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Уред може полицијском комесару препоручити суспензију запосленика, а о суспензији ће бити одлучено у
поступку и на начин уређен законом.
Члан 15.
Уред ће, у сурадњи с надлежном
дисциплинском комисијом, осигурати
просљеђивање примјерка донесене одлуке дисциплинске комисије прекршитељу преко његовог руководиоца, који
ће бити одговоран за праводобну доставу и проведбу одлуке, као и њезино
одлагање у лични досје наведенога прекршитеља.
Јединица за професионалне стандарде ће наставити вођење свих релевантних евиденција и одржавање база
података за све дисциплинске поступке
и унутрашње истраге. Уред ће имати
несметани приступ свим досјеима и документацији Јединице за професионалне стандарде и дисциплинске комисије.
Члан 16.

Уколико су наводи основани,
Уред ће размотрити препоруку из Јединице за професионалне стандарде,
како би утврдили коју дисциплинску
санкцију треба изрећи на основу истих навода.

Полицијски комесар ће обавјестити Уред о свим пресудама и кривичним поступцима против полицијских
службеника који су вођени пред судом
и дисциплинским комисијама.

Уколико је утврђено да наводи
упућују на лакшу повреду радне дужности, случај ће бити достављен полицијском комесару како би се починиоцу изрекла одговарајућа дисциплинска санкција по том дјелу.

Жалбе уложене против полицијског комесара Уред, без одгоде, доставља Независном одбору за избор и именовање полицијског комесара Скупштине Кантона на даљњи поступак и рјешавање.

Уколико се утврди да наводи
упућују на тежу повреду радне дужности, случај ће бити просљеђен предсједнику првостепене дисциплинске
комисије.

Члан 17.
АДМИНИСТРАЦИЈА И ПОДРШКА
Министарство ће обезбиједити
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неопходну административну и логистичку подршку Уреду, који ће у току
свог рада и засједања бити смјештен у
Министарству и функционисати у кабинету министра.
Комисија Скупштине која заприма тромјесечне и годишње извјештаје разматра потребе Уреда и предузима одговарајуће мјере и у консултацији са министром Министарства отклања евентуалне сметње уколико постоје, ради несметаног функционисања Уреда.
Уред ће спроводити анализе тренда почињених повреда и предлагати министру Министарства и полицијском комесару дугорочне мјере за
њихово отклањање.
ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

845
На основу члана 42, у вези са чланом 47. став 3, чланом 57. став 3, чланом 99. став 1. алинеја 6. Закона о здравственом осигурању („Службене новине
Федерације БиХ“, број:30/97, 07/02 и
70/08), Закона о доприносима, Правилникa о начину обрачуна и уплате доприноса, Закона о порезу на доходак и
члана 20. Статута Завода здравственог
осигурања Босанско-подрињског кантона Горажде, Управни одбор Завода здравственог осигурања Босанско-подрињског кантона Горажде, на 22. сједници,
одржаној 31.08.2009.године, донио је:

ОДЛУКУ
О НАКНАДИ ПЛАТЕ ЗА ВРИЈЕМЕ
ПРИВРЕМЕНЕ СПРИЈЕЧЕНОСТИ
ЗА РАД

Члан 18.

Члан 1.

На дан ступања на снагу ове
Уредбе престаје да важи Уредба о јавножалбеном бироу број: 03-04-57/03
од 20.01.2003.године и Уредбе о измјенама и допунама Уредбе број: 03-041385/03 од 05.06.2003.године; број: 0302-3325/04 од 02.11.2004.године; број:
03-34-2184/05 од 16.11.2005.године и
број:03-14-1259/07 од 12.06.2007.год.

Овом Одлуком одређује се висина накнаде плате и највиши износ накнаде плате и начин остваривања накнаде плате за вријеме привремене спријечености за рад која се исплаћује на терет средстава Завода здравственог осигурања Босанско-подрињског кантона Горажде.
Члан 2.

Члан 19.
Ова Уредба ступа на снагу даном објављивања у „Службеним новинама Босанско-подрињског кантона
Горажде“.
Број:03-34-1414-1/09
29.07.2009.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Назиф Уручи,с.р.

Основица за накнаду плате је нето плата осигураника исплаћена у предходном мјесецу прије наступања случаја на основу којег стиче право на накнаду, умањена за законом прописане
доприносе из основице и порезе.
Основица за утврђивање накнаде плате за осигуранике у рудницима
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угља, текстилној, кожној и индустрији обуће којима се исплаћује најнижа
плата и нискоакумулацијским дјелатностима традиционалних еснафских
заната, утврђених посебним прописом кантоналне скупштине, је основица прописана чланом 6. став 1. тачка
10. Закона о доприносима умањена за
законом прописане доприносе из основице и порезе.
Осигуранику који обавља обртничку дјелатност, самосталну дјелатност у пољопривреди и шумарству,
односно самостално у облику занимања обавља професионалну дјелатност, за утврђивање основице за накнаду узима се мјесечна основица осигурања тог осигураника за обрачун и уплату доприноса за обавезно здравствено осигурање, умањена за законом
прописане доприносе и порезе.
Изнимно, када се основица за
накнаду утврђује на основу више основице осигурања изабране одлуком
осигураника, тако изабрана основица
осигурања чини основицу за накнаду
у складу са ставом 3. овог члана, ако је
осигураник на основу те основице био
здравствено осигуран најмање шест
мјесеци прије мјесеца у којем је наступио случај на основи којег се стиче
право на накнаду.
Члан 3.
Нето плата за вријеме привремене спријечености за рад која се рефундира од стране Завода здравственог осигурања Босанско-подрињског
кантона Горажде чини:
- 80 % нето исплаћене плате на коју
су плаћени доприноси на и из пла-
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те и порез на доходак, с тим да нето
плата не може бити већа од 80% просјечне плате исплаћене у Федерацији
БиХ према посљедњем објављеном
податку Федералног завода за статистику, и 100% од основице на накнаду за вријеме привремене спријечености за рад због болести и компликација проузрокованих трудноћом и
за вријеме привремене спријечености за рад због трансплантације живог ткива и органа у корист другог
лица.
Нето плата из предходног става
ове Одлуке не може бити нижа од износа минималне плате важеће за мјесец за
који се утврђује накнада.
Изнимно, висина накнаде плате
која се исплаћује на терет седстава Завода осигураницима из члана 2. став 2. ове
Одлуке износи 100% основице прописане у члану 2. став 2. ове Одлуке.
Висина накнаде плате се исплаћује на терет средстава Завода осигураницима из члана 2. став 3. ове Одлуке износи 80% основице утврђене у члану 2.
став 3. ове Одлуке.
Осигуранику из члана 2. став 3.
накнада плате припада под условом да
за вријеме боловања не ради.
Валоризација основице за нето плате за вријеме боловања извршиће се у
складу са Законом о здравственом осигурању.
Члан 4.
Обрачун и исплату накнаде плате осигуранику врши послодавац, с
тим што поврат нето плате, заједно са
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доприносима за пензијско и инвалидско осигурање на и из плате, врши Завод здравственог осигурања Босанско
-подрињског кантона Горажде, у року
од 45 дана од дана подношења захтјева за поврат.
Правно односно физичко лице
захтјев за рефундацију подноси за
нето исплаћени износ.
Рефундација доприноса за пензијско и инвалидско осигурање на и
из плате вршиће се у фискалној 2009.
години почев од 01.01.2009.године и
примјењиваће се све до доношења измјена и допуна Закона о здравственом
осигурању.
Члан 5.
Право на накнаду из предходног члана осигурана лица могу остварити под условом да је обвезник доприноса измирио обавезу уплате доприноса у складу са важећим прописима и да је у предходних шест мјесеци
непрекидно или у предходних 12 мјесеци са прекидима осигурано лице
провело на раду.
У случају да обвезници доприноса уплаћују доприносе обавезног
здравственог осигурања по стопи и
основици мањој од стопе и основице
утврђене Законом и другим важећим
прописима, накнада плате умањује се
сразмјерно проценту умањења основице и стопе доприноса.
Осигуранику којем је за вријеме привремене спријечености за рад
престао радни однос, односно обављање дјелатности личним радом, правно односно физичко лице исплаћује
накнаду плате највише 30 дана након
престанка радног односа, односно обављања дјелатности личним радом.
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Осигураник нема право на накнаду плате под условима из члана 45.
Закона о здравственом осигурању.
Члан 6.
Захтјев за рефундацију се подноси Заводу здравственог осигурања Босанско-подрињског кантона Горажде према мјесту уплате доприноса и пребивалишту осигураника.
Уз захтјев се прилажу:
- дознака издата од овлаштеног љекара;
- потврда о оствареној плати за мјесец
који претходи мјесецу у којем је
наступила спријеченост за рад;
- потврда о исплаћеној плати за коју
се тражи рефундација;
- фотокопија налога о уплати доприноса на и из плате и пореза на доходак за мјесец за који се тражи рефундација.
Члан 7.
Осигураник који је упућен надлежном Институту за медицинско вјештачење здравственог стања ради добијања оцјене радне способности и инвалидности ако боловање траје непрекидно или у прекидима укупно 12 мјесеци за исту болест у току двије календарске године, дужан је у року од 60 дана и након истека овог рока од дана пријема приједлога изабраног доктора медицине, Заводу здравственог осигурања Босанско-подрињског кантона Горажде, доставити оцјену преостале радне
способности и инвалидности како је то
речено одредбом члана 60. Закона о здравственом осигурању.
Осигураник има право на накнаду плате на терет средстава Кантона-
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лног завода здравственог осигурања
до навршених 14 мјесеци непрекидног трајања привремене спријечености за рад.
Ако надлежни орган института
за медицинско вјештачење не донесе
оцјену радне способности и инвалидности у року утврђеном у члану 60.
став 1. Закона о здравственом осигурању, Завод ће и даље исплаћивати накнаду плате осигуранику, а најдуже
до 6 мјесеци, рачунајући од истека
права на накнаду утврђену у ставу 2.
овог члана.
Осигураник за којег се доноси
оцјена радне способности и инвалидности у року од 60 дана и након тог
рока од дана пријема приједлога изабраног доктора медицине, дужан је
обезбиједити увјерење од доносиоца
првостепеног рјешења о признавању
инвалидности да је поступак оцјене
радне способности и инвалидности у
току, окончан.
Увјерење из става 4. члана 6.
осигураник је дужан најмање једном
мјесечно достављати Комисији за контролу боловања Завода здравственог
осигурања Босанско-подрињског кантона Горажде.
Члан 8.
О праву на рефундацију накнаде плате Завод здравственог осигурања Босанско-подрињског кантона Горажде рјешава по прибављеној оцјени
изабраног доктора медицине односно
љекарске комисије и контролора Завода здравственог осигурања Босанско
-подрињског кантона Горажде, без доношења формалног рјешења, али је
дужан издати писмено рјешење ако
то осигураник тражи.
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У случају када осигуранику правно односно физичко лице није утврдило плаћу (накнаду) сагласно овој Одлуци, приговор се подноси Управном
одбору који рјешава о правима осигураних лица у другом степену.
Члан 9.
У случају злоупотребе права на
боловање и с тим накнаде плате примијењују се чланови 65-67. и чланови
115-117. Закона о здравственом осигурању.
Члан 10.
Ова одлука ступа на снагу даном
доношења, а примјењиваће се до доношења Измјена и допуна Закона о здравственом осигурању.
Ступањем на снагу ове Одлуке,
ставља се ван снаге Одлука број:142622/07 од 18.09.2007. године
Члан 11.
Започети, а нерјешени захтјеви за
рефундацију боловања преко 42 дана
прије доношења ове Одлуке, ријешиће
се према Одлуци која је стављена ван
снаге у члану 10. ове Одлуке.
Број:14-2906/09
31.08.2009.године
Горажде

ПРЕДСЈЕДНИК
УПРАВНОГ ОДБОРА
Емир Сијерчић,с.р.

ИСПРАВКА
По извршеном сравнаванњу са
изворним текстом утврђено је да се у
Одлуци о измјени и допуни Буџета
Босанско-подрињског кантона Горажде
за 2009.годину, број:01-14-803/09 од 31.
08.2009.године («Службене новине Бо-
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санско-подрињског кантона Горажде,
број:09/09 од 03. септембра 2009.године) поткрала се ниже наведена грешка, па се на основу члана 153. Пословника Скупштине Босанско-подрињског кантона Горажде, даје
ИСПРАВКА
У објављеној Одлуци о измјенама и до-
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пунама Буџета Босанско-подрињског
кантона Горажде за 2009.годину у члану 3. у табели ПРИХОДИ, ПРИМИЦИ И ФИНАНСИРАЊЕ у колони 9
ИЗМЈЕНЕ И ДОПУНЕ БУЏЕТА за
2009.годину у свеукупном износу стоји «38.962.698» умјесто «38.962.798»
Број.01-14-803-1/09 ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ
05.09.2009.године. Алија Беговић,с.р.
Горажде
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