
 

 

 

 

 

 

 

 

 

997 
 

На основу Погљавља IV, Одје-
љак А, члана 23. Устава Босанско-под-
рињског кантона Горажде (“Службе-
не новине Босанско-подрињског кан-
тона Горажде“, број:8/98, 10/00 и 5/03) 
и чланова 106. и 108. Пословника Ску-
пштине Босанско-подрињског канто-
на Горажде  (“Службене новине Боса-
нско-подрињског кантона Горажде“, 
број:10/08), Скупштина Босанско-по-
дрињског кантона Горажде, на сједн-
ици одржаној 17. новембра  2009.годи-
не, донијела је: 
 
 

О  Д  Л  У  К  У 
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА 
ОДЛУКЕ О ИЗБОРУ СТАЛНИХ  
И ПОВРЕМЕНИХ РАДНИХ ТИЈЕЛА 
СКУПШТИНЕ БОСАНСКО-

ПОДРИЊСКОГ КАНТОНА  ГОРАЖДЕ 

 
Члан 1. 

 
 У члану 1. х тачка 3. Одлуке о 
избору сталних и повремених радних  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
тијела Скупштине Босанско-подрињск-
ог кантона Горажде (“Службене новине 
Босанско-подрињског кантона Горажде“, 
број:16/08, 2/09 и 4/09), умјесто имена  
Хусејновић Алмир уписује се име Аган-
овић Един, а у тачки 5. умјесто имена 
Мулаосмановић Амина уписује се име 
Хасковић Ферид. 
 

Члан 2. 
 

 Ова  Одлука ступа на снагу дан-
ом објављивања у „Службеним новина-
ма Босанско-подрињског кантона Гора-
жде“. 
 

Број:01-05-1017/09        ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ  
17.11.2009.године           Алија Беговић,с.р. 
     Г о р а ж д е  
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На основу члана 33.а Устава  Бос-
анско-подрињског кантона Горажде (“Сл-
ужбене новине Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде, број:8/98, 10/00 и 5/03);  
д о н о с и м: 

    
 
                  

 

 

 

Година  XII – Брoj 13 
18.новембар/студени 2009. 

Г О Р А Ж Д Е 

Аконтација за  IV  квартал 2009. год  

укључујући  и преплату за „Службе-

не новине БПК-а Горажде. – 40 КМ 
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У   К   А   З 
О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА  

О НОВЧАНИМ ПОДСТИЦАЈИМА 
У ПРИМАРНОЈ ОЉОПРИВРЕДНОЈ 
ПРОИЗВОДЊИ И РУРАЛНОМ 
РАЗВОЈУ НА ПОДРУЧЈУ 
БОСАНСКО-ПОДРИЊСКОГ 
КАНТОНА ГОРАЖДЕ 

 
I 

 
Проглашава се Закон о новча-

ним подстицајима у примарној пољо-
привредној производњи и руралном 
развоју на подручју Босанско-подри-
њског кантона Горажде.  
 

Број: 02-02-844/09     П Р Е М И Ј Е Р 
18.11.2009.године            Назиф Уручи,с.р. 
     Г о р а ж д е 
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З А К О Н 
О НОВЧАНИМ  ПОДСТИЦАЈИМА 
У ПРИМАРНОЈ ПОЉОПРИВРЕДНОЈ 
ПРОИЗВОДЊИ И РУРАЛНОМ 
РАЗВОЈУ НА ПОДРУЧЈУ 
БОСАНСКО-ПОДРИЊСКОG 
КАНТОНA ГОРАЖДЕ 

 
I  ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1. 
 
 Овим Законом уређујu се нов-
чани подстицаји у примарној пољоп-
ривредној производњи,  (у даљем тек-
сту: новчани подстицаји)   у Босанско-
подрињском кантону Горажде (у даљ-
ем тексту: Кантон), и то: 
 

- утврђују врсте новчаних подстица-
ја, 
- утврђују извори и висина новчан-
их подстицаја, 
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- дефинишу корисници-клијенти нов-
чаних подстицаја, 

- прописују услови за остваривање пр-
ава на новчани подстицај 

- прописује извјештавање о реализова-
ним подстицајима, 

- прописује надзор на провођењу овог 
Закона, казнене одредбе као и друга 
питања у вези са новчаним подстиц-
ајима. 

 
Члан 2. 

 

 Сврха доношења овог Закона је 
обезбјеђење сигурности и континуите-
та новчаних подстицаја са циљем ства-
рања и подстицања пољопривреде про-
изводње и руралног развоја до нивоа 
самоодрживости и профитабилности у 
форми тржишно оријентисаних робн-
их пољопривредних произвођача, под-
стицање техничко-технолошког и орга-
низационог унапређења сектора пољо-
привреде, осигурање стабилног пољоп-
ривредног дохотка и омогућавање аде-
кватног животног стандарда пољоприв-
редним произвођачима, чиме би се сте-
кли услови на извоз појединих произ-
вода, смањење зависности од увоза, га-
рантовано и сигурно снабдијевање ста-
новништва, задржавање становништва 
на руралном подручју и укупан рура-
лни развој. 
 

Члан 3. 
 

 У смислу овог Закона поједини 
изрази имају сљдеће значење: 
 

а) «Пољопривредна дјелатност» подра-
зумијева привредну дјелатност која 
обухвата анималну и биљну произ-
водњу и с њима повезане услужне 
дјелатности у складу са стандардном 
класификацијом дјелатности у Бос- 



18. нивембар/студени 2009. 
 
 
ни и Херцеговини. 

б) «Пољопривредник» је физичко ли-
це које на пољопривредном газди-
нству производи анималне и биљ-
не производе те обавља и друге по-
слове везане уз ту производњу без 
обзира на степен специјализације 
пољопривредног газдинства на кој-
ем ради и посједује знање и вјеш-
тине у пољопривреди. 

ц) «Пољопривредно газдинство» под-
разумијева производну јединицу 
или групу јединица које чине про-
изводну цјелину и са техничког и 
привредног гледишта, које се баве 
производњом пољопривредих про-
извода, а који се могу бавити и др-
угим непољопривредним и услуж-
ним дјелатностима. Пољопривред-
но газдинство може дјеловати као 
привредно друштво, обрт или зад-
руга ако је регистровано за обавља-
ње пољопривредне дјелатости, те 
као породично пољопривредно га-
здинство. 

д) «Пољопривредни производ» подр-
азумијева производе анималне, би-
љне производње и рибарства те 
производе првог степена њихове 
прераде.  

е) «Носилац пољопривредног газдин-
ства» подразумијева физичко или 
правно лице, или групу физичких 
и правних лица у складу са статус-
ом који има група и њени чланови 
према законима у Федерацији Бос-
не и Херцеговине, а чије се газдин-
ство налази на територији Босанс-
ко-подрињског кантона Горажде, те 
обавља пољопривредну дјелатност 
и регистровано је у Регистру пољо-
привредних газдинства као носил-
ац газдинства. 

ф) «Клијент-кандидат» значи правно  

Број 13 – страна 1181 
 

 
или физичко лице са сједиштем, од-
носно сталним пребивалиштем на 
подручју Кантона, које аплицира за 
остваривање права на новчане подс-
тицаје прописане овим Законом за 
производњу остварену на подручју 
Кантона. 

    
II  ВРСТЕ НОВЧАНИХ ПОДСТИЦАЈА 
 

Члан 4. 
 
   Овим Законом утврђују се нов-
чани подстицаји за: 
 

а) анималну производњу 
б) биљну производњу 
ц) инвестиције у пољопривредна газди-

нства – капитална улагања 
д) остале активности везане за пољопр-

ивреду 
е) гљиварску производњу 
ф) рурални развој 
                                                           

Члан 5. 
 
         У оквиру анималне производње 
подстиче се: 
 

- узгој приплодних јуница 
- држање млијечних крава 
- тов јунади 
- држање оваца - коза 
- умјетна оплодња 
- држање кока носиља за производњу 

конзумних јаја 
- држање пчелињих друштава 
- производња свјежег (крављег, овчиј-

ег и козијег)  млијека 
- организовани откуп свјежег млијека 
- прерада свјежег млијека 
- држање млијечних грла у систему 

узгојно-селекцијског рада 
- производња слатководне рибе  
- држање коња 
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- узгој тешких родитељских линија 

перади  
- тов свиња 
- инкубаторска производња једнод-

невних пилића 
- производња матица 
                                                             

Члан 6. 
 
        У оквиру биљне производње ра-
тарских, повртларских и воћних ку-
лтура подстиче се: 
 

- житарице (пшеница, раж, јечам, зоб 
и кукуруз) 

- хељда 
- крмно биље (кукуруз за силажу, дј-

етелина, дјетелинско травна смјеса, 
траве и сточна репа) 

- поврће (парадајз, паприка, крастав-
ац, лук, мрква, першун, цвекла, гр-
ах, грашак, чешњак)  

- порилук, шпинат, купус, салата, па-
тлиџан и меркатилни кромпир)     

- љековито, зачинско, медоносно и ар-
оматично биље (камилица, мента, 
лаванда, рузмарин,  смиље, ловор, 
фацелије) 

- конзумно и индустријско воће (јаб-
ука, крушка, шљива, трешња, виш-
ња, орах, кестен) 

- постојећи уређени воћњаци. 
 

Члан 7. 
 

У оквиру производње сјемен-
ског и садног материјала подстиче 
се: 
 

- стрна жита 
- кромпир 
- поврће 
- крмно биље   
- саднице интродуктивних и аутох-

тоних континенталних воћних врс- 
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та (јабука, крушка, дуња, мушмула, 
шљива, трешња, вишња, каисија, бр-
есква, орах, кестен, лијеска)  

- саднице јагодичастог воћа (јагода, 
малина, купина, боровница, огрозд, 
брусница, тајбери) 

  
Члан 8. 
 

Органска производња: 
 

- анимална производња из члана 5. ов-
ог Закона, ако се користи за потрош-
њу у свјежем стању, односно као си-
ровина за прераду у готов производ 
са еко знаком који је издала акреди-
тована цертификацијска кућа.  

- биљни производи из члана 6. овог 
Закона, ако се користе за потрошњу 
у свјежем стању, односно као сиров-
ина за прераду у готов производ са 
еко знаком који је издала  акредито-
вана цертификацијска кућа. 

 
Члан 9. 

 
У оквиру инвестиција у пољо-

привредну производњу - капитална 
улагања подстиче се: 
 

- изградња, проширење, реконструкц-
ија и модернизација пољопредних 
објеката за смјештај и узгој говеда, 
оваца, коза, перади, свиња и објеката 
у пчеларству 

- изградња нових и реконструкција 
постојећих рибњака 

- набавка стеоних јуница, оваца, коза, 
свиња и перади за формирање или 
проширење основног стада 

- набавка механизације и опреме у св-
рху анималне и биљне производње 

- изградња стакленика и пластеника 
- изградња система за наводњавање 
- подизање вишегодишњих засада у  
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воћарству и виноградарству 
- изградња капацитета за дораду, па-

ковање, складиштење, хлађење и су-
шење пољопривредних  производа  

- куповина, рекултивација и ремед-
ијација пољопривредног земљишта 

- набавка протуградних система  
                               

Члан 10. 
 

У осталим подршкама подст-
иче се: 
 

- реализација појединачних пројека-
та из области пољопривреде и ру-
ралног развоја које су значајне за 
развој пољопривреде и рурални 
развој 

- активности различитих организа-
ција, удружења и асоцијација које 
су у функцији развоја пољоприв-
редне производње Кантона 

- организовање различитих манифе-
стација, приредби и сајмова из обл-
асти пољопривреде који се одржа-
вају у или ван територије кантона 

- регресирање камата по кредитима 
одобреним за пољопривредну про-
изводњу, а за реализацију пројека-
та из области пољопривреде и ру-
ралног развоја 

- помоћ у развоју истраживачких пр-
ојеката који су специфични и има-
ју значај у укупном  развоју Канто-
на 

- подстицај здраственој заштити жи-
вотиња 

- субвенционирање осигурања пољ-
опривредних произвођача и имо-
вине 

- субвенционирање пољопривредн-
их произвођача при регистрацији 
пољопривредног обртништва  

                                                          

Број 13 – страна 1183 
 

 
Члан 11. 

 
Гљиварска производња: 

 

      У оквиру гљиварске производ-
ње подстиче се производња гљива у ко-
нтролисаним условима  и то: 
 

- производња шампињона 
- производња буковаче 
 

Члан 12. 
 

Рурални развој: 
 

Подстицај руралног развоја има 
за циљ економски, социјални и култу-
рни напредак становништва у руралн-
ом подручју, уз уважавање принципа 
одрживог развоја.    

Новчани подстицаји за рурални 
развој уводе се ради унапређења пољо-
привреде, односно развоја анималне и 
биљне производње, те очувања земљи-
шта у добром пољопривредном и око-
лишном стању. 
 

У руралном развоју подстичу се: 
 

- инвестиције у пољопривредна газди-
нства, 

- рурална инфраструктура 
- млади пољопривредници 
- традиционални производи 
- подручја са тежим условима привре-

ђивања у пољопривреди 
- очување аутохтоних животињских и 

биљних врста 
- услуге и допунске активности 
- очување руралног насљеђа 
 
III  ИЗВОР И  ВИСИНА СРЕДСТАВА 
 

Члан 13. 
 

        Средства за новчани подстицај из  
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члана 1. овог Закона, осигуравају се у 
Буџету Босанско-подрињског кантона 
Горажде (у даљњем тексту: Буџет Ка-
нтона) за сваку календарску годину и 
иста ће се планирати у оквиру ДОБ-а 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де за период 2010-2012. година, с циљ-
ем да на крају овог периода издвајања 
по овом основу не могу бити мања од  
3% годишњег Буџета  Кантона.        
                           

Члан 14. 
 
        Извор и висина новчаних подсти-
цаја по јединици и врсти подстицаја 
утврђује се Програмом који Влада Бо-
санско-подрињског кантона Горажде 
доноси за сваку календарску годину 
на приједлог ресорног министарства. 
  

Члан 15. 
 
       У укупно предвиђеним средстви-
ма за подстицај у примарној пољопр-
ивредној производњи и руралном ра-
звоју, износ резервних средстава не 
може бити мањи од 5%. 
 
IV  КОРИСНИЦИ – КЛИЈЕНТИ  
      НОВЧАНИХ ПОДСТИЦАЈА 
 

Члан 16. 
 
1. Право на новчани подстцај имају 

физичка и правна лица (у даљњем 
тексту: корисници – клијенти) која 
испуњавају сљедеће опште услове: 

 

- која су регистрирана за обавља-
ње примарне пољопривредне 
производње на територији Боса-
нско-подрињског кантона Гора-
жде и која су уписана у Регистар 
пољопривредних  газдинстава и 
Регистар клијената;  
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- имају пребивалиште или сједиш-
те на територији Босанско-подри-
њског кантона Горажде 

- која производе за тржиште или 
дају услуге на тржишту; 

- која испуњавају и остале посебно 
прописане услове утврђене овим 
Законом и  подзаконским актима.   

 

2. Корисник-клијент остварује права за 
новчани подстицај на основу подни-
јетог захтјева, а додјељена средства 
дужан је намјенски користити, а до-
кументацију на основу које је оствар-
ио новчани подстицај дужан је чува-
ти пет година.  

  
V  УСЛОВИ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ  
      ПРАВА НА НОВЧАНЕ  
      ПОДСТИЦАЈЕ 
 

Члан 17. 
   
           Корисници-клијенти  из члана 16. 
овог Закона обавезни су се уписати у 
Регистар пољопривредних газдинстава 
и Регистар клијената (у даљем тексту: 
регистри) у складу са Законом о пољо-
привреди («Службене новине Федера-
ције БиХ», број 88/07).  
          Захтјев за упис у регистре из става 
1. овог члана носилац пољопривредног 
газдинства подноси надлежној општи-
нској служби на чијем подручју се нала-
зи сједиште правног лица и обрта, одн-
осно пребивалиште физичког лица но-
сиоца породичног пољопривредног га-
здинства. 
                                                            

Члан 18. 
 

         Новчани подстицаји се реализују 
на основу Програма подстицаја којим 
се утврђују врста подстицаја, висина по-
дстицаја по јединици производње, уку- 
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пна вриједност новчаних подстицаја, 
општи и посебни критерији за оства-
ривања подстицаја, начин остварива-
ња, те надзор и контрола њиховог пр-
овођења.  
         Програм подстицаја за пољопри-
вреду ставиће се на јавну расправу 
прије него што га кантонално Минис-
тарство за привреду достави Влади 
Босанско–подрињског кантона Гора-
жде на расправу и усвајање. 
      

Члан 19. 
 

 Ресорни министар надлежан 
за послове пољопривреде доноси Уп-
уства  о посебним условима које мора 
задовољити подносилац захтјева за 
остварење новчаних подстицаја, пост-
упак за његово остварење, потребну 
документацију и обрасце, начин њи-
хове исплате, рокове за подношење 
захтјева, те обавезе које корисник мо-
ра испунити након пријема новчаних 
подстицаја. 
 

Члан 20. 
 

 Кантонално министарство ће 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде достављати извјештај о реа-
лизацији новчаних подстицаја свака 
три мјесеца, а Влада Босанско-подри-
њског кантона Гораже ће достављати  
извјештаје Скупштини Босанско-под-
рињског кантона Горажеде.  
            Извјештај који усвоји Скупшти-
на Босанско-подрињског кантона Го-
ражде објављује се у „Службеним но-
винама Босанско–подрињског канто-
на Горажде“. 
 

Члан 21. 
 

 Корисник-клијент који испуња- 
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ва услове за остваривање новчаних по- 
дстицаја подноси кантоналном минис-
тарству документацију прописану Пр-
ограмом и Упутством за остварење но-
вчаних подстицаја. 
 Након обраде и провјере достав-
љене документације корисника-клијен-
ата, кантонално министарство ће у про-
писаним роковима захтјеве за исплату 
новчаних подстицаја реализовати у пл-
анираној буџетској години. 
 

Члан 22. 
 

 Документација корисника дост-
ављена кантоналном министарству ув-
оди се у дјеловодник предмета и аката 
и моментом уписа постаје службена до-
кументација са којом се поступа у скла-
ду са Уредбом о канцеларијском посло-
вању органа управе и служби за управу 
у Федерацији Босне и Херцеговине 
(«Службене новине Федерације БиХ», 
број:20/98) и Упутства о начину врше-
ња канцеларијског пословања у орга-
нима управе и служби за управу у Фе-
дерацији Босне и Херцеговине («Служ-
бене новине Федерације БиХ», број: 
30/98 и 49/98). 
 

Члан 23. 
 

 Кантонално министарство дуж-
но је сву прописану и прикупљену до-
кументацију из члана 20. Закона архив-
ирати и омогућити увид у њу прилик-
ом контроле од надлежних инспекција. 
 Документација из става 1.овог 
члана мора се чувати најмање пет го-
дина за сваку буџетску годину. 
 Правна лица, корисници новча-
них подстицаја дужна су водити списак 
остварених новчаних подстицаја у скл-
аду са захтјевима које подносе Канто-
налном министарству. 
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Члан 24. 
 
 Кантонално министарство пр-
ипрема писана и усмена објашњења 
за правилну примјену прописа из об-
ласти новчаних подстицаја у примар-
ној пољопривредној производњи, пр-
ати извршење финансијског плана 
новчаних подстицаја и реализацију 
предложених мјера за новчане подст-
ицаје. 
 Након обраде и провјере захт-
јева и документације, они се одобра-
вају или се не одобравају. 
 Ако се одобре, прослијеђују се 
Кантоналном министарству финанс-
ија – Трезору на исплату. 
 Ако се не одобре захтјеви за 
подстицаје, морају се детаљно образ-
ложити разлози одбијања захтјева. 
 

Члан 25. 
 
 Кантонално министарство во-
ди централну базу података о свим 
врстама новчаних подстицаја и њихо-
вим корисницима и чува је онолико 
колико се чува финансијска докумен-
тација. 
 
V  НАДЗОР НАД ПРИМЈЕНОМ  
     ОВОГ ЗАКОНА  
 

Члан 26. 
 
 Кантонално министарство вр-
ши управни надзор над провођењем 
овог Закона и прописа донесених на 
основу овог Закона. 

 
Члан 27. 

 

 Инспекцијски надзор у прово-
ђењу овог Закона и прописа донесен- 
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их на основу њега обавља Кантонална 
пољопривредна инспекција у оквиру 
своје надлежности (у даљем тексту: по-
љопривредни инспектор). 
 

Члан 28. 
 
 Физичка и правна лица која под-
лијежу надзору надлежног пољопривр-
едног инспектора дужна су му пружи-
ти потребне податке и обавјештења, 
омогућити обављање надзора, односно 
осигурати услове за несметан рад. 
 

 Физичка и правна лица из става 
1. овог члана дужна су на захтјев надле-
жног пољопривредног инспектора у 
одређеном року доставити или припре-
мити податке и материјале који су му 
потребни за обављање послова инспек-
цијског надзора. 
 

 Рок из става 2. овог члана мора 
бити примјерен врсти захтјева. 
 

Члан 29. 
 
 Надлежни пољопривредни инс-
пектор у провођењу инспекцијског на-
дзора саставља записник на лицу мјес-
та, доноси рјешење када је за то овлаш-
тен овим Законом и прописима донесе-
ним на основу њега. 
 

Члан 30. 
 
 Ако надлежни пољопривредни 
инспектор у поступку инспекцијског на-
дзора утврди да су повријеђене одредбе 
овог Закона или прописа донесеног на 
основу њега, наредиће рјешењем да се 
утврђене неправилности, односно нед-
остаци уклоне  најкасније у року од 15 
дана. 
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Члан 31. 
 

У обављању инспекцијског на- 
дзора пољопривредни инспектор мо-
же привремено одузети, до доношења 
рјешења о извршеном прекршају или 
пресуде о казненом дјелу, докмента-
цију и предмете који у прекршајном 
или судском поступку могу послужи-
ти као доказ. 
 О привременом одузимању до-
кументације или предмета из става 
1.овог члана издаје се потврда. 
 

Члан 32. 
 
 Против рјешења кантоналног 
пољопривредног инспектора може се 
изјавити жалба кантоналном минист-
арству у року од осам дана од дана 
доставе рјешења. 
                                                                     

Члан 33. 
 
            Уколико се утврди да су средст-
ва на име новчаних подстицај утврђе-
них овим Законом, утрошена не нам-
јенски или су остварена на основу ла-
жно приказане производње или пред-
очене лажне документације, кандид-
ат-клијент је дужан вратити новчана 
средства у року од 30 дана од право-
снажности рјешења. 
                                                                 

Члан 34. 
 

У случају члана 33. овог Зако-
на, кандидат може поднијети нови 
захтјев за остваривања права на новч-
ани подстицај за производњу из члан-
ова 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. и12. овог Зако-
на, након пет година од дана поврата 
новчаних средстава наложеног рјеше-
њем.  
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VII  КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 35. 
 
 Новчаном казном у износу од 
2.000,00 КМ до 5.000,00 КМ казниће се за 
прекршај правно лице (корисник) ако: 
- оствари новчани подстицај супротно 
члановима 16. и 33. овог Закона. 
.        Новчаном казном у износу од 
1.000,00 КМ до 2.000,00 КМ казниће се за 
прекршај одговорно лице у правном 
лицу ако: 
- оствари новчани подстицај супротно 
члановима 16. и 33. овог Закона. 
  

Члан 36. 
 
 Новчаном казном у износу од 
500,00 КМ до 1.000,00 КМ казниће се за 
прекршај физичко лице (корисник) ако: 
 

- оствари новчану подстицај супротно 
члановима 16. и 33. овог Закона; 

 
Члан 37. 

 
 За прекршај из чланова 16.и 33. 
овог Закона, уз новчану казну изриче се 
и заштитна мјера одузимања остварен-
ог новчаног  подстицаја који је оствар-
ен, односно настао прекршајем. 
 
VIII  ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ  
          ОДРЕДБЕ 
 

Члан 38. 
 
 Кантонално министарство ће, у 
року од 30 дана од дана усвајања Буџе-
та Босанско-подрињског кантона Гора-
жде, Влади Босанско-подрињског кант-
она Горажде доставити Програм на ус-
вајање о врсти, основним критеријима  
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и начину остварења новчаних подс-
тицаја у примарној пољопривредној 
производњи, у складу са чланом 18. 
овог Закона. 
 Упутство за остваривање новч-
аних подстицаја у примарној пољоп-
ривредној производњи донијеће Ка-
нтонално министарство у року од 20 
дана од дана усвајања Програма из 
става 1.овог члана. 
  

Члан 39. 
 
 Закон ступа на снагу осмог да-
на од дана објављивања у «Службен-
им новинама Босанско-подрињског 
кантона Горажде», а примјењиваће се 
од 01.01 .2010.године.  
 

Број:01-02-1016/09    ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ 
17.11.2009.године       Алија Беговић, с.р 
    Г о р а ж д е    
                    

1000 
 

На основу члана 24. Закона о 
Влади Босанско–подрињског кантона 
Горажде («Службене новине Босанско 
–подрињског кантона Горажде», број: 
5/03) и тачке 3. Закључка Владе Боса-
нско–подрињског кантона Горажде, 
број:03-34-1824/09 од 13.10.2009.годи-
не, Влада Бос-анско–подрињског кан-
тона Горажде, на својој 43. редовној сј-
едници, одржаној дана 04.11.2009.год-
ине, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности 

 на Програм активности усмјерених 
на ангажовање објеката бивше 
касарне «Шишета» и «Горажде I», 
као неперспективних војних 

објеката 
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I 

 

 Овом Одлуком даје се сагласност 
на Програм активности усмјерених на 
ангажовање објеката бивше касарне 
«Шишета» и «Горажде I», као неперспе-
ктивних војних објеката. 
 

II 
 

 Програм из тачке I ове Одлуке 
саставни је дио Одлуке. 
 

III 
 

 За реализацију ове Одлуке заду-
жује се Министарство за привреду Бос-
анско–подрињског кантона Горажде. 
 

IV 
 

 Одлука ступа на снагу даном об-
јављивања на службеној огласној табли 
Кантона, а накнадно ће да се објави у 
«Службеним новинама Босанско–под-
рињског кантона Горажде». 
 

Број:03–23-2037/09             П Р Е М И Ј Е Р 
04.11.2009.године            Назиф Уручи,с.р. 
      Г о р а ж д е 
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На основу члана 24. Закона о Вл-
ади Босанско–подрињског кантона Гор-
ажде («Службене новине Босанско–под-
рињског кантона Горажде», број:5/03), 
Влада Босанско–подрињског кантона  Го-
ражде, на својој 43. редовној сједници, од-
ржаној дана 04.11.2009.год., д о н о с и:  
 
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности 

за плаћање прве привремене 
ситуације број: 40/09 
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Члан 1. 
 
 Даје се сагласност Министарс-
тву за привреду – Дирекција за цесте 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де да изврши плаћање прве приврем-
ене ситуације број:40/09 од 01.09.2009. 
године у износу од 85.220,00 КМ исп-
остављене од стране привредног дру-
штва «Гораждепутеви» д.д. Горажде 
по Уговору број:03-14-1349/09 од 27. 
07.2009.године о одржавању и санаци-
ји регионалних и локалних цеста са 
асфалтним застором на подручју Бо-
санско-подрињског катнона Горажде 
за 2009.годину – ЛОТ 2.   
 

Члан 2. 
 
 За реализацију ове Одлуке зад-
ужују се Министарство за привреду – 
Дирекција за цесте и Министарство за 
финансије Босанско–подрињског ка-
нтона Горажде, а средства обезбиједи-
ти из Буџета Министарства за привр-
еду Босанско–подрињског кантона 
Горажде - Дирекција за цесте, економ-
ски код 613700 – Издаци за текуће 
одржавање.   
  

Члан 3. 
 
 Одлука ступа на снагу даном 
објављивања на службеној огласној 
табли Кантона, а накнадно ће да се 
објави у «Службеним новинама Боса-
нско–подрињског кантона Горажде». 
     

Број:03–14-2036/09             П Р Е М И Ј Е Р 
04.11.2009.године            Назиф Уручи,с.р. 
     Г о р а ж д е 
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На основу члана 24. Закона о  
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Влади Босанско–подрињског кантона 
Горажде («Службене новине Босанско–
подрињског кантона Горажде», број: 
5/03), Влада Босанско–подрињског кан-
тона Горажде, на својој 43. редовној сје-
дници, одржаној  дана 04.11.2009.годи-
не, д о н о с и:  
 
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности 

за плаћање окончане ситуације 
 број: 0127/09 

 

Члан 1. 
 

 Даје се сагласност Министарству 
за привреду – Дирекција за цесте Боса-
нско-подрињског кантона Горажде да 
изврши плаћање окончане ситуације 
број:0127/09 од 14.09.2009.године у из-
носу од 73.300,00 КМ испостављене од 
стране привредног друштва «Окац» 
д.о.о. Горажде по Уговору број:03-14-
1348/09 од 27.07.2009.године о одржава-
њу и санацији регионалних и локалних 
цеста са туцаничким застором на под-
ручју Босанско-подрињског катнона 
Горажде за 2009. годину – ЛОТ 1.   
 

Члан 2. 
 

 За реализацију ове Одлуке заду-
жују се Министарство за привреду – Ди-
рекција за цесте и Министарство за фи-
нансије Босанско–подрињског кантона 
Горажде, а средства обезбиједити из Бу-
џета Министарства за привреду Босанс-
ко–подрињског кантона Горажде - Дир-
екција за цесте, економски код 613700 – 
Издаци за текуће одржавање.   
  

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 Бо-
санско–подрињског кантона Горажде». 
   

Број:03–14-2035/09          П Р Е М И Ј Е Р 
04.11.2009.године         Назиф Уручи,с.р. 
  Г о р а ж д е 
 

1003 
 

На основу члана 24. Закона о 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде («Службене новине Босанско 
-подрињског кантона Горажде», број: 
5/03) и Програма утрошка средстава 
«Капитални грантови нижим нивои-
ма власти» утврђених измјенама и до-
пунама Буџета Министарства за при-
вреду Босанско-подрињског кантона 
Горажде за 2009.годину, на који је Вл-
ада дала сагласност Одлуком број:03-
14-1663/09 од 17.09.2009.године, Влада 
Босанско–подрињског кантона Гора-
жде, на својој 43. редовној сједници, од-
ржаној дана 04.11.2009.г.,  д о н о с и:  
 
 

О Д Л У К У 
о додјели новчаних средстава 
Општини Горажде у износу од 
40.000,00 КМ на име учешћа у 

финансирању Пројекта проширења 
система водоснабдијевања града 
Горажда – насеља Бисерна 
 и Горњи Паргани 

 
Члан 1. 

 

 Овом Одлуком одобравају се 
новчана средства у износу од 40.000,00 
КМ Општини Горажде на име учеш-
ћа у финансирању Пројекта прошир-
ења система водоснабдијевања града 
Горажда – насеља Бисерна и Горњи 
Паргани. 

 18. нивембар/студени 2009. 
 

 
Члан 2. 

 
 За реализацију ове Одлуке заду-
жују се Министарство за привреду и 
Министарство за финансије Босанско–
подрињског кантона Горажде, а средст-
ва обезбиједити из Буџета Министарст-
ва  за  привреду  Босанско–подрињског  
кантона Горажде, економски код 615100 
– Капитални грантови нижим ниво-
има власти.   
  

Члан 3. 
 
 Задужује се Општина Горажде 
да путем Министарства за привреду до-
стави извјештај о утрошеним средстви-
ма Влади Босанско–подрињског канто-
на Горажде. 
 

Члан 4. 
 
 Одлука ступа на снагу даном об-
јављивања на службеној огласној табли 
Кантона, а накнадно ће да се објави у 
«Службеним новинама Босанско–подр-
ињског кантона Горажде». 
   

Број:03–14-2034 /09               П Р Е М И Ј Е Р 
04.11.2009.године                Назиф Уручи,с.р. 
    Г о р а ж д е 

 

1004 
 

На основу члана 24. Закона о Вл-
ади Босанско-подрињског кантона Го-
ражде («Службене новине Босанско-по-
дрињског кантона Горажде», број:5/03) 
и Програма утрошка средстава «Капи-
тални грантови нижим нивоима влас-
ти» утврђених измјенама и допунама 
Буџета Министарства за привреду Бос-
анско-подрињског кантона Горажде за 
2009.годину, на који је Влада дала сагла-
сност Одлуком број:03-14-1663/09 од 17.  



18. нивембар/студени 2009. 
 
 
09.2009.године, Влада Босанско–подр-
ињског кантона Горажде, на својој 43. 
редовној сједници, одржаној дана 04. 
11.2009. године,  д о н о с и:  
 
 

О Д Л У К У 
о додјели новчаних средстава 
Општини Пале-Прача у износу 
 од 50.000,00 КМ на име учешћа у 
финансирању Пројекта уређења 
корита ријеке Праче од моста у 
Турковићима према насељу Луње 

 

Члан 1. 
 

 Овом Одлуком одобравају се 
новчана средства Општини Пале-Пр-
ача у износу од 50.000,00 КМ на име 
учешћа у финансирању Пројекта ур-
еђења корита ријеке Праче од моста у 
Турковићима према насељу Луње.  
 

Члан 2. 
 

 За реализацију ове Одлуке зад-
ужују се Министарство за привреду и 
Министарство за финансије Босанско 
–подрињског кантона Горажде, а сре-
дства обезбиједити из Буџета Минис-
тарства  за  привреду  Босанско–подр-
ињског  кантона  Горажде, економски 
код 615100 – Капитални грантови ни-
жим нивоима власти.   
  

Члан 3. 
 

 Задужује се Општина Пале-Пр-
ача да путем Министарства за привр-
еду достави извјештај о утрошеним 
средствима Влади Босанско–подрињ-
ског кантона Горажде. 
 

Члан 4. 
 

 Одлука ступа на снагу даном  
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објављивања на службеној огласној та-
бли Кантона, а накнадно ће да се објави 
у «Службеним новинама Босанско–под-
рињског кантона Горажде». 
   

Број:03–14-2033/09                 П Р Е М И Ј Е Р 
04.11.2009.године                Назиф Уручи,с.р. 
     Г о р а ж д е 

1005 
 

На основу члана 24. Закона о Вл-
ади Босанско-подрињског кантона Гор-
ажде («Службене новине Босанско-под-
рињског кантона Горажде», број: 5/03) 
и Програма утрошка средстава «Капи-
тални грантови нижим нивоима влас-
ти» утврђених измјенама и допунама 
Буџета Министарства за привреду Бос-
анско-подрињског кантона Горажде за 
2009.годину, на који је Влада дала сагла-
сност Одлуком број:03-14-1663/09 од 17. 
09.2009.године, Влада Босанско–подри-
њског кантона Горажде, на својој 43. ре-
довној сједници, одржаној  дана 04.11. 
2009.године,  д о н о с и:  
 
 

О Д Л У К У 
о додјели новчаних средстава у износу од 
50.000,00 КМ Општини Фоча-Устиколина 
на име учешћа у финансирању Пројекта 
снабдијевања водом Општине Фоча-

Устиколина – II фаза 
  

Члан 1. 
 

 Овом Одлуком одобравају се но-
вчана средства у износу од 50.000,00 КМ  
Општини Фоча-Устиколина на име учеш-
ћа у финансирању Пројекта снабдијева-
ња водом Општине Фоча-Устиколина – 
II фаза.  
 

Члан 2. 
 

 За реализацију ове Одлуке заду-
жују се Министарство за привреду и  



Број 13 – страна 1192 
 
 
Министарство за финансије Босанско 
–подрињског кантона Горажде, а сре-
дства обезбиједити из Буџета Минис-
тарства за привреду Босанско–подри-
њског кантона Горажде, економски код 
615100 – Капитални грантови ниж-
им нивоима власти. 
  

Члан 3. 
 

 Задужује се Општина Фоча-Ус-
тиколина да путем Министарства за 
привреду достави извјештај о утроше-
ним средствима Влади Босанско–по-
дрињског кантона Горажде. 
 

Члан 4. 
 

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

Број:03–14-2032/09             П Р Е М И Ј Е Р 
04.11.2009.године            Назиф Уручи,с.р. 
    Г о р а ж д е 
 

1006 
 

 На основу члана 24. Закона о 
Влади Босанско–подрињског кантона 
Горажде («Службене новине Босанско 
–подрињског кантона Горажде», број: 
5/03) и Одлуке о  давању сагласности 
на Програм «Подстицај за пољоприв-
реду» за 2009.годину («Службене нов-
ине Босанско–подрињског кантона Го-
ражде», број:6/09), Влада Босанско–по-
дрињског кантона Горажде, на својој 
43. редовној сједници, одржаној дана 
04.11.2009.године, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности за исплату 
новчаних средстава Општини  

Фоча-Устиколина 

18. нивембар/студени 2009. 
 

 
Члан 1. 

 
 Овом Одлуком даје се сагласност 
Министарству за привреду Босанско–
подрињског кантона Горажде да испла-
ти новчана средства у износу од 10.000,00 
КМ Општини Фоча-Устиколина, на име 
Програма «Реконструкција и санација 
откупне станице», по Програму «Пост-
ицај за пољопривреду» у 2009.години 
(подстицај у сврху пољопривредних 
програма). 
 

Члан 2. 
 
 За реализацију ове Одлуке заду-
жују се Министарство за привреду и 
Министарство за финансије Босанско–
подрињског кантона Горажде, а средст-
ва ће се обезбиједити из Буџета Минис-
тарства за привреду са економског кода 
614400-ХАП 002 - Подстицај пољопри-
вредној производњи (подстицај у свр-
ху пољопривредних програма). 
 Средства уплатити на жиро-ра-
чун број:1011400000220255, код ПБС фи-
лијала Горажде. 
 

Члан 3. 
 

Одлука ступа на снагу даном об-
јављивања на службеној огласној табли 
Кантона, а накнадно ће да се објави у 
«Службеним новинама Босанско–подр-
ињског кантона Горажде». 
    

Број:03–14-2031/09                 П Р Е М И Ј Е Р 
04.11.2009.године                Назиф Уручи,с.р. 
  Г о р а ж д е 
 

1007 
 

На основу члана 24. Закона о Вл-
ади Босанско–подрињског кантона Гор-
ажде («Службене новине Босанско–по-
дрињског кантона Горажде», број:5/03)  



18. нивембар/студени 2009. 
 
 
и програма «Капитални грантови ни-
жим нивоима власти из Буџета Мини-
старства за привреду – Дирекција за 
цесте  Босанско-подрињског кантона 
Горажде за 2009. годину», број:04-14-
1254-1/09 од 07.05.2009.године, («Служ-
бене новине Босанско–подрињског ка-
нтона Горажде», број:6/09) и Правил-
ника о изворима средстава, условима, 
начину и поступку додјеле средстава 
по програму «Капитални грантови ни-
жим нивоима власти за 2009.годину» 
са упутством о раду комисије, Влада 
Босанско–подрињског катона Гораж-
де, на својој 43. редовној сједници, одр-
жаној дана 04.11.2009.год., д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о додјели новчаних средстава 
Општини Горажде  на  име 
подршке  пројекту из програма 
«Капитални грантови нижим 
нивоима власти из Буџета 
Министарства за привреду-
Дирекција за цесте Босанско-
подрињског кантона Горажде  

за 2009.годину» 
 

Члан 1. 
 

Овом Одлуком додјељују се но-
вчана средства у укупном износу од 
53.900,00 КМ Општини Горажде на 
име подршке пројекту из програма 
«Капитални грантови нижим нивои-
ма власти из Буџета Министарства за 
привреду – Дирекција за цесте  Босан-
ско-подрињског кантона Горажде за 
2009.  годину» и то: 
 

1. «Адаптација пута  
       Расадник-Вран Поток»     50.953,00 КМ 
2. «Адаптација и санација  
       пута Берич-Гусковићи»      2.947,00 КМ 
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Члан 2. 

 
За реализацију ове Одлуке  заду-

жују се Министарство за  финансије и 
Министасртво за привреду Босанско-по-
дрињског кантона Горажде, а средства 
обезбиједити из Буџета Министарства 
за привреду - Дирекција за цесте, екон-
омски код 615100 – Капитални гранто-
ви нижим нивоима власти. 
 

Члан 3. 
 

Обавезује се Општина Горажде  да 
проведе процедуру одабира извођача 
радова на санацији путева из члана 1. 
ове Одлуке и да Министарству за прив-
реду  достави на увид  уговор са одабр-
аним извођачем радова. 

Корисник новчаних средстава, 
Општина Горажде, је у обавези да нак-
он реализације програма достави дета-
љан извјештај о утрошеним средствима 
Влади Босанско-подрињског кантона Го-
ражде путем Министарства за привре-
ду - Дирекција за цесте Босанско-подр-
ињског кантона Горажде. 
 

Члан 4. 
 

 Задужује се Министасртво за пр-
ивреду Босанско-подрињског кантона 
Горажде да формира комисију која ће 
вршити контролу и надзор намјенског  
утрошка средстава из члана 1. ове Одл-
уке, те доставити Влади Босанско-подр-
ињског кантона Горажде извјештај о ре-
ализацији утрошених средстава. 

 
Члан 5. 

 
Одлука ступа на снагу даном об-

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

Број:03–14-2029/09             П Р Е М И Ј Е Р                                                                           
04.11.2009.године            Назиф Уручи,с.р. 
    Г о р а ж д е 

 

1008 
 

На основу члана 24. Закона о 
Влади Босанско–подрињског кантона 
Горажде («Службене новине Босанско 
–подрињског кантона Горажде», број: 
5/03) и  програма «Капитални грант-
ови нижим нивоима власти из Буџета 
Министарства за привреду – Дирек-
ција за цесте Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде за 2009. годину», број: 
04-14-1254-1/09 од 07.05.2009.године, 
(«Службене новине Босанско–подри-
њског кантона Горажде», број:6/09) и 
Правилника о изворима средстава, 
условима, начину и поступку додјеле 
средстава по програму «Капитални 
грантови нижим нивоима власти за 
2009.годину» са упутством о раду ко-
мисије, Влада Босанско–подрињског 
кантона Горажде, на својој 43. редовн-
ој сједници, одржаној дана 04.11.2009. 
године, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о додјели новчаних средстава 
Општини Фоча-Устиколина  
на  име подршке  пројеката из 
програма «Капитални грантови 
нижим нивоима власти из Буџета 
Министарства за привреду - 
Дирекција за цесте Босанско-
подрињског кантона Горажде 

 за 2009. годину». 
 

Члан 1. 
 

Овом Одлуком додјељују се  

18. нивембар/студени 2009. 
 
 
новчана средства Општини Фоча-Усти-
колина у укупном износу од 38.500,00 
КМ на име подршке пројеката из прог-
рама «Капитални грантови нижим нив-
оима власти из Буџета Министарства за 
привреду – Дирекција за цесте Босанс-
ко-подрињског кантона Горажде за 2009.  
годину» и то: 
 

1. Суфинансирање пројекта «Модерн-
изација пута Њухе - Зебина Шума - 
Обади»  15.400,00 КМ 

2. Суфинансирање пројекта «Санација 
и реконструкција асфалтног пута Ус-
тиколина – Оџак – Цапе – Лазје – Вр-
ањевићи – Уљине – Жељево – Боро-
вићи»  7.700,00 КМ. 

3. Суфинансирање пројекта «Изградња 
пута Устиколина – Туловићи – Оџак 
- Филиповићи» 15.400,00 КМ. 

 
Члан 2. 

 
За реализацију ове Одлуке  заду-

жују се Министарство за финансије и 
Министасртво за привреду Босанско-
подрињског кантона Горажде, а средст-
ва обезбиједити из Буџета Министар-
ства за привреду - Дирекција за цесте, 
еконмски код 615100 – Капитални гра-
нтови нижим нивоима власти. 
 

Члан 3. 
 

Обавезује се Општина Фоча -Ус-
тиколина да проведе процедуру одаби-
ра извођача радова на санацији путева 
из члана 1. ове Одлуке и да Министарс-
тву за привреду достави на увид уговор 
са одабраним извођачем радова. 

Корисник новчаних средстава, 
Општина Фоча-Устиколина, је у обаве-
зи да након реализације програма до-
стави детаљан извјештај о утрошеним 
средствима Влади Босанско-подрињс- 



18. нивембар/студени 2009. 
 
 
ког кантона Горажде путем Министа-
рства за привреду - Дирекција за цес-
те Босанско-подрињског кантона Го-
ражде. 
 

Члан 4. 
 

Задужује се Министасртво за 
привреду Босанско-подрињског кан-
тона Горажде да формира комисију ко-
ја ће вршити контролу и надзор намј-
енског  утрошка средстава из члана 1. 
ове Одлуке те доставити Влади Босан-
ско-подрињског кантона Горажде из-
вјештај о реализацији утрошених сре-
дстава. 
 

Члан 5. 
 

Одлука ступа на снагу даном 
објављивања на службеној огласној  та-
бли Кантона, а накнадно ће да се обј-
ави у «Службеним новинама Босанс-
ко-подрињског кантона Горажде». 
  

Број:03–14-2028/09             П Р Е М И Ј Е Р                                                                        
04.11.2009.године            Назиф Уручи,с.р. 
    Г о р а ж д е 
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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 «Капитални гранто-
ви нижим нивоима власти из Буџета 
Министарства за привреду – Дирекц-
ија за цесте Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде за 2009. годину», број: 
04-14-1254-1/09 од 07.05.2009. године, 
(«Службене новине Босанско–подри-
њског кантона Горажде», број:6/09) и 
Правилника о изворима средстава, 
условима, начину и поступку додјеле  
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средстава по Програму «Капитални гр-
антови нижим нивоима власти за 2009. 
годину» са упутством о раду комисије, 
Влада Босанско–подрињског катона Го-
ражде, на својој 43. редовној сједници, 
одржаној дана 04.11.2009.г., д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о додјели новчаних средстава 
Општини Пале-Прача  на  име 
подршке  пројекту из Програма 
«Капитални грантови нижим 
нивоима власти из Буџета 
Министарства за привреду-
Дирекција за цесте Босанско-
подрињског кантона Горажде  

за 2009.годину» 
 

Члан 1. 
 

Овом Одлуком додјељују се нов-
чана средства у укупном износу од 
38.500,00 КМ Општини Пале-Прача на 
име подршке пројекту из програма «Ка-
питални грантови нижим нивоима вла-
сти из Буџета Министарства за привре-
ду – Дирекција за цесте Босанско-под-
рињског кантона Горажде за 2009. годи-
ну» и то: 
 

1. Санација регионалног пута Р 448 
кроз насељено мјесто Турковићи  
38.500,00 КМ  

 
Члан 2. 

 

За реализацију ове Одлуке  заду-
жују се Министарство за финансије и 
Министасртво за привреду Босанско-
подрињског кантона Горажде, а средст-
ва обезбиједити из Буџета Министарс-
тва за привреду - Дирекција за цесте, 
еконмски код 615100 – Капитални гра-
нтови нижим нивоима власти. 
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Члан 3. 
 

Обавезује се Општина Пале-
Прача да проведе процедуру одабира 
извођача радова на санацији путева 
из члана 1. ове Одлуке и да Министа-
рству за привреду  достави на увид  
Уговор са одабраним извођачем радова. 

Корисник новчаних средстава, 
Општина Пале-Прача,  је у обавези да 
након реализације програма достави 
детаљан  извјештај о утрошеним сре-
дствима Влади Босанско-подрињског 
кантона Горажде путем Министарст-
ва за привреду - Дирекција за цесте 
Босанско-подрињског кантона Горажде. 
 

Члан 4. 
 

 Задужује се Министасртво за 
привреду Босанско-подрињског кант-
она Горажде да формира комисију 
која ће вршити контролу и надзор на-
мјенског  утрошка средстава из члана 
1. ове Одлуке те доставити влади Бо-
санско-подрињског кантона Горажде 
извјештај о реализацији утрошених 
средстава. 
 

Члан 5. 
 

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

Број:03–14-2027/09             П Р Е М И Ј Е Р                                                                   
04.11.2009.године            Назиф Уручи,с.р. 
      Г о р а ж д е 
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 На основу члана 24. Закона о 
Влади Босанско–подрињског кантона  

18. нивембар/студени 2009. 
 

 
Горажде («Службене новине Босанско–
подрињског кантона Горажде», број: 
5/03), Влада Босанско–подрињског кан-
тона Горажде, на наставку своје 43. редо-
вне сједнице, одржаном дана 05.11.2009. 
године, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности  

на Програм о измјени и допуни 
Програма реконструкција цеста 
 и мостова на подручју Босанско-
подрињског кантона Горажде  

за 2009. годину 
 

I 
 
 Овом Одлуком даје се сагласност 
на Програм о измјени и допуни Про-
грама реконструкција цеста и мостова 
на подручју Босанско–подрињског кан-
тона Горажде за 2009.годину утврђених 
на економском коду 821600 – Рекон-
струкција цеста и мостова у износу од 
220.000,00 КМ. 
 

II 
 
 За реализацију ове Одлуке заду-
жује се Министарство за привреду - Ди-
рекција за цесте и Министарство за фи-
нансије Босанско–подрињског кантона 
Горажде, свако у оквиру своје надлеж-
ности, а средства обезбиједити из Буџе-
та Министарства за привреду - Дирекц-
ија за цесте Босанско–подрињског кан-
тона Горажде, економски код 821600 - 
Реконструкција цеста и мостова. 
 

III 
 
 Програм о измјени и допуни 
Програма из члана I ове Одлуке састав- 
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ни је дио ове Одлуке. 
 

IV 
 
 Одлука ступа на снагу даном 
објављивања на службеној огласној та-
бли Кантона, а накнадно ће да се обј-

ави у «Службеним новинама Босанс-
ко–подрињског кантона Горажде». 
       

Број:03–27-2025/09             П Р Е М И Ј Е Р                                                                       
05.11.2009.године            Назиф Уручи,с.р. 
    Г о р а ж д е 
 

----------------
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ПРОГРАМ О ИЗМЈЕНИ И ДОПУНИ ПРОГРАМА РЕКОНСТРУКЦИЈА ЦЕСТА 
И МОСТОВА НА ПОДРУЧЈУ БОСАНСКО-ПОДРИЊСКОГ КАНТОНА 

ГОРАЖДЕ ЗА 2009.годину. 
 
 
 

 
1. Програм: о измјени и допуни Програ-

ма «Реконструкција цеста и мостова» 
 

2. Период реализације Програма: 01.01.- 
31.12.2009.године 
 

3. Подручје: Босанско-подрињски кант-
он Горажде 

 
4. Област: Санација  и реконструкција 

дијела регионалне цесте Р 448 Гораж-
де-Хреновица, дионица Горажде-Јабу-
ка и локалних цеста Мравињац-Берич 
и Осаница-Иловача. 

 
5. Укупна вриједност Програма:   
                                                    220.000,00 КМ 
 
6. Партнери у имплементацији: 
     Општине и МЗ 
 
7. Корисници/циљане скупине: 

Грађани 
 

ПРЕДЛАГАЧ  ПРОГРАМА 
 

Министарство за привреду – 
Дирекција за цесте 

Босанско-подрињског кантона 
 Горажде 
 

Маршала Тита 13 Горажде 
038/221-772 

www.bpkgo.ba 
e-mail:privreda@bpkgo.ba 
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1. НАЗИВ : 
 

П Р О Г Р А М  
О ИЗМЈЕНИ И ДОПУНИ 

ПРОГРАМА  РЕКОНСТРУКЦИЈА 
ЦЕСТА И МОСТОВА НА ОДРУЧЈУ 
БОСАНСКО-ПОДРИЊСКОГ 
КАНТОНА ГОРАЖДЕ  

ЗА 2009.ГОДИНУ  БРОЈ: 03-14-1755/09  
 ОД 01.10.2009.ГОДИНЕ 

 
2. ИЗМЈЕНЕ И ДОПУНЕ  
     ПРОГРАМА 
 

I 
 

Овим Програмом врше се измј-
ене и допуне Програма  реконструкц-
ија цеста и мостова на подручју Боса-
нско-подрињског кантона Горажде за 
2009. годину број: 04-27-3796-2/09 од 
06.10.2009. године, и то: 
 

- У дијелу 1.УВОД  иза става 4. додаје 
се став 5. који гласи: „Изузетно, зб-
ог хитности и интервентности по 
овом Програму, на приједлог Мин-
истарства за привреду Босанско- 
подрињског кантона Горажде, а по 
одлуци Владе Босанско-подрињск-
ог кантона Горажде, могу се одобр-
ити средства за реконструкцију не-
категорисаних цеста, локалним и 
мјесним заједницама, у укупном 
износу који не може прећи 10% од 
укупно планираних средстава по 
овом Програму.“ 

 
II 

 

Остале одредбе наведеног Пр-
ограма се не мијењају и остају на снази. 
 

III 
 

Програм ступа на снагу даном 
давања сагласности од стране Владе  

18. нивембар/студени 2009. 
 

 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де. 

 

На овај Програм о измјени и до-
пуни Програма реконструкција цеста и 
мостова на подручју Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде за 2009.годину са-
гласност је дала Влада Босанско- подри-
њског кантрона Горажде својом Одлук-
ом број:03.272025, од 05.11.2009.године 
 

Број:04-27-4273-1           М И Н И С Т А Р 
09.11.2009.године     Мустафа Куртовић,с.р. 
    Г о р а ж д е 
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На основу члана 24. Закона о Вл-
ади Босанско–подрињског кантона Гор-
ажде («Службене новине Босанско–под-
рињског кантона Горажде», број: 5/03) 
и Програма о измјени и допуни Прог-
рама реконструкција цеста и мостова 
на подручју Босанско–подрињског кан-
тона Горажде за 2009.годину, Влада Бо-
санско–подрињског кантона Горажде, 
на наставку своје 43. редовне сједнице, 
одржаном дана 05.11.2009.г., д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о додјели новчаних средстава  
Мјесној заједници Берич,  
Општина Горажде као помоћ 
приликом реконструкције – 
асфалтирање дионице пута 
 Берич - Спаховићи 

 
Члан 1. 

 
 Овом Одлуком додјељују се нов-
чана средства Мјесној заједници Берич, 
Општина Горажде као помоћ прилик-
ом реконструкције – асфалтирања дио-
нице пута Берич - Спаховићи у укупн-
ом износу од 10.000,00 КМ. 
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Члан 2. 
 
 За реализацију ове Одлуке зад-
ужују се Министарство за финансије 
и Министарство за привреду Босанс-
ко–подрињског кантона Горажде, а 
средства обезбиједити из Буџета Ми-
нистарства за привреду-Дирекција за 
цесте, економски код 821600 – Реко-
нструкција цеста и мостова. 
 Средства уплатити на МЗ Бе-
рич жирорачун број:101-140-0000001 
6-17 код ПБС–филијала Горажде, бр. 
штедног рачуна 10-1901-001946-0 Рн-
01. 
 

Члан 3. 
 
 Корисник новчаних средстава, 
Мјесна заједница Берич, Општина Го-
ражде, је у обавези да након реконст-
рукције достави детаљан извјештај о 
унутрошеним средствима Влади Бос-
анско–подрињског кантона Горажде 
путем Министарства за привреду – 
Дирекција за цесте Босанско–подри-
њског кантона Горажде. 

 
Члан 4. 

 
 Задужује се Министарство за 
привреду Босанско–подрињског кан-
тона Горажде да формира комисију 
која ће вршити контролу и надзор на-
мјенског утрошка средстава из члана 
1. ове Одлуке, те доставити Влади Бо-
санско–подрињског кантона Горажде 
извјештај о реализацији утрошених 
средстава. 

 
Члан 5. 

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

Број:03–14-2023/09                 П Р Е М И Ј Е Р                                                                      
05.11.2009.године                Назиф Уручи,с.р. 
     Г о р а ж д е 
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 На основу члана 35. Закона о из-
вршењу Буџета Босанско–подрињског  
кантона Горажде за 2009.годину («Слу-
жбене новине Босанско–подрињског ка-
нтона Горажде», број:4/09) и члана 24. 
Закона о Влади Босанско–подрињског 
кантона Горажде («Службене новине 
Босанско–подрињског кантона Гораж-
де», број:5/03), Влада Босанско–подри-
њског кантона Горажде, на својој 43. ре-
довној сједници, одржаној дана 04.11. 
2009.године, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о распореду средстава 

 «Трансфер за парламентарне 
политичке партије» 

из Буџета Босанско–подрињског 
кантона Горажде за 2009.годину 
за I, II и IIIквартал 2009.године 
 у износу од 46.200,00 КМ 

 
Члан 1. 

 

 Из Буџета Босанско–подрињског 
кантона Горажде за 2009.годину («Слу-
жбене новине Босанско–подрињског ка-
нтона Горажде», број:9/09), одобрава се 
распоред средстава утврђених у раздје-
лу 10, економски код 614300 «Трансфер 
за парламентарне политичке партије» 
Буџета Босанско–подрињског кантона 
Горажде за 2009.годину, за I, II и III ква-
ртал 2009.године у износу од 46.200,00 
КМ и то: 
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Број 
посланика 

Распоред средстава  
«Трансфер парламентарне 
политичке партије» 

Политичка странка Скупштина 
Босанско-
подрињског 
кантона 

30% 70% Укупно 

  КМ КМ КМ 

Странка демократске акције 9 2.772,00 11.642,40 14.414,40 

Странка за Босну и Херцеговину 8 2.772,00 10.348,80 13.120,80 

Социјалдемократска партија 6 2.772,00  7.761,60 10.533,60 

Босанскохерцеговачка патриотска 
странка Сефер Халиловић 1 2.772,00 1.293,60 4.065,60 

Народна странка радом  
за бољитак 1 2.772,00 1.293,60 4.065,60 

 
УКУПНО: 25 13.860,00 32.340,00 46.200,00 

 
 

Члан 2. 
 

 Средства из члана 1. ове Одлу-
ке ће бити исплаћена са позиције «Тр-
ансфер за парламентарне политичке 
партије» Буџета Босанско-подрињск-
ог кантона Горажде за 2009.годину. 
 

Члан 3. 
 

 За реализацију ове Одлуке зад-
ужује се Министарство за финансије. 
 

Члан 4. 
 

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

Број:03–14-2022/09             П Р Е М И Ј Е Р                                                                       
04.11.2009.године            Назиф Уручи,с.р. 
Г о р а ж д е 
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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 Минис-
тарства за социјалну политику, здравс-
тво, расељена лица и избјеглице, са еко-
номског кода 614200 (ЈАМ 001) – Издаци 
за расељена лица («Службене новине 
Босанско-подрињског кантона Горажде», 
број:5/09), Влада Босанско-подрињског 
кантона Горажде, на својој 43. редовној 
сједници, одржаној дана 04.11.2009.год-
ине, д о н о с и : 
 
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности на пројекат 

«Међу повратницима» 
  

Члан 1. 
 

 Овом Одлуком даје се сагласност 
на пројекат ЈП Радио-телевизије Босан-
ско-подрињског кантона Горажде «Међу 
повратницима».  
 

Члан 2. 
 

 Пројекат из члана 1. Одлуке је 
саставни дио Одлуке. 
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Члан 3. 
 

 Пројекат ћеда имплементира 
ЈП Радио-телевизија Босанско-подри-
њског кантона Горажде, а финансир-
аће се из Буџета Министарства за соц-
ијалну политику, здравство, расељена 
лица и избјеглице Босанско-подрињс-
ког кантона Горажде, са економског 
кода 614200 (ЈАМ 001) – Издаци за ра-
сељена лица и избјеглице. 
 

Члан 4. 
 

 Ова Одлука ступа на снагу да-
ном објављивања на службеној оглас-
ној табли Кантона, а накнадно ће да 
се објави у «Службеним новинама Бо-
санско-подрињског кантона Горажде». 
 

Број:03–49-2019/09             П Р Е М И Ј Е Р                                                                        
04.11.2009.године            Назиф Уручи,с.р. 
Г о р а ж д е 
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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 избјегли-
це са економског кода 614400 (ЈАО 
001/002/003) за 2009.годину одобрен-
ог Одлуком Владе Босанско-подрињс-
ког кантона Горажде број:03-14-700/09 
од 23.04.2009.године, Влада Босанско-
подрињског кантона Горажде, на свој-
ој 43. редовној сједници, одржаној да-
на 04.11.2009.године,  д о н о с и : 
 
 

О Д Л У К У 
о исплати новчаних средстава 

ЈУ «Дом за стара и изнемогла лица»  
Горажде 

Број 13 – страна 1201 
 
 

Члан 1. 
 
 Овом Одлуком одобрава се исп-
лата новчаних средства у износу од 
10.000,00 КМ ЈУ «Дом за стара и изнем-
огла лица» Горажде, на име четврте тр-
анше (септембар 2009.године) за испу-
њавање усвојеног програма мјера за за-
штиту корисника. 
  

Члан 2. 
 
 Средства у износу од 10.000,00 КМ 
осигурана су у Буџету Министарства за 
социјалну политику, здравство, расеље-
на лица и избјеглице Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде за 2009.годину, 
економски код 614400 (ЈАО 002) – Суб-
венције јавним установама (ДОМ). 
 

Члан 3. 
 
 За реализацију ове Одлуке заду-
жују се Министарство за социјалну по-
литику, здравство, расељена лица и из-
бјеглице и Министарство за финансије 
Босанско-подрињског кантона Горажде. 
  

Члан 4. 
 
 Ова Одлука ступа на снагу дан-
ом објављивања на службеној огласној 
табли Кантона, а накнадно ће да се обј-
ави у «Службеним новинама Босанско-
подрињског кантона Горажде». 
 

Број:03–14-2018/09                 П Р Е М И Ј Е Р 
04.11.2009.године                Назиф Уручи,с.р. 
   Г о р а ж д е 
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На основу члана 24. Закона о 
Влади Босанско–подрињског кантона Го-
ражде («Службене новине Босанско–по- 
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дрињског кантона Горажде», број:5/03), 
Одлуке Скупштине Босанско–подри-
њског кантона Горажде број:01-37-470 
-1/09 од 19.05.2009.године, те Одлуке 
Владе Босанско–подрињског кантона 
Горажде о давању сагласности на Пр-
ограм утрошка средстава са економс-
ког кода 614200(ЈАМ 004) - Остали гр-
антови појединцима (Здравствена за-
штита), број: 03-14-1311/09 од 16.07. 
2009.године и број:03-14-1571/09 од 07. 
09.2009.године, Влада Босанско–подр-
ињског кантона Горажде, на својој 43. 
редовној сједници, одржаној дана 04. 
11.2009. године, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о исплати новчаних средстава 
Кантоналном заводу здравственог 
осигурања по Уговору број:  

03-14-1181/09 
 

Члан 1. 
 
 Одобрава се исплата новчаних 
средстава у укупном износу 3.800,00 
КМ у корист Завода за здравствено ос-
игурање Босанско-подрињског канто-
на Горажде, на име финансирања на-
кнаде за здравствено осигурање радн-
ика који то право не остварују по дру-
гом основу, за 2009. годину. 

 
Члан 2. 

 
 Средства у износу 3.800,00 КМ 
исплатити на терет Буџета Министа-
рства за социјалну политику, здравст-
во, расељена лица и избјеглице Босан-
ско-подрињског кантона Горажде, ек-
ономски код 614200 ЈАМ 004) – Оста-
ли грантови појединцима (Здравст-
вена заштита), а у корист Завода зд- 

18. нивембар/студени 2009. 
 
 
равственог осигурања Босанско-подри-
њског кантона Горажде, на депозитни 
рачун број:1610300004960188 код Раиф-
аизен банке д.д. БиХ филијала Гораж-
де, за рачун број:45/2009 од 18.09.2009. 
године, осигурање за мјесец август 2009.  
године. 
 

Члан 3. 
 
 За реализацију ове Одлуке заду-
жују се Министарство за социјалну по-
литику, здравство, расељена лица и из-
бјеглице и Министарство за финансије 
Босанско-подрињског кантона Горажде. 
 

Члан 4. 
 
 Ова Одлука ступа на снагу дан-
ом објављивања на службеној огласној 
табли Кантона, а накнадно ће да се об-
јави у «Службеним новинама Босанско- 
подрињског кантона Горажде». 
 

Број:03–14-2017/09                П Р Е М И Ј Е Р 
04.11.2009.године                Назиф Уручи,с.р. 
     Г о р а ж д е 

 

1016 
 

На основу члана 24. Закона о Вл-
ади Босанско-подрињског кантона Гор-
ажде («Службене новине Босанско-под-
рињског кантона Горажде», број: 5/03) 
и Програма утрошка средстава Минис-
тарства за социјалну политику, здравст-
во, расељена лица и избјеглице, са еко-
номског кода 614200 (ЈАМ 001) – Издаци 
за расељена лица («Службене новине 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де», број:5/09), Влада Босанско-подри-
њског кантона Горажде, на својој 43. ре-
довној сједници, одржаној дана 04.11. 
2009.године,  д о н о с и : 
 



18. нивембар/студени 2009. 
 
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности на пројекат 
«Развој одрживости повратка 
 у Чајничу кроз подршку 

 у обезбјеђењу редовног аутобуског 
превоза у повратничким 

подручјима» 
  

Члан 1. 
 

 Овом Одлуком даје се сагласн-
ост на Пројекат Мјесне заједнице Ме-
ђурјечје у Општини Чајниче «Развој 
одрживости повратка у Чајничу кроз 
подршку у обезбјеђењу редовног аут-
обуског превоза у повратничким под-
ручјима». 
  

Члан 2. 
 

 Пројекат из члана 1. Одлуке је 
саставни дио Одлуке. 
 

Члан 3. 
 

 Пројекат ће имплементирати 
Регионални одбор за повратак у југо-
источну БиХ, а суфинансираће се из 
Буџета Министарства за социјалну по-
литику, здравство, расељена лица и из-
бјеглице Босанско-подрињског канто-
на Горажде, са економског кода 614 
200 (ЈАМ 001) – Издаци за расељена 
лица и избјеглице. 
 

Члан 4. 
 

 Ова Одлука ступа на снагу дан-
ом објављивања на службеној огласн-
ој табли Кантона, а накнадно ће да се 
објави у «Службеним новинама Боса-
нско-подрињског кантона Горажде». 
 

Број:03–36-2016/09         П Р Е М И Ј Е Р 
04.11.2009.године        Назиф Уручи,с.р. 
     Г о р а ж д е 
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На основу члана 24. Закона о Вл-
ади Босанско–подрињског кантона Го-
ражде («Службене новине Босанско–по-
дрињског кантона Горажде», број:5/03), 
Одлуке Скупштине Босанско–подрињс-
ког кантона Горажде, број:01-37-470-1/09 
од 19.05.2009.године, те Одлуке Владе 
Босанско–подрињског кантона Горажде 
о давању сагласности на Програм утро-
шка средстава са економског кода 614 
200 (ЈАМ 004) - Остали грантови поједи-
нцима (Здравствена заштита), број:03-
14-1311/09 од 16.07.2009.године и број: 
03-14-1571/09 од 07.09.2009. године, Вла-
да Босанско–подрињског кантона Гора-
жде, на својој 43. редовној сједници, од-
ржаној дана 04.11.2009.г., д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о исплати новчаних средстава 
Кантоналном заводу здравственог 
осигурања по Уговору број:  

03-14-1181/09 
 

Члан 1. 
 
 Одобрава се исплата новчаних 
средстава у укупном износу 3.800,00 КМ 
у корист Завода за здравствено осигу-
рање Босанско-подрињског кантона Го-
ражде, на име финансирања накнаде за 
здравствено осигурање радника који то 
право не остварују по другом основу, за 
2009.годину. 
 

Члан 2. 
 
 Средства у износу 3.800,00 КМ 
исплатити на терет Буџета Министарс-
тва за социјалну политику, здравство, 
расељена лица и избјеглице Босанско- 



Број 13 – страна 1204 
 
 
подрињског кантона Горажде, еконо-
мски код 614200 ЈАМ 004) – Остали 
грантови појединцима (Здравствена 
заштита), а у корист Завода здравств-
еног осигурања Босанско-подрињског 
кантона Горажде, на депозитни рач-
ун број:1610300004960188 код Раифаи-
зен банке д.д. БиХ филијала Горажде, 
за рачун број:52/2009 од 12.10.2009.го-
дине, осигурање за мјесец септембар 
2009. године. 
 

Члан 3. 
 
 За реализацију ове одлуке зад-
ужују се Министарство за социјалну 
политику, здравство, расељена лица и 
избјеглице и Министарство за финан-
сије Босанско-подрињског кантона Го-
ражде. 
 

Члан 4. 
 
 Ова Одлука ступа на снагу да-
ном објављивања на службеној оглас-
ној табли Кантона, а накнадно ће да 
се објави у «Службеним новинама Бо-
санско-подрињског кантона Горажде». 
 

Број:03–14-2015/09             П Р Е М И Ј Е Р 
04.11.2009.године            Назиф Уручи,с.р. 
Г о р а ж д е 
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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 избјегли-
це, са економског кода 614200 (ЈАМ 
001) – Издаци за расељена лица («Слу-
жбене новине Босанско-подрињског  

18. нивембар/студени 2009. 
 
 
кантона Горажде», број:5/09), Влада Бо-
санско-подрињског кантона Горажде, на 
својој 43. редовној сједници, одржаној 
дана 04.11.2009. године,  д о н о с и : 
 
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности  

на Пројекат «Подстицај одрживом 
повратку кроз израду анализе стања 
процеса повратка на подручје 
Горњедринске регије  

и идентификација приоритетних 
потреба у области одрживости 

повратка» 
  

Члан 1. 
 
 Овом Одлуком даје се сагласност 
на Пројекат УГ Агенција за локалне ра-
звојне иницијативе АЛДИ и удружења 
Регионални одбор за повратак у југо-
источну Босну «Подстицај одрживом 
повратку кроз израду анализе стања 
процеса повратка на подручје Горње-
дринске регије и идентификација при-
оритетних потреба у области одрживо-
сти повратка».  
 

Члан 2. 
 
 Пројекат из члана 1. Одлуке је 
саставни дио Одлуке. 
  

Члан 3. 
 
 Пројекат ће имплементирати УГ 
Агенција за локалне развојне иницијат-
иве АЛДИ и удружење Регионални од-
бор за повратак у југоисточну Босну, а 
финансираће се из Буџета Министарст-
ва за социјалну политику, здравство, 
расељена лица и избјеглице Босанско-
подрињског кантона Горажде са еконо- 
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мског кода 614200 (ЈАМ 001) – Издаци 
за расељена лица и избјеглице. 
 

Члан 4. 
 
 Ова Одлука ступа на снагу да-
ном објављивања на службеној оглас-
ној табли Кантона, а накнадно ће да 
се објави у «Службеним новинама Бо-
санско-подрињског кантона Горажде». 
 

Број:03–36-2014/09            П Р Е М И Ј Е Р 
04.11.2009.године           Назиф Уручи,с.р. 
    Г о р а ж д е 
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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 избјегли-
це, са економског кода 614200 (ЈАМ 
001) – Издаци за расељена лица («Слу-
жбене новине Босанско-подрињског 
кантона Горажде», број: 5/09), Влада 
Босанско-подрињског кантона Горажде, 
на својој 43. редовној сједници, одржа-
ној дана 04.10.2009.године, д о н о с и : 
 
 

О Д Л У К У 
о одобравању финансијских 
средстава за обнову гробљанске 
капеле у Биљину - Горажде 

 
Члан 1. 

 

 Одобравају се новчана средст-
ва у износу од 5.000,00 КМ Српској 
православној цркви – Црквена општ-
ина Горажде на име обнове гробљанс-
ке капеле у повратничком мјесту Би-
љин у Општини Горажде. 

Број 13 – страна 1205 
 

 
Члан 2. 

 
 Средства из члана 1. ове Одлуке 
дозначити са економског кода 614200 
(ЈАМ 001) – Издаци за расељена лица, 
на жирорачун Црквена општина Го-
ражде број:555-010-83006038-08 отворен 
код Нове банке у Вишеграду. 
 

Члан 3. 
 
 Црквена општина Горажде ће по 
завршетку радова на капели, а најкас-
није до 15.12.2009.године, доставити из-
вјештај о утрошку одобрених средстава 
према Министарству за социјалну пол-
итику, здравство, расељена лица и из-
бјеглице Босанско-подрињског кантона 
Горажде. 
 

Члан 4. 
 

 За реализацију ове Одлуке зад-
ужују се Министарство за социјалну по-
литику, здравство, расељена лица и из-
бјеглице и Министарство за финансије 
Босанско-подрињског кантона Горажде. 
 

Члан 5. 
 

 Ова Одлука ступа на снагу дан-
ом објављивања на службеној огласној 
табли Кантона, а накнадно ће да се обј-
ави у «Службеним новинама Босанско-
подрињског кантона Горажде». 
 

Број:03–14-2013/09                 П Р Е М И Ј Е Р 
04.11.2009.године                Назиф Уручи,с.р. 
Г о р а ж д е 
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На основу члана 24. Закона о Вл-
ади Босанско-подрињског кантона Гор-
ажде («Службене новине Босанско-под-
рињског кантона Горажде», број:5/03)  
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и Програма утрошка средстава Мин-
истарства за социјалну политику, здр-
авство, расељена лица и избјеглице са 
економског кода 614200 (ЈАМ 003) Ос-
тали грантови појединцима за 2009. 
годину број: 08-14-1092-4/09 од 21.04. 
2009.године, Влада Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде, на својој 43. ре-
довној сједници, одржаној дана 04.11. 
2009.године,  д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о исплати новчаних средстава  
на име једнократне помоћи 
за набавку огрјевног дрвета 

 
Члан 1. 

 
Овом Одлуком одобрава се ис-

плата новчаних средстава у укупном 
износу од 19.500,00 КМ на име једнок-
ратне помоћи за набавку огрјевног 
дрвета како слиједи: 

 

- За 50 породица у стању социјалне 
потребе према списку ЈУ «Центар 
за социјални рад Босанско-подри-
њског кантона Горажде» – новчана 
средства у висини од  9.750,00 КМ и 

- За 50 најугроженијих пензионера 
према списку Удружења грађана 
пензионера БПК Горажде – новча-
на средства у висини од 9.750,00 КМ. 

   
Члан 2. 

  
 Спискови из члана 1. Одлуке 
су саставни дио ове Одлуке. 
 

Члан 3. 
 

Исплату средстава у укупном 
износу од 19.500,00 КМ, односно 195,00 
КМ по породици  исплатити на терет  
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Буџета Министарства за социјалну по-
литику, здравство, расељена лица и из-
бјеглице, економски код 614200 (ЈАМ 
003) – Остали грантови појединцима, 
на рачун НЛБ Тузланска банка д.д. Туз-
ла – филијала Горажде, а према списко-
вима из члана 2. ове Одлуке. 

 
Члан 4. 

 

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

 
Члан 5. 

 

 ЈУ «Центар за социјални рад Бо-
санско-подрињског кантона Горажде» и 
Удружење грађана пензионера БПК Го-
ражде, дужни су Министарству за соци-
јалну политику, здравство, расељена ли-
ца и избјеглице доставити извјештај о 
намјенском утрошку средстава са одго-
варајућом документацијом. 

 
Члан 6. 

 

 Ова Одлука ступа на снагу дан-
ом објављивања на службеној огласној 
табли Кантона, а накнадно ће да се обј-
ави у «Службеним новинама Босанско-
подрињског кантона Горажде». 
 

Број:03-14-2012/09                 П Р Е М И Ј Е Р 
04.11.2009.године               Назиф Уручи,с.р. 
     Г о р а ж д е 
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На основу члана 24. Закона о Вл-
ади Босанско-подрињског кантона Гор-
ажде («Службене новине Босанско-под-
рињског кантона Горажде», број:5/03) 
и Програма утрошка средстава Мин- 
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истарства за социјалну политику, здр-
авство, расељена лица и избјеглице, са 
економског кода 614200 (ЈАМ 001) – 
Издаци за расељена лица («Службене 
новине Босанско-подрињског канто-
на Горажде», број:5/09), Влада Босанс-
ко-подрињског кантона Горажде, на 
својој 43. редовној сједници, одржаној 
дана 04.11.2009.године,  д о н о с и : 
 
 

О Д Л У К У 
о додјели финансијских средстава 
повратнику Селак Мевлудину 
за подршку пројекту  «Опремање 

столарске радионице» 
 

Члан 1. 
 

 Одобравају се финансијска ср-
едства повратнику Селак Мевлудину 
у износу од 14.354,08 КМ на име подр-
шке пројекту «Опремање столарске 
радионице». 
 

Члан 2. 
 

 Пројекат из члана 1. Одлуке је 
саставни дио Одлуке. 
 

Члан 3. 
 

 Средства из члана 1. Одлуке до-
значити Селак Мевлудину на жиро-
рачун број: 1990000000000023 отворен 
код Шпаркасе банке Сарајево – фили-
јала Горажде, из Буџета Министарст-
ва за социјалну политику, здравство, 
расељена лица и избјеглице Босанско-
подрињског кантона Горажде, са еко-
номског кода 614200 (ЈАМ 001) – Изд-
аци за расељена лица и избјеглице. 
 

Члан 4. 
 

 За реализацију ове Одлуке зад- 
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ужују се Министарство за социјалну по-
литику, здравство, расељена лица и из-
бјеглице и Министарство за финансије 
Босанско-подрињског кантона Горажде. 
 

Члан 5. 
 
 Ова Одлука ступа на снагу дан-
ом објављивања на службеној огласној 
табли Кантона, а накнадно ће да се об-
јави у «Службеним новинама Босанско-
подрињског кантона Горажде». 
 

Број:03–14-2011/09                П Р Е М И Ј Е Р 
04.11.2009.године                Назиф Уручи,с.р. 
    Г о р а ж д е 
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На основу члана 24. Закона о Вл-
ади Босанско-подрињског кантона Гор-
ажде («Службене новине Босанско-под-
рињског кантона Горажде», број:5/03), 
члана 132. Закона о социјалној заштити, 
заштити цивилних жртава рата и заш-
тити породице са дјецом («Службене  
новине Босанско-подрињског кантона 
Горажде», број:10/00, 5/03, 5/05 и 3/08) 
и Програма утрошка средстава Минис-
тарства за социјалну политику, здравс-
тво, расељена лица и избјеглице са еко-
номског кода 614300 – Грантови непро-
фитним организацијама за 2009.годину, 
одобреног Одлуком Владе Босанско-по-
дрињског кантона Горажде број:03-14-
1601/09 од 07.09.2009.године, Влада Бос-
анско-подрињског кантона Горажде, на 
својој 43. редовној сједници, одржаној 
дана 04.11.2009. године,  д о н о с и : 
 
 

О Д Л У К У 
о одобравању новчаних средстава 
Црвеном крсту Босанско - 
подрињског кантона Горажде 
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Члан 1. 
 

Овом Одлуком одобравају се 
новчана средства у износу од 7.700,00 
КМ на име обезбјеђења средстава за 
суфинансирање дијела трошкова ред-
овних активности Црвеног крста Бос-
анско-подрињског кантона Горажде. 
  

Члан 2. 
 

 За реализацију ове Одлуке зад-
ужују се Министарство за социјалну 
политику, здравство, расељена лица и 
избјеглице и Министарство за финан-
сије Босанско-подрињског кантона Го-
ражде, а средства у износу од 7.700,00 
КМ дозначити из Буџета Министарст-
ва за социјалну политику, здравство, 
расељена лица и избјеглице Босанско-
подрињског кантона Горажде, еконо-
мски код 614300 – Грантови непроф-
итним организацијама. 
 

Члан 3. 
 

 Обавезује се Црвени крст Боса-
нско-подрињског кантона Горажде да  
Министарству за социјалну полити-
ку, здравство, расељена лица и избјег-
лице Босанско-подрињског кантона Го-
ражде достави извјештај о утрошку 
одобрених средстава. 
 

Члан 4. 
 

 Ова Одлука ступа на снагу да-
ном објављивања на службеној оглас-
ној табли Кантона, а накнадно ће да 
се објави у «Службеним новинама Бо-
санско-подрињског кантона Горажде». 
 
Број:03–14-2010/09              П Р Е М И Ј Е Р 
04.11.2009.године            Назиф Уручи,с.р. 
     Г о р а ж д е 
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На основу члана 24. Закона о Вл-
ади Босанско-подрињског кантона Го-
ражде («Службене новине Босанско-по-
дрињског кантона Горажде», број:5/03), 
члана 132. Закона о социјалној заштити, 
заштити цивилних жртава рата и зашт-
ити породице са дјецом («Службене но-
вине Босанско-подрињског кантона Го-
ражде», број:10/00, 5/03, 5/05 и 3/08) и 
Програма утрошка средстава Министа-
рства за социјалну политику, здравство, 
расељена лица и избјеглице са економс-
ког кода 614300 – Грантови непрофитн-
им организацијама за 2009.годину одо-
бреног Одлуком Владе Босанско-подри-
њског кантона Горажде број:03-14-1601/09 
од 07.09.2009.године, Влада Босанско-по-
дрињског кантона Горажде, на својој 43. 
редовној сједници, одржаној дана 04.11. 
2009.године, д о н о с и: 

 
 

О Д Л У К У 
о одобравању новчаних средстава 
на име помоћи за рад инвалидских 

удружења 
 

Члан 1. 
 

Овом Одлуком одобравају се но-
вчана средства у износу од 7.700,00 КМ 
на име подршке и помоћи за рад инва-
лидских удружења са подручја Босанс-
ко-подрињског кантона Горажде и то: 
 

1. Удружење грађана  
за  помоћ ментално  
ретардираним лицима     1.540,00 КМ 

     жиро-рачун број:1610300002440031  
     код Раифаизен банке Горажде 
 

2. Удружење грађана  
     обољелих од цере- 
     бралне парализе 
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     и дистрофије            1.540,00 КМ 
     жиро-рачун број:1610300002000039 
     код Раифаизен банке Горажде 
 

3. Удружење грађана  
    цивилних жртава рата    1.540,00 КМ 
    жиро-рачун бриој:1011400000160018    
     код ПБС 
 

4. Удружење слијепих  
    и слабовидних грађана  1.540,00 КМ 
    жиро-рачун број:1610300001810016  
    код Раифаизен банке Горажде 
 

5. Удружење парапле 
     гичара и обољелих  
     од дјечије парализе         1.540,00 КМ 
     жиро-рачун број:1610300001610002  
      код Раифаизен банке Горажде 
  

Члан 2. 
 

 За реализацију ове Одлуке зад-
ужују се Министарство за социјалну 
политику, здравство, расељена лица и 
избјеглице и Министарство за финан-
сије Босанско-подрињског кантона Го-
ражде, а средства у износу од 7.700,00 
КМ дозначити из Буџета Министарс-
тва за социјалну политику, здравство, 
расељена лица и избјеглице Босанско-
подрињског кантона Горажде, еконо-
мски код 614300 – Грантови непроф-
итним организацијама. 
 

Члан 3. 
 

 Обавезују се удружења из чла-
на 1. ове Одлуке да Министарству за 
социјалну политику, здравство, расе-
љена лица и избјеглице Босанско-по-
дрињског кантона Горажде доставе из-
вјештај о утрошку одобрених средстава. 
 

Члан 4. 
 

 Ова Одлука ступа на снагу дан- 
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ом објављивања на службеној огласној 
табли Кантона, а накнадно ће да се об-
јави у «Службеним новинама Босанско-
подрињског кантона Горажде». 
 

Број:03–14-2009/09                П Р Е М И Ј Е Р 
04.11.2009.године                Назиф Уручи,с.р. 
     Г о р а ж д е 
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На основу члана 24. Закона о Вл-
ади Босанско-подрињског кантона Го-
ражде («Службене новине Босанско-по-
дрињског кантона Горажде», број:5/03) 
и Програма утрошка средстава Минис-
тарства за социјалну политику, здравст-
во, расељена лица и избјеглице, еконо-
мски код 614400 (ЈАО 001/002/003), за 
2009.годину,  одобреног Одлуком Владе 
БПК Горажде број:03-14-700/09 од 23.04. 
2009.године и број:03-14-1572/09 од 07. 
09.2009.године, Влада Босанско-подри-
њског кантона Горажде, на наставку св-
оје 43. редовне сједнице, одржаном да-
на 05.11.2009.године, д о н о с и:  
 
 

О Д Л У К У 
о исплати новчаних средстава  
ЈУ Завод за јавно здравство 

БПК Горажде, за набавку вакцина 
 

Члан 1. 
 

Одобрава се исплата новчаних 
средстава у износу 7.000,00 КМ ЈУ Завод 
за јавно здравство Босанско-подрињск-
ог кантона Горажде, у сврху набавке 
500 доза вакцина за ризичне групе ста-
новништва. 
   

Члан 2. 
 

Средства у износу 7.000,00 КМ 
исплатити на терет Буџета Министар- 
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ства за социјалну политику, здравст-
во, расељена лица и избјеглице Босан-
ско-подрињског кантона Горажде, ек-
ономски код 614400 (ЈАО 003) – Суб-
венције јавним установама (ЗЗЈЗ), а 
у корист ЈУ Завод за јавно здравство 
Босанско-подрињског кантона Гора-
жде, на рачун број: 1011400000178254 
код Привредне банке Сарајево – фи-
лијала Горажде. 
 

Члан 3. 
 

За реализацију ове Одлуке зад-
ужују се Министарство за социјалну 
политику, здравство, расељена лица и 
избјеглице и Министарство за финан-
сије Босанско-подрињског кантона Го-
ражде. 
 

Члан 4. 
 

Ова Одлука ступа на снагу да-
ном објављивања на службеној оглас-
ној табли Кантона, а накнадно ће да 
се објави у «Службеним новинама Бо-
санско-подрињског кантона Горажде». 
 

Број:03-14-1989/09             П Р Е М И Ј Е Р 
05.11.2009.године            Назиф Уручи,с.р. 
     Г о р а ж д е 
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На основу члана 24. Закона о 
Влади Босанско–подрињског кантона 
Горажде («Службене новине Босанско 
–подрињског кантона Горажде», 
број:5/03), те члана 17. Закона о извр-
шењу Буџета Босанско–подрињског ка-
нтона Горажде за 2009. годину, Влада 
Босанско–подрињског катона Горажде, 
на наставку своје 43. редовне сједни-
це, одржаном дана  05.11.2009.године, 
д о н о с и: 

18. нивембар/студени 2009. 
 
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности  
за потписивање уговора 

о привременим и повременим 
пословима 

 
I 

 
 Овом Одлуком даје се сагласност 
ЈУ ОШ «Мехмедалија Мак Диздар» Вит-
ковићи за потписивање уговора о при-
временим и повременим пословима са 
Баљић Захидом,  који се односи на пос-
лове руковаоца парних котлова на теч-
но гориво у школи на Садби и то у вре-
менском периоду од 15.10.2009.године 
до окончања поступка по расписаном 
огласу, а најдаље до 15.12.2009.године. 
 

II 
 
 За реализацију ове Одлуке заду-
жује се Министарство за финансије Бо-
санско-подрињског кантона Горажде, а 
средства исплатити из Буџета ЈУ ОШ 
«Мехмедалија Мак Диздар» Витковићи, 
са економског кода 613 900 - Уговорене 
услуге.   

 
III 

 
 Одлука ступа на снагу даном об-
јављивања на службеној огласној табли 
Кантона, а накнадно ће да се објави у 
«Службеним новинама Босанско–под-
рињског кантона Горажде». 
      

Број:03–14-2005/09               П Р Е М И Ј Е Р 
05.11.2009.године               Назиф Уручи,с.р. 
     Г о р а ж д е  
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На основу члана 24. Закона о Вл-
ади Босанско–подрињског кантона Го- 
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ражде («Службене новине Босанско–
подрињског кантона Горажде», број: 
5/03), те члана 17. Закона о извршењу 
Буџета Босанско–подрињског канто-
на Горажде за 2009.годину, Влада Бос-
анско–подрињског катона Горажде, на 
наставку своје 43. редовне сједнице, од-
ржаном дана 05.11.2009.г., д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности за 

потписивање уговора о дјелу 
 
I 

 
 Овом Одлуком даје се сагласн-
ост директору ОШ «Хасан Турчало Бр-
зи» Иловача  за потписивање уговора 
о  дјелу са Бећирспахић Селведином 
из Фаочића,  који се односи на резање 
и цијепање 30 м³ огрјевног дрвета за 
потребе школе по цијени 14 КМ по 1м³ 
и Аганспахић Шевком из Иловаче, ко-
ји се односи на резање и цијепање  40 
м³ огрјевног дрвета за потребе школе, 
по цијени 14 КМ по 1 м³ и то у време-
нском периоду од 03.10.2009.године 
до 15.10.2009.године. 
 

II 
 
 За реализацију ове Одлуке зад-
ужује се Министарство за финансије 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де, а средства исплатити из Буџета  ОШ 
«Хасан Турчало Брзи» Иловача, са ек-
ономског кода 613 900 - Уговорене ус-
луге.   

 
III 

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

Број:03–14-2004/09               П Р Е М И Ј Е Р 
05.11.2009.године               Назиф Уручи,с.р. 
      Г о р а ж д е  
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На основу члана 24. Закона о Вл-
ади Босанско–подрињског кантона Гор-
ажде («Службене новине Босанско–под-
рињског кантона Горажде», број:5/03), 
те члана 17. Закона о извршењу Буџета  
Босанско–подрињског кантона Горажде 
за 2009.годину, Влада Босанско–подри-
њског катона Горажде, на наставку сво-
је 43. редовне сједнице, одржаном дана  
05.11.2009.године, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности  
за потписивање уговора  

о привременим и повременим 
пословима 

 
I 

 

 Овом Одлуком даје се сагласност 
директору ЈУ ОШ «Мехмедалија Мак 
Диздар» Витковићи за потписивање уг-
овора о привременим и повременим 
пословима са Мешановић Амиром,  ко-
ји се односи на обављање послова на од-
ржавању чистоће у школи у Беричу и 
то у временском периоду од 15.10.2009. 
године до окончања поступка по распи-
саном огласу, а најкасније до 15.12.2009.г. 
 

II 
 

 За реализацију ове Одлуке зад-
ужује се Министарство за финансије Бо-
санско-подрињског кантона Горажде, а  
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средства исплатити из Буџета ЈУ ОШ 
«Мехмедалија Мак Диздар» Виткови-
ћи, са економског кода 613 900 - Уго-
ворене услуге.   

 

III 
 

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

Број:03–14-2003/09            П Р Е М И Ј Е Р 
05.11.2009.године            Назиф Уручи,с.р. 
    Г о р а ж д е  
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На основу члана 24. Закона о 
Влади Босанско–подрињског кантона 
Горажде («Службене новине Босанско 
–подрињског кантона Горажде», број: 
5/03), те члана 17. Закона о извршењу 
Буџета Босанско–подрињског кантона 
Горажде за 2009.годину, Влада Босанско 
–подрињског кантона Горажде, на нас-
тавку своје 43. редовне сједнице, одржа-
ном дана 05.11.2009.године, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности  
за потписивање уговора 

о привременим  и повременим 
пословима 

 

I 
 

Овом одлуком даје се сагласно-
ст ЈУ ОШ «Хасан Турчало Брзи» Ило-
вача за потписивање уговора о прив-
ременим и повременим пословима са 
Корјенић Самром, који се односе на 
послове одржавања чистоће и то у вр- 
еменском периоду од 01.10.2009.годи-
не па до повратка раднице Плех Сен- 

18. нивембар/студени 2009. 
 
 
ије са боловања, а најкасније до 30.11. 
2009.године. 
 

II 
 

 За реализацију ове Одлуке заду-
жује се Министарство за финансије Бо-
санско-подрињског кантона Горажде, а 
средства исплатити из Буџета ОШ «Ха-
сан Турчало Брзи» Иловача, са економ-
ског кода 613 900 - Уговорене услуге.   
 

III 
  

 Одлука ступа на снагу даном об-
јављивања на службеној огласној табли 
Кантона, а накнадно ће да се објави у 
«Службеним новинама Босанско–под-
рињског кантона Горажде». 
 

Број:03–14-2002/09                 П Р Е М И Ј Е Р 
05.11.2009.године                Назиф Уручи,с.р. 
     Г о р а ж д е 
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На основу члана 24. Закона о Вл-
ади Босанско–подрињског кантона Гор-
ажде («Службене новине Босанско–под-
рињског кантона Горажде», број:5/03), 
те члана 17. Закона о извршењу Буџета  
Босанско–подрињског кантона Горажде 
за 2009.годину, Влада Босанско–подри-
њског катона Горажде, на наставку сво-
је 43. редовне сједнице, одржаном дана  
05.11.2009.године, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности за расписивање 
Конкурса за попуну упражњеног 

радног мјеста 
 

I 
 

 Овом Одлуком даје се сагласно- 



18. нивембар/студени 2009. 
 
 
ст ЈУ ССШ «Џемал Биједић» Горажде  
за расписивање Конкурса за попуну 
упражњеног радног мјеста и то: 
 
1. Педагог школе (један извршил-
ац) на неодређено вријеме. 

 
II 

 
 Одлука ступа на снагу даном 
објављивања на службеној огласној 
табли Кантона, а накнадно ће да се об-
јави у «Службеним новинама Босанс-
ко–подрињског кантона Горажде». 
 

Број:03–34-2001/09            П Р Е М И Ј Е Р 
05.11.2009.године            Назиф Уручи,с.р. 
    Г о р а ж д е  
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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 16. став 1. Закона о извр-
шењу Буџета Босанско–подрињског 
кантона Горажде за 2009.годину («Сл-
ужбене новине Босанско–подрињског 
кантона Горажде», број: 4/09), Влада 
Босанско–подрињског кантона  Гораж-
де, на наставку своје 43. редовне сједни-
це, одржаном  дана 05.11.2009. године,  
д о н о с и:  
 
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности 
 за потписивање уговора 

 
I 

 
 Овом Одлуком даје се сагласн-
ост министру Министарства унутра-
шњих послова Босанско-подрињског  

Број 13 – страна 1213 
 

 
кантона Горажде да потпише Уговор о 
набавци опреме. Предмет набавке по 
овом уговору је набавка алпинистичке 
опреме и компаса за рониоце за при-
паднике Јединице за подршку Управе 
полиције МУП-а Босанско-подрињског 
катона Горажде. Вриједност набавке је 
5.112,90 КМ (петхиљада стотину два-
наест и 90/100 КМ). 
 

II 
 
 Уговор се закључује између: 
 

1. Министарства унутрашњих посло-
ва Босанско-подрињског кантона Го-
ражде, које представља министар – 
као купца и 

 

2. Предузећа «КОТЕКС» д.о.о. Тешањ, 
као продавца. 

 
III 
 

 За реализацију ове Одлуке заду-
жује се Министарство унутрашњих по-
слова Босанско-подрињског кантона Го-
ражде. 
 

IV 
 
 Одлука ступа на снагу даном об-
јављивања на службеној огласној табли 
Кантона, а накнадно ће да се објави у 
«Службеним новинама Босанско–под-
рињског кантона Горажде». 
     

Број:03–14-2000/09                П Р Е М И Ј Е Р 
05.11.2009.године                Назиф Уручи,с.р. 
     Г о р а ж д е 
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На основу члана 24. Закона о 
Влади Босанско–подрињског кантона 
Горажде («Службене новине Босанско– 
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подрињског кантона Горажде», број: 
5/03) и члана 16.  став 1. Закона о изв-
ршењу Буџета Босанско–подрињског 
кантона Горажде за 2009.годину («Слу-
жбене новине Босанско–подрињског ка-
нтона Горажде», број:4/09), Влада Бо-
санско–подрињског кантона  Горажде, 
на наставку своје 43. редовне сједни-
це, одржаном дана 05.11.2009. године,  
д о н о с и:  
 
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности 
 за потписивање уговора 

 
I 

 

 Овом Одлуком даје се сагласн-
ост министру Министарства унутра-
шњих послова Босанско-подрињског 
кантона Горажде да потпише Уговор 
о набавци паса намијењених за обав-
љање службених задатака припадни-
ка Јединице за подршку Управе поли-
ције МУП-а Босанско-подрињског ка-
тона Горажде. Вриједност набавке је 
4.800,00 КМ (четири хиљаде осам сто-
тина КМ).   
 

II 
 

 Уговор се закључује између: 
 

1. Министарства унутрашњих посл-
ова Босанско-подрињског кантона 
Горажде, које представља минис-
тар – као купца и 

 

2. Самосталне радње за узгој и дрес-
уру «ПЕДИГРЕ» Живинице, као 
продавца. 

 

III 
 

 За реализацију ове Одлуке за- 

18. нивембар/студени 2009. 
 
 
дужује се Министарство унутрашњих 
послова Босанско-подрињског кантона 
Горажде. 
 

IV 
 

 Одлука ступа на снагу даном об-
јављивања на службеној огласној табли 
Кантона, а накнадно ће да се објави у 
«Службеним новинама Босанско–под-
рињског кантона Горажде».                                     
     

Број:03–14-1999 /09               П Р Е М И Ј Е Р 
05.11.2009.године               Назиф Уручи,с.р. 
     Г о р а ж д е 
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На основу члана 24. Закона о Вл-
ади Босанско–подрињског кантона Гор-
ажде («Службене новине Босанско–под-
рињског кантона Горажде» број:5/03) и 
Програма о утрошку средстава са кода 
614200 – Грантови појединцима – БОР-
003 и Закона о извршењу Буџета («Слу-
жбене новине Босанско–подрињског ка-
нтона Горажде», број:04/09), Влада  Бос-
анско–подрињског кантона Горажде, на 
наставку своје 43. редовне сједнице, од-
ржаном дана 05.11.2009.год., д о н о с и:    
 
 

О Д Л У К У 
о одобравању новчаних средстава 
 на име помоћи Посванџић Сабири 

 

Члан 1. 
 

Одобравају се новчана средства 
у износу од 1.219,84 КМ за санацију по-
родичне куће Посванџић Сабире, мајке 
два погинула борца, која је оштећена 
усљед временских непогода. 
 

Члан 2. 
 

Средства из члана 1. ове Одлуке 
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уплатити на жирорачун НЛБ Тузлан-
ска банка, филијала Горажде. 
 

Члан 3. 
 

За реализацију ове Одлуке зад-
ужује се Министарство за борачка пи-
тања и Министарство за финансије 
БПК Горажде, а средства су обезбијеђ-
ења у Буџету Министарства за борач-
ка питања, економски код 614200 - Гр-
антови појединцима – БОР-003. 
 

Члан 4. 
 

Посванџић Сабира је дужна до-
ставити извјештај о утрошеним средс-
твима у року од 15 дана од дана преу-
зимања средстава, уз сву документац-
ију. 
 

Члан 5. 
 

Ова Одлука ступа на снагу да-
ном објављивања на службеној оглас-
ној табли Кантона, а накнадно ће да 
се објави у «Службеним новинама Бо-
санско-подрињског кантона Горажде». 
 

Број:03–14-1998/09             П Р Е М И Ј Е Р 
05.11.2009.године            Назиф Уручи,с.р. 
    Г о р а ж д е 

 

1033 
 

На основу члана 24. Закона о 
Влади Босанско–подрињског кантона 
Горажде («Службене новине Босанско 
–подрињског кантона Горажде» број: 
5/03) и Програма о утрошку средста-
ва 614200 - Грантови појединцима 
БОР - 005, и Закона о извршењу  Буџе-
та («Службене новине Босанско–под-
рињског кантона Горажде», број:04/09), 
Влада Босанско–подрињског кантона   
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Горажде, на наставку своје 43. редовне 
сједнице, одржаном дана 05.11.2009.го-
дине,  д о н о с и:    
 
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности 

за плаћање рачуна број: 47/09 
 

Члан 1. 
 

Даје се сагласност Министру за 
борачка питања да изврши плаћање 
рачуна број:47/09  од 18.09.2009.године у 
износу од 5.300,00 КМ Заводу здравстве-
ног осигурања БПК Горажде на име на-
кнаде за здравствену заштиту лица кој-
има је признато својство корисника бо-
рачко-инвалидске заштите за мјесец ав-
густ 2009.године, по Споразуму број: 
03-14-298/09 од 25.02.2009.године. 
 

Члан 2. 
 

Исплату средстава у износу од 
5.300,00 КМ извршити у корист Завода 
здравственог осигурања БПК Горажде 
по рачуну број:47/09 од 18.09.2009.годи-
не, на депозитни рачун број: 1610300004 
960188 отворен код Раифаизен банке 
Горажде, на терет Буџета Министарст-
ва за борачка питања босанско-подри-
њског кантона Горажде, економски код 
614200 – Грантови појединцима – БОР 
- 005. 
 

Члан 3. 
 

 За реализацију ове Одлуке заду-
жују се Министарство за борачка пита-
ња и Министарство за финансије БПК 
Горажде. 
 

Члан 4. 
 

Ова Одлука  ступа на снагу дан- 
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ом објављивања на службеној огласн-
ој табли Кантона, а накнадно ће да се 
објави у «Службеним новинама Боса-
нско-подрињског кантона Горажде». 
 

Број:03–14-1997/09            П Р Е М И Ј Е Р 
05.11.2009.године            Назиф Уручи,с.р. 
    Г о р а ж д е 
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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 о утрошку средст-
ава са економског кода 614200 - «Гран-
тови појединцима – БОР-005» и Зако-
на о извршењу Буџета («Службене но-
вине Босанско–подрињског кантона Го-
ражде» број:04/09), Влада Босанско–
подрињског кантона Горажде, на нас-
тавку своје 43. редовне сједнице, одржа-
ном дана 05.11.2009.год., д о н о с и:    
 
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности 

 за плаћање рачуна број: 225-У/09  
ЗУ  «Бања  Терме Илиџа» 

 
Члан 1. 

 
Даје се сагласност Министру за 

борачка питања да изврши плаћање 
рачуна број:225-У/09 од 09.09.2009.го-
дине у износу од 3.528,00 КМ испоста-
вљеног од стране ЗУ «Бања Терме Ил-
иџа». 
 

Члан 2. 
 

За реализацију ове Одлуке зад-
ужује се Министарство за финансије 
Босанско-подрињског кантона Гораж- 

18. нивембар/студени 2009. 
 
 
де, а средства обезбиједити из Буџета 
Министарства за борачка питања Боса-
нско–подрињског кантона Горажде, ек-
ономски код 614200 – Грантови поје-
динцима – БОР- 005. 
 

Члан 3. 
 

Ова Одлука ступа на снагу дан-
ом објављивања на службеној огласној 
табли Кантона, а накнадно ће да се обј-
ави у «Службеним новинама Босанско-
подрињског кантона Горажде». 
 

Број:03–14-1996/09                 П Р Е М И Ј Е Р 
05.11.2009.године                Назиф Уручи,с.р. 
     Г о р а ж д е 
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На основу члана 24. Закона о Вл-
ади Босанско–подрињског кантона Гор-
ажде («Службене новине Босанско–под-
рињског кантона Горажде», број:5/03) 
и Програма утрошка средстава са еко-
номског кода 614200 – Грантови поједи-
нцима, а у складу са Законом о изврше-
њу Буџета («Службене новине Босанс-
ко–подрињског кантона Горажде», број: 
04/09), Влада Босанско–подрињског ка-
нтона Горажде, на наставку своје 43. ре-
довне сједнице, одржаном дана 05.11. 
2009.године,  д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о одобравању новачних средстава  
на име накнаде трошкова  

за прикључење стамбених објеката  
на инфраструктурну мрежу 

 
Члан 1. 

 
 Овом Одлуком одобравају се но-
вчана средства у укупном износу од  



18. нивембар/студени 2009. 
 
 
448,05 КМ (Словима: четири стотине 
четрдесет осам и 5/100) КМ на име на-
кнаде трошкова за прикључење стам-
бених објеката припадника борачких 
популација са простора Босанско–по-
дрињског кантона Горажде на елект-
роенергетски систем, у појединачним 
износима како слиједи: 
 

Р/Б Презиме (име оца) име Износ 

 Буква (Рашид) Исмир 280,80 

 Хубанић (Хајро) Мујо 167,25 

 УКУПНО: 448,05 
 

 Одобрена средства обезбиједи-
ти из Буџета Министарства за борач-
ка питања Босанско–подрињског кан-
тона Горажде, економски код 614200 – 
Грантови појединцима. 
 

Члан 2. 
 

 Дио средстава из члана 1. ове 
Одлуке у висини 280,80 (Словима: дв-
ије стотине осамдесет и 80/100) КМ 
уплатити на жирорачун Јавног пред-
узећа Електропривреда Босне и Херц-
еговине д.д. Сарајево, Подружница 
«Електродистрибуција», Сарајево ПЈ 
Горажде, број:1610300001260026 отвор-
ен код Раифаизен банке д.д. филија-
ла Горажде.  
 Дио средстава из члана 1. ове 
Одлуке у висини 167,25 (Словима: ст-
отину шездесет седам и 25/100) КМ 
уплатити на жирорачун ЈП „,6. март“ 
Горажде број:1011400000050311, отвор-
ен код Привредне банке Сарајево, 
филијала Горажде. 
  

Члан 3. 
 
 За реализацију ове Одлуке зад- 
ужују се Министарство за борачка пи-  
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тања и Министарство финансија Боса- 
нско–подрињског кантона Горажде. 
 

Члан 4. 
 
 Ова Одлука ступа на снагу дан-
ом објављивања на службеној табли Ка-
нтона, а накнадно ће да се објави у «Сл-
ужбеним новинама Босанско–подрињс-
ког кантона Горажде». 
 

Број:03–14-1995/09                П Р Е М И Ј Е Р 
05.11.2009.године                Назиф Уручи,с.р. 
     Г о р а ж д е  
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На основу члана 24. Закона о Вл-
ади Босанско–подрињског кантона Гор-
ажде («Службене новине Босанско–под-
рињског кантона Горажде» број:5/03), 
Влада Босанско–подрињског кантона Го-
ражде, на наставку својоје 43. редовне сје-
днице, одржаном  дана 05.11.2009.годи-
не, д о н о с и:    
 
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности за присуство 
састанку Регионалног економског 
форума за југоисточну Европу- 

РЕФ СЕЕ 2009. 
 

Члан 1. 
 
 Даје се сагласност Премијеру 
Босанско–подрињског кантона Горажде 
Назифу Уручију и Министру за при-
вреду Мустафи Куртовићу да прису-
ствују састанку Регионалног економск-
ог форума за југоисточну Европу-РЕФ 
СЕЕ 2009, који ће се одржати 19. и 20.11. 
2009.године у Сарајеву. 
 Средства за котизацију у износу 
од 2 x 480,00 КМ, уплатити на рачун  
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Уникредит банке д.д., жиро-рачун бр-
ој: 3383202200308627. 
 

Члан 2. 
 

За реализацију ове Одлуке зад-
ужује се Министарство за финансије 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де, а средства обезбиједити из Буџета 
Владе Босанско–подрињског кантона 
Горажде, економски код 613900 – Уго-
ворене услуге и друге посебне услу-
ге. 
 

Члан 3. 
 

Ова Одлука ступа на снагу да-
ном објављивања на службеној оглас-
ној табли Кантона, а накнадно ће да 
се објави у «Службеним новинама Бо-
санско-подрињског кантона Горажде». 
 

Број:03–14-1990/09             П Р Е М И Ј Е Р 
05.11.2009.године            Назиф Уручи,с.р. 
    Г о р а ж д е 
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На основу члана 24. Закона о 
Влади Босанско–подрињског кантона 
Горажде («Службене новине Босанско 
–подрињског кантона Горажде», број: 
5/03), Влада Босанско–подрињског ка-
нтона Горажде, на наставку своје 43. 
редовне сједнице, одржаном  дана 05. 
11.2009.године, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о избору најповољнијег понуђача 
ЛОТ број: 2 Пружање услуга – 
осигурање моторних возила у 
власништу Босанско–подрињског 

кантона Горажде 
 

18. нивембар/студени 2009. 
 

 
Члан 1. 

 
 За најповољнијег понуђача ЛОТ 
број:2 Пружање услуга – осигурање мо-
торних возила у власништву Босанско–
подрињског кантона Горажде бира се 
привредно друштво «Сарајево осигура-
ње» Сарајево. 
 

Члан 2. 
 
 По правоснажности ове Одлуке 
са најповољнијим понуђачем из члана 
1. ове Одлуке закључиће се уговор под 
условима датим у одабраној понуди. 
 

Члан 3. 
 
 Одлука ступа на снагу даном об-
јављивања на службеној огласној табли 
Кантона, а накнадно ће да се објави у 
«Службеним новинама Босанско–подр-
ињског кантона Горажде». 
 
ПРАВНА ПОУКА: Против ове Одлуке 
може да се уложи приговор Влади Боса-
нско–подрињског кантона Горажде у 
року од 5 (пет) дана од дана доставља-
ња ове Одлуке. 
 

Број:03–14-2054/09                П Р Е М И Ј Е Р 
05.11.2009.године                Назиф Уручи,с.р. 
      Г о р а ж д е 
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На основу члана 24. Закона о Вл-
ади Босанско–подрињског кантона Гор-
ажде («Службене новине Босанско–под-
рињског кантона Горажде», број:5/03), 
Влада Босанско–подрињског кантона Го-
ражде, на наставку своје 43. редовне сје-
днице, одржаном дана 05.11.2009.годи-
не, д о н о с и: 
 



18. нивембар/студени 2009. 
 
 

О Д Л У К У 
о избору најповољнијег понуђача 
ЛОТ број:3 Пружање услуга 

осигурања имовине у власништу 
Босанско–подрињског кантона 

Горажде 
 

Члан 1. 
 

 За најповољнијег понуђача 
ЛОТ број:3 Пружање услуга осигура-
ња имовине у власништву Босанско–
подрињског кантона Горажде бира се 
привредно друштво «Босна сунце ос-
игурање» д.д. Сарајево. 

 

Члан 2. 
 

 По правоснажности ове Одлу-
ке са најповољнијим понуђачем из чл-
ана 1. ове Одлуке закључиће се уговор 
под условима датим у одабраној понуди. 
 

Члан 3. 
 

 Одлука ступа на снагу даном 
објављивања на службеној огласној та-
бли Кантона, а накнадно ће да се обј-
ави у «Службеним новинама Босанс-
ко–подрињског кантона Горажде». 
 

ПРАВНА ПОУКА: Против ове Одлу-
ке може се уложити приговор Влади 
Босанско–подрињског кантона Гора-
жде у року од 5 (пет) дана од дана до-
стављања ове Одлуке. 
 

Број:03–14-2055/09             П Р Е М И Ј Е Р 
05.11.2009.године            Назиф Уручи,с.р. 
     Г о р а ж д е 
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На основу члана 24. Закона о 
Влади Босанско–подрињског кантона 
Горажде («Службене новине Босанско– 
подрињског кантона Горажде», број:  
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5/03), Влада Босанско–подрињског кантона 
Горажде, на наставку своје 43. редовне сје-
днице, одржаном дана 05.11.2009.године, 
д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о избору најповољнијег понуђача 
ЛОТ број: 4/1 Пружање услуга 

сукцесивне испоруке канцеларијског 
материјала 

 

Члан 1. 
 

 За најповољнијег понуђача ЛОТ 
број:4/1 Пружање услуга сукцесивне 
испоруке канцеларијског материјала за 
потребе буџетских корисника Босанско 
–подрињског кантона Горажде  бира се 
привредно друштво «Хата-комерц» д.д. 
Горажде. 
 

Члан 2. 
 

 По правоснажности ове Одлуке 
са најповољнијим понуђачем из члана 
1. ове Одлуке закључиће се уговор под 
условима датим у одабраној понуди. 
 

Члан 3. 
 

 Одлука ступа на снагу даном об-
јављивања на службеној огласној табли 
Кантона, а накнадно ће да се објави у 
«Службеним новинама Босанско–под-
рињског кантона Горажде». 
 

ПРАВНА ПОУКА: Против ове Одлуке 
може се уложити приговор Влади Боса-
нско–подрињског кантона Горажде у ро-
ку од 5 (пет) дана од дана достављања 
ове Одлуке. 
 

Број:03–14-2053/09             П Р Е М И Ј Е Р 
05.11.2009. године           Назиф Уручи,с.р. 
     Г о р а ж д е 
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На основу члана 24. Закона о 
Влади Босанско–подрињског кантона 
Горажде («Службене новине Босанско 
–подрињског кантона Горажде», број: 
5/03), Влада Босанско–подрињског ка-
нтона Горажде, на наставку своје свој-
ој 43. редовне сједнице, одржаном  да-
на 05.11.2009.године, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о избору најповољнијег понуђача 
ЛОТ број: 4/2 Ппружање услуга 
сукцесивне испоруке  материјала  
за информатичку опрему-тонери  

и кетриџи 
 

Члан 1. 
 
 За најповољнијег понуђача 
ЛОТ број:4/2 Пружање услуга сукце-
сивне испоруке материјала за инфор-
матичку опрему тонери и кетриџи за 
потребе буџетских корисника Босанс-
ко–подрињског кантона Горажде  би-
ра се привредно друштво «»Дринекс 
компјутерс» д.о.о. Горажде. 
 

Члан 2. 
 
 По правоснажности ове Одлу-
ке са најповољнијим понуђачем из 
члана 1. ове Одлуке закључиће се уго-
вор под условима датим у одабраној 
понуди. 
 

Члан 3. 
 
 Одлука ступа на снагу даном 
објављивања на службеној огласној та-
бли Кантона, а накнадно ће да се обј-
ави у «Службеним новинама Боса-
нско–подрињског кантона Горажде». 

18. нивембар/студени 2009. 
 
 
ПРАВНА ПОУКА: Против ове Одлуке 
може се уложити приговор Влади Бос-
анско–подрињског кантона Горажде у 
року од 5 (пет) дана од дана доставља-
ња ове Одлуке. 
 

Број:03–14-2052/09                П Р Е М И Ј Е Р 
05.11.2009.године                Назиф Уручи,с.р. 
      Г о р а ж д е 
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На основу члана 24. Закона о Вл-
ади Босанско–подрињског кантона Гор-
ажде («Службене новине Босанско–под-
рињског кантона Горажде», број:5/03), 
Влада Босанско–подрињског кантона Го-
ражде, на наставку своје својој 43. редо-
вне сједнице, одржаном  дана 05.11.2009. 
године, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о избору најповољнијег понуђача 
ЛОТ број: 6 Пружање услуга 
сукцесивне испоруке   горива  
за моторна возила и лож уља  

за котловнице 
 

Члан 1. 
 
 За најповољнијег понуђача ЛОТ 
број: 6  Пружање услуга  сукцесивне ис-
поруке горива за моторна возила и лож 
уља за котловнице за потребе буџетск-
их корисника Босанско–подрињског ка-
нтона Горажде бира се привредно друш-
тво «ЕНОЛ» д.о.о. Горажде. 
 

Члан 2. 
 
 По правоснажности ове Одлуке 
са најповољнијим понуђачем из члана 
1. ове Одлуке закључиће се уговор под 
условима датим у одабраној понуди. 



18. нивембар/студени 2009. 
 
 

Члан 3. 
 
 Одлука ступа на снагу даном 
објављивања на службеној огласној та-
бли Кантона, а накнадно ће да се обј-
ави у «Службеним новинама Босанс-
ко–подрињског кантона Горажде». 
 

ПРАВНА ПОУКА: Против ове Одлу-
ке може се уложити приговор Влади 
Босанско–подрињског кантона Гора-
жде у року од 5 (пет) дана од дана до-
стављања ове Одлуке. 
 

Број:03–14-2067/09            П Р Е М И Ј Е Р 
05.11.2009.године            Назиф Уручи,с.р. 
     Г о р а ж д е 
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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 на основу члана 12. Закона о 
јавним набавкама БиХ («Службени 
гласник Босне и Херцеговине», број: 
49/04, 52/05, 8/06, 24/06, 7/06 и 
12/09), Влада Босанско–подрињског ка-
нтона Горажде, на наставку своје 43. 
редовне сједнице, одржаном 05.11.2009. 
године, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о отказивању поступка за додјелу 

уговора 
 

Члан 1. 
 
 Овом Одлуком отказује се пос-
тупак за додјелу уговора по расписа-
ном јавном натјечају због  неиспуње-
ња услова из члана 12. Закона о јавн-
им набавкама БиХ, за сљедеће ЛОТ-
ове: 
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- ЛОТ број: 1 – Пружање услуга оси-
гурања упосленика; 

- ЛОТ број: 5 – Пружање штампарских 
услуга-израда, лекторисање и штам-
пање службених новина Босанско-
подрињског кантона Горажде; 

- ЛОТ број: 7 – Пружање услуга сукце-
сивне испоруке средстава за одржа-
вања хигијене у зградама и артикала 
за чајну и ђачку кухињу; 

- ЛОТ број: 8 – Пружање услуга набав-
ке, испоруке и сервисирања инфор-
матичко-техничке опреме; 

- ЛОТ број: 9 – Пружање услуга текућ-
ег одржавања зграда у власништву 
Босанско–подрињског кантона Гора-
жде; 

- ЛОТ број: 10 – Пружање услуга сук-
цесивне испоруке материјала за одр-
жавање зграда у власништву Босанс-
ко-подрињског кантона Горажде; 

- ЛОТ број: 11 – Пружање услуга серв-
исирања, одржавања копир апарата 
у институцијама Босанско-подрињс-
ког кантона Горажде; 

- ЛОТ број: 12 – Пружање услуга пре-
воза ученика основних и средњих шк-
ола и основне музичке школе «Авдо 
Смаиловић» Горажде и редовних ст-
удената дислоциране наставе Еконо-
мског и Правног факултета Универ-
зитета у Сарајеву-Одјељење Горажде. 

 

Члан 2. 
 

 Задужује се Комисија за јавне на-
бавке да поново распише јавни натјеч-
ај-обавјештење, те да у поновљеном от-
вореном поступку изврши одабир нај-
повољнијег понуђача за отказане лотове. 

 

Члан 3. 
 

 Одлука ступа на снагу даном об-
јављивања на службеној огласној табли  
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Кантона, а накнадно ће да се објави у 
«Службеним новинама Босанско–по-
дрињског кантона Горажде». 
 

Број:03–14-2050/09             П Р Е М И Ј Е Р 
05.11.2009.године            Назиф Уручи,с.р. 
     Г о р а ж д е 
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На основу члана 24. Закона о 
Влади Босанско–подрињског кантона 
Гораже («Службене новине Босанско–
подрињског кантона Горажде», број: 
5/03), Влада Босанско–подрињског ка-
нтона Горажде, на својој 44. редовној 
сједници, одржаној дана 06.11.2009.го- 
дине, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о давању објеката бивше касарне 
«Горажде I» привредном друштву 
«Бекто-Прециза» д.о.о. Горажде  
на привремено кориштење 

 
Члан 1. 

 

 Овом Одлуком дају се објекти 
бивше касарне «Горажде I» привредн-
ом друштву «Бекто-Прециза» д.о.о. 
Горажде на привремено кориштење 
без накнаде за смјештај опреме, до ок-
ончања поступка провођења јавног на-
тјечаја за додјелу неперспективних во-
јних објеката, а најдуже 60 (шездесет) 
дана  од дана доношења ове Одлуке. 
 

Члан 2. 
 

 Комисија Босанско-подрињск-
ог кантона Горажде, која је примила 
објекте, записнички ће објекте из чла-
на 1. ове Одлуке предати привредном 
друштву «Бекто Прециза» д.о.о. Гора- 
жде, које ће по преузимању објеката вр- 

18. нивембар/студени 2009. 
 
 
шити обезбјеђење истих и плаћати ко-
муналне обавезе за вријеме кориштења 
објеката. 
 

Члан 3. 
 
 Одлука ступа на снагу даном об-
јављивања на службеној огласној табли 
Кантона, а накнадно ће да се објави у 
«Службеним новинама Босанско–под-
рињског кантона Горажде».  
                               

Број:03–23-2044/09                П Р Е М И Ј Е Р 
06.11.2009.године                Назиф Уручи,с.р. 
     Г о р а ж д е 
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На основу члана 24. Закона о Вл-
ади Босанско–подрињског кантона Гор-
ажде («Службене новине Босанско–под-
рињског кантона Горажде», број:5/03) 
и члана  36. Закона о извршењу Буџета 
Босанско–подрињског кантона Горажде 
(«Службене новине Босанско–подрињс-
ког кантона Горажде», број:4/09), Влада 
Босанско–подрињског кантона Гораж-
де, на својој 45. редовној сједници, одрж-
аној дана 13.11.2009.године, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о одобравању грантова  општинама 
 у саставу Босанско–подрињског 

кантона Горажде 
 

Члан 1. 
 

 Овом Одлуком одобравају се гр-
антови општинама у саставу Босанско-
подрињског кантона Горажде за мјесец 
септембар 2009. године, како слиједи: 
  

1. Општина Горажде..........90.000,00 КМ,  
из Буџета Владе Босанско-подрињс-
ког кантона Горажде, економски код  
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6141161 - Грант Општини Горажде; 

2. Општина Фоча–Устиколина 90.000,00 
КМ, из Буџета Владе Босанско-под-
рињског кантона Горажде, економ-
ски код 6141162 – Грант Општини 
Фоча–Устиколина; 

3. Општина Пале–Прача 90.000,00 КМ, 
из Буџета Владе Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде, економски код 
6141163 – Грант Општини Пале – 
Прача. 

 
Члан 2. 

 
 За реализацију ове Одлуке зад-
ужује се Министарство за финансије 
Босанско–подрињског кантона Гора-
жде, а корисници средстава дужни су 
прије одобравања средстава за наред-
ни мјесец поднијети извјештај о утро-
шку средстава одобрених у члану 1. 
ове Одлуке.  
 

Члан 3. 
 
 Одлука ступа на снагу даном 
објављивања на службеној огласној та-
бли Кантона, а накнадно ће да се обја-
ви у «Службеним новинама Босанско 
–подрињског кантона Горажде». 
 

Број:03–14-2083/09             П Р Е М И Ј Е Р 
13.11.2009.године            Назиф Уручи,с.р. 
     Г о р а ж д е 
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На основу члана 24. Закона о 
Влади Босанско–подрињског кантона 
Горажде («Службене новине Босанско 
–подрињског кантона Горажде», број: 
5/03), члана 4. Уредбе о утврђивању 
платних разреда и коефицијената за 
плате руководећих и осталих држав-
них службеника у кантоналним орга- 
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нима државне службе («Службене нов-
ине Босанско–подрињског кантона Го-
ражде», број:11/07) и члана 4. Уредбе о 
утврђивању платних разреда и коефи-
цијената за плате намјештеника у кан-
тоналним органима државне службе 
(«Службене новине Босанско–подрињс-
ког кантона Горажде», број:11/07), Вла-
да Босанско–подрињског кантона Гора-
жде, на својој 45. редовној сједници, од-
ржаној дана 13.11.2009.год., д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о утврђивању основице за плату  
и накнаде за топли оброк 

за мјесец ОКТОБАР 2009.године 
 

Члан 1. 
 

 Утврђује се основица за плату за-
послених лица у кантоналним органи-
ма управе, кантоналним установама и 
другим правним лицима која се фина-
нсирају из Буџета Босанско–подрињск-
ог кантона  Горажде, за мјесец ОКТО-
БАР  2009.год., у износу од  360,00 КМ. 
 Уз плату за мјесец октобар 2009. 
године исплатиће се и разлика аконт-
ативно утврђене основице за плату за 
мјесец јули 2009. године, у износу од 
36,00 КМ. 
 

Члан 2. 
 

 Запосленим лицима из члана 1. 
ове Одлуке утврђује се накнада за исхр-
ану у току рада (топли оброк), за мјесец 
октобар 2009. године, у износу од 8,00 
КМ по једном радном дану. 
 

Члан 3. 
 

 Ова Одлука ступа на снагу дан-
ом објављивања на службеној огласној  
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табли Кантона, а накнадно ће да се 
објави у «Службеним новинама Боса-
нско–подрињског кантона Горажде». 
 

Број:03–14-2079/09             П Р Е М И Ј Е Р 
13.11.2009.године            Назиф Уручи,с.р. 
      Г о р а ж д е 
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На основу члана 24. Закона о 

Влади Босанско–подрињског кантона 
Горажде («Службене новине Босанско 
–подрињског кантона Горажде», број: 
5/03), Влада Босанско–подрињског ка-
нтона Горажде, на својој 45. редовној 
сједници, одржаној дана 13.11.2009.го-
дине, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о прихватању Споразума 

 о утврђивању основице за плату 
и накнаде које намају карактер 
плате за 2009. и 2010. годину 

 

Члан 1. 
 

 Овом Одлуком Влада Босанско 
-подрињског кантона Горажде прихв-
ата приједлог споразума о утврђива-
њу висине основице за плату и накна-
да које немају карактер плате за 2009.  
и 2010. годину са: 
 

- Синдикатом полиције Босанско-по-
дрињског кантона Горажде; 

- Синдикатом средњег и високог об-
разовања Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде; 

- Синдикатом основног образовања 
Босанско–подрињског кантона Го-
ражде и 

- Синдикалном организацијом држ-
авних службеника и намјештеника 
у органима државне службе, судске 
власти и јавним установама Босанско 
-подрињског кантона Горажде 
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Члан 2. 

 

 Овлашћује се Премијер Босанско 
–подрињског кантона Горажде да у име 
Владе Босанско–подрињског кантона Го-
ражде потпише споразуме из члана 1. 
ове Одлуке. 
 

Члан 3. 
 

 Одлука ступа на снагу даном об-
јављивања на службеној огласној табли 
Кантона, а накнадно ће да се објави у 
«Службеним новинама Босанско–подри-
њског кантона Горажде». 
 

Број:03–14-2086/09                П Р Е М И Ј Е Р 
13.11.2009.године                Назиф Уручи,с.р. 
      Г о р а ж д е 
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На основу члана 24. Закона о Вл-
ади Босанско–подрињског кантона Гор-
ажде («Службене новине Босанско–под-
рињског кантона Горажде», број:5/03), 
те на основу Програма о утошку сред-
става из Буџета Министарства за обра-
зовање, науку, културу и спорт са еко-
номског кода 614 100 - Остали трансфе-
ри (информисање, Центар за стручну 
обуку) и Измјена и допуна Програма о 
утошку средстава из Буџета Министар-
ства за образовање, науку, културу и 
спорт  са економског кода 614 100 – Ос-
тали трансфери (информисање, Цент-
ар за стручну обуку), Влада Босанско–
подрињског кантона Горажде, на својој 
45. редовној сједници, одржаној дана  
13.11.2009.године, д о н о с и:  
 

 

О Д Л У К У 
о одобравању новчаних средстава 
Јавном предузећу РТВ  Босанско-
подрињског кантона  Горажде 
 за мјесец ОКТОБАР 2009. године 
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I 
 
 Одобравају се новчана средст-
ва у износу од 25.000,00 КМ Јавном 
предузећу РТВ Босанско-подрињског 
кантона Горажде на име редовне тра-
нше за мјесец октобар 2009. године. 
 

II 
 
 За реализацију ове Одлуке зад-
ужује се Министарство за финансије, 
а средства дозначити из Буџета Мин-
истарства за образовање, науку, култ-
уру и спорт, економски код 614 100 
(КАН 003) - Остали трансфери (инф-
ормисање, Центар за стручну обуку).    
 

III 
 
 Корисник средстава дужан је 
да Министарство за образовање, нау-
ку, културу и спорт у року од 10 (де-
сет) дана од дана реализације средста-
ва  извијести и документује наведени 
утрошак.  
 

IV 
 
 Одлука ступа на снагу даном 
објављивања на службеној огласној та-
бли Кантона, а накнадно ће да се обј-
ави у «Службеним новинама Босанс-
ко–подрињског кантона Горажде». 
 

Број:03–14-2087/09             П Р Е М И Ј Е Р 
13.11.2009.године            Назиф Уручи,с.р. 
     Г о р а ж д е  
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На основу члана 24. Закона о 
Влади Босанско–подрињског кантона 
Горажде («Службене новине Босанско 
–подрињског кантона Горажде», број:  
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5/03), те на основу Програма о утошку 
финансијских средстава из Буџета Ми-
нистарства за образовање, науку, култ-
уру и спорт  са економског кода 614 100 
– Трансфер за спорт и  Измјена и  допу-
на Програма о утошку финансијских 
средстава из Буџета Министарства за  
образовање, науку, културу и спорт  са 
економског кода 614 100 - Трансфер за 
спорт, Влада Босанско–подрињског  ка-
нтона Горажде, на својој  45. редовној сј-
едници, одржаној дана 13.11.2009.годи-
не, д о н о с и:  
 
 

О Д Л У К У 
о одобравању новчаних средстава 
Спортском савезу БПК Горажде 
за мјесец СЕПТЕМБАР 2009. године 
 

I 
 

 Одобравају  се новчана средства 
у износу од  21.000,00 КМ Спортском са-
везу БПК Горажде на име редовне тра-
нше за мјесец септембар 2009. године. 
  

II 
 

 За реализацију ове Одлуке заду-
жује се Министарство за финансије, а 
средства дозначити из Буџета Минис-
тарства за образовање, науку, културу 
и спорт,  економски код 614 100 (КАН 
001) - Трансфер за спорт.  
 Новчана средства уплатити на 
жиро-рачун Спортског савеза БПК Го-
ражде број: 1990540006336521 отворен 
код АБС банке филијала Горажде, ИД 
број: 4245007300007.  
 

III 
 

Корисник средстава дужан је да 
Министарство за образовање, науку, ку- 
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лтуру и спорт у року од 10 (десет) да-
на од дана реализације средстава изв-
ијести и документује наведени утрошак.  
 

IV 
 

Одлука ступа на снагу даном 
објављивања на службеној огласној та-
бли Кантона, а накнадно ће да се обј-
ави у «Службеним новинама Босанс-
ко–подрињског кантона Горажде». 
              

Број:03-14-2088/09             П Р Е М И Ј Е Р 
13.11.2009.године            Назиф Уручи,с.р. 
      Г о р а ж д е 
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На основу члана 24. Закона о 
Влади Босанско–подрињског кантона 
Горажде («Службене новине Босанско 
–подрињског кантона Горажде», број: 
5/03), те Одлуке о давању сагласности 
на Програм утрошка средстава Мин-
истарства за социјалну политику, здр-
авство, расељена лица и избјеглице са 
економског кода 615200 – Капитални 
грантови непрофитним организаци-
јама, број:03-14-882/09 од 14.05.2009.го-
дине и број:03-14-1573/09 од 07.09.2009. 
године, Влада Босанско–подрињског 
кантона Горажде, на својој 45. редовн-
ој сједници, одржаној дана 13.11.2009. 
године, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о исплати новчаних средстава по 
основу Споразума о суфинансирању 
I фазе изградње амбуланте 
породичне медицине у насељу 
Витковићи  у Горажду – II транша 

 
Члан 1. 

 

Одобрава се исплата новчаних  
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средстава у износу 35.000,00 КМ на име 
II транше по основу Споразума о суфи-
нансирању I фазе изградње амбуланте 
породичне медицине у насељу Витков-
ићи у Горажду. 
 

Члан 2. 
 

Средства у износу 35.000,00 КМ 
исплатити на терет Буџета Министарс-
тва за социјалну политику, здравство, 
расељена лица и избјеглице Босанско-
подрињског кантона Горажде, eконом-
ски код 615200 – Капитални грантови 
непрофитним организацијама, а у ко-
рист ЈУ Дом здравља «Др. Исак Самоко-
влија» Горажде, на рачун број:161030000 
4300103 код Раифaиzен банкe. 
 

Члан 3. 
  

За реализацију ове Одлуке заду-
жујu се Министарство за социјалну пол-
итику, здравство, расељена лица и изб-
јеглице и Министарство за финансије 
Босанско-подрињског кантона Горажде. 
 

Члан 4. 
 

Ова Одлука ступа на снагу дан-
ом објављивања на службеној огласној 
табли Кантона, а накнадно ће да се об-
јави у «Службеним новинама Босанско-
подрињског кантона Горажде». 
 

Број:03-14-2089/09                П Р Е М И Ј Е Р 
13.11.2009.године                Назиф Уручи,с.р. 
     Г о р а ж д е 
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На основу члана 24. Закона о Вл-
ади Босанско–подрињског кантона Гор-
ажде («Службене новине Босанско–под-
рињског кантона Горажде», број:5/03),  
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те Одлуке о давањu сагласности на Пр-
ограм утрошка средстава Министарс-
тва за социјалну политику, здравство, 
расељена лица и избјеглице, са еконо-
мског кода 614200 (ЈАМ 003) – Остали 
грантови појединцима, број:03-14-699/09 
од 23.04.2009.године и број:03-14-1570/09 
од 07.09.2009.године, Влада Босанско–
подрињског кантона Горажде, на свој-
ој 45. редовној сједници, одржаној да-
на 13.11.2009.године, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о додјели једнократне новчане 
помоћи Бостанџић Заиму  
за лијечење кћери Елме 

 
Члан 1. 

 

 Одобрава се исплата новчаних 
средстава у укупном износу 300,00 КМ 
(Словима:тристотинеконвертибилни
хмарака) на име једнократне новчане 
помоћи  Бостанџић Заиму из Горажда, 
Село Кушеши за лијечење кћери Бос-
танџић Елме (ЈМБГ  1106003135531).  
 

Члан 2. 
 

 Одобрена средства, из члана 1. 
Одлуке, исплатити на терет Буџета Ми-

нистарства за социјалну политику, зд-
равство, расељена лица и избјеглице 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де, економски код 614200 (ЈАМ 003) – 
Остали грантови појединцима, кор-
иснику Бостанџић Заиму, на рачун бр-
ој:101-140-00000016 33-1901-0006147 код 
Привредне банке Сарајево д.д. Сарај-
ево филијала Горажде. 
 

Члан 3. 
 

 За реализацију ове Одлуке зад- 
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ужују се Министарство за социјалну по-
литику, здравство, расељена лица и из-
бјеглице и Министарство за финансије 
Босанско-подрињског кантона Горажде. 
 

Члан 4. 
 
 Ова Одлука ступа на снагу дан-
ом објављивања на службеној огласној 
табли Кантона, а накнадно ће да се об-
јави у «Службеним новинама Босанско- 
подрињског кантона Горажде». 
 

Број:03–14-2081/09           П Р Е М И Ј Е Р 
13.11.2009.године          Назиф Уручи,с.р. 
     Г о р а ж д е 
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На основу члана 24. Закона о Вл-
ади Босанско-подрињског кантона Гор-
ажде («Службене новине Босанско-под-
рињског кантона Горажде», број: 5/03), 
те Одлуке о давању сагласности на Пр-
ограм утрошка средстава Министарст-
ва за социјалну политику, здравство, ра-
сељена лица и избјеглице, са економск-
ог кода 614200 (ЈАМ 003) – Остали гран-
тови појединцима, број: 03-14-699/09 од 
23.04.2009.године и број:03-14-1570/09 од 
07.09.2009.године, Влада Босанско-подр-
ињског кантона Горажде, на својој 45.  
редовној сједници, одржаној дана 13.11. 
2009. године, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о додјели једнократне новчане 
помоћи Хоџић Заиму, за лијечење 

 
Члан 1. 

 
 Одобрава се исплата новчаних 
средстава у укупном износу 500,00 КМ 
(словима: пет стотина конвертибилних  
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марака) на име једнократне новчане 
помоћи Хоџић Заиму из Горажда 
(ЈМБГ  0103962130023), за лијечење.  
 

Члан 2. 
 
 Одобрена средства, из члана 1. 
Одлуке, исплатити на терет Буџета 
Министарства за социјалну политику, 
здравство, расељена лица и избјегли-
це Босанско-подрињског кантона Го-
ражде, економски код 614200 (ЈАМ 
003) – Остали грантови појединцима 
кориснику Хоџић Заиму, на рачун 
НЛБ Тузланска банка Горажде. 
 

Члан 3. 
 
 За реализацију ове Одлуке зад-
ужују се Министарство за социјалну 
политику, здравство, расељена лица и 
избјеглице и Министарство за финан-
сије Босанско-подрињског кантона Го-
ражде. 
 

Члан 4. 
 
 Ова Одлука ступа на снагу да-
ном објављивања на службеној оглас-
ној табли Кантона, а накнадно ће да 
се објави у «Службеним новинама Бо-
санско-подрињског кантона Горажде». 
           

Број:03–14-2082/09             П Р Е М И Ј Е Р 
13.11.2009.године            Назиф Уручи,с.р. 
    Г о р а ж д е 
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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 о утрошку средста-
ва са економског кода «Капитални гр- 
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антови нижим нивоима власти» број: 
09-14-1172-6/09 од 07.10.2009.године,  Вл-
ада Босанско–подрињског кантона Гор-
ажде, на својој 45. редовној сједници, од-
ржаној дана 13.11.2009 год., д о н о с и: 
 

 

О Д Л У К У 
о одобравању новчаних средстава  
за санацију  крова стамбено-пословне 

зграде у насељу Берич 
 

Члан 1. 
  

 Одобрава се трошење новчаних  
средства у иносу од 7.935,40 КМ Минис-
тарства за урбанизам, просторно уређе-
ње и заштиту околине Босанско-подри-
њског кантона Горажде, за санацију кр-
ова стамбено-пословне зграде у насељу 
Берич. 
 

Члан 2. 
 

 За реализацију ове Одлуке зад-
ужује се Министарство за урбанизам, 
просторно уређење и заштиту околине, 
а за финансијску реализацију задужује 
се Министарство за финансије. 
 Наведена средства дозначити из 
Буџета Министарства за урбанизам, пр-
осторно уређење и заштиту околине са  
економског кода 615000 – Капитални 
грантови нижим нивоима власти. 
 

Члан 3. 
 

 Ова Одлука ступа на снагу дан-
ом објављивања на службеној огласној 
табли Кантона, а накнадно ће да се обј-
ави у «Службеним новинама Босанско-
подрињског кантона Горажде». 
 

Број: 03–14-2096/09                П Р Е М И Ј Е Р 
13.11. 2009.године               Назиф Уручи,с.р. 
     Г о р а ж д е 
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На основу члана 24. Закона о 
Влади Босанско–подрињског кантона 
Горажде («Службене новине Босанско 
– подрињског кантона Горажде» број: 
5/03), Програма о утрошку средстава 
са кода 614300 «Грантови непрофитн-
их организација» и Закона о изврше-
њу Буџета Босанско-подрињског кан-
тона Горажде («Службене новине Бо-
санско–подрињског кантона Горажде», 
број:04/09), Влада Босанско–подрињс-
ког кантона Горажде, на својој 45. ред-
овној сједници, одржаној дана 13.11. 
2009.године,  д о н о с и:    
 
 

О Д Л У К У 
о одобравању новчаних средстава  
за Пројекат побољшања статуса 
борачких популација за мјесец 

октобар 2009. године 
 

Члан 1. 
 

Одобравају се новчана средст-
ва у износу од 2.800,00 КМ на име су-
финансирања трошкова заједничког 
Пројекта побољшања статуса борачке 
популације у 2009. години за мјесец 
октобар. 
 

Члан 2. 
 

Одобрена средства обезбиједи-
ти из Буџета Министарства за борач-
ка питања Босанско-подрињског кан-
тона Горажде, економски код 614300 - 
Грантови непрофитних организација. 
 

Члан 3. 
                                                                

За реализацију ове Одлуке зад-
ужује се Министарство за финансије  
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Босанско-подрињског кантона Гораж-
де, а средства уплатити носиоцу проје-
кта, Савезу  РВИ «Синови Дрине» Гора-
жде, на жиро-рачун број:1990540005249733 
отворен код Шпаркасе банке Горажде. 
 

Члан 4. 
 

Ова Одлука  ступа на снагу дан-
ом објављивања на службеној табли Ка-
нтона, а накнадно ће да се објави у «Сл-
ужбеним новинама Босанско-подрињс-
ког кантона Горажде». 
 

Број:03–14-2095/09                 П Р Е М И Ј Е Р 
13.11.2009. године               Назиф Уручи,с.р. 
     Г о р а ж д е 
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На основу члана 24. Закона о Вл-
ади Босанско–подрињског кантона Гор-
ажде («Службене новине Босанско–под-
рињског кантона Горажде» број:5/03), 
Програма о утрошку средстава са кода 
614300 «Грантови непрофитних орган-
изација» и Закона о извршењу Буџета 
Босанско–подрињског кантона Горажде 
(«Службене новине Босанско–подрињс-
ког кантона Горажде», број:04/09), Вла-
да Босанско–подрињског кантона Гора-
жде, на својој 45. редовној сједници, од-
ржаној дана 13.11.2009.год., д о н о с и:  
 
 

О Д Л У К У 
о одобравању новчаних средстава  
на име помоћи за рад удружења 
борачких популација за мјесец 

октобар  2009. године 
 

Члан 1. 
 

Одобравају се новчана средства 
у износу од 7.205,00 КМ на име помоћи 
за рад удружења борачких  популација 
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за мјесец  октобар  2009. године, и то: 
 

- Савез РВИ БПК  
    “Синови Дрине” 
      Горажде                                    1.720,00 
- Организација ПШ  
     и ПББПК Горажде                  1.720,00 
- Савез добитника највећих  
     ратних признања БПК  
     Горажде                                        840,00 
- Удружења грађана  
     демобилисаних бораца  
     АРБиХ Горажде              1.200,00 
- Удружење  
    ”Свјетлост Дрине”                  700,00 
- Удружење Ветерана рата,  
     ЗБ, ПЛ                                  1.025,00 
 

Одобрана средства обезбиједи-
ти из Буџета Министарства за борач-
ка питања Босанско–подрињског кан-
тона Горажде, економски код 614300 – 
Грантови непрофитних организација. 
 

Члан 2. 
 

 Средства из члана 1. ове Одлу-
ке исплаћују се у складу са утврђеним 
мјесечним ануитетима. 

За реализацију ове Одлуке зад-
ужује се Министарство финансија БПК 
Горажде, а средства уплатити на жи-
ро-рачуне организација: 

 

- СРВИ »Синови Дрине»  
     Горажде:     1990540005249733 – АБС  
- Организација ПШиПБ БПК 

Горажде:      1011400000324239 - ПБС 
- Савез ДНРП «Златни љиљани»:     
                            1990540005884792 - АБС      
- Удружење грађана демобилисаних 

бораца АБИХ:     1610300004930021 - 
Раифаизен          

- Удружење «Свјетлост Дрине»   
                          1990540006546332  - АБС 
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- Удружење Ветрана рата, ЗБ, 
     ПЛ  1610300005410074 -Раифаизен  
                                                                    

Члан 3. 
 

  Ова Одлука ступа на снагу дан-
ом објављивања на службеној огласној 
табли Кантона, а накнадно ће да се обј-
авиу «Службеним новинама Босанско–
подрињског кантона Горажде». 
 

Број:03–14-2094/09                 П Р Е М И Ј Е Р 
13.11.2009. године               Назиф Уручи,с.р. 
     Г о р а ж д е 
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На основу члана 24. Закона о Вл-
ади Босанско–подрињског кантона Гор-
ажде («Службене новине Босанско–под-
рињског кантона Горажде», број:5/03), 
Влада Босанско–подрињског кантона Го-
ражде, на својој 45. редовној сједници, од-
ржаној дана 13.11.2009.год., д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности Дирекцији 
робних резерви да изврши плаћање 
рачуна број: РН 3368/09 од 29.10.2009. 
године у вриједности 54.799,99 КМ  
на име набавке лож уља за потребе 
загријавања пословних просторија 

буџетских корисника 
 

Члан 1. 
 

 Даје се сагласност Дирекцији ро-
бних резерви Босанско–подрињског ка-
нтона Горажде да изврши плаћање РН 
бр. 3368/09 од 29.10.2009.године фирми 
«ЕНОЛ» д.о.о. Горажде у вриједности 
од 54.799,99 КМ на име набављеног љож 
уља у количини 40.000 литара по ције-
ни 1,37 КМ/л за потребе загријавања посл-
овних просторија буџетских корисника. 
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Члан 2. 
 

 За реализацију ове Одлуке зад-
ужује се Министарство за финансије 
Босанско–подрињског кантона Гора-
жде, а средства обезбиједити из Буџета 
Дирекције робних резерви Босанско–
подрињског кантона Горажде за 2009. 
годину, економски код 613200 – Изда-
ци за енергију. 
 Средства уплатити на жиро-
рачун број: 1990540005250412 отворен 
код АБС банке на име «ЕНОЛ» д.о.о. 
Горажде. 
 

Члан 3. 
 

Ова Одлука ступа на снагу да-
ном објављивања на службеној оглас-
ној табли Кантона, а накнадно ће да 
се објави у «Службеним новинама Бо-
санско-подрињског кантона Горажде». 
 

Број:03–14-2092/09             П Р Е М И Ј Е Р 
13.11.2009.године            Назиф Уручи,с.р. 
     Г о р а ж д е 
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На основу члана 24. Закона о 
Влади Босанско–подрињског кантона 
Горажде («Службене новине Босанско 
–подрињског кантона Горажде», број: 
5/03), Влада Босанско–подрињског ка-
нтона Горажде, на својој 45. редовној сје-
дници, одржаној дана 13.11.2009.годи-
не, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности Дирекцији 
робних резерви да изврши плаћање 
рачуна број:РН 3309/09 од 17.10.2009. 
године у вриједности 27.400,00 КМ  
на име набавке лож уља за потребе 
загријавања пословних просторија 

буџетских корисника 
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Члан 1. 

 
 Даје се сагласност Дирекцији ро-
бних резерви Босанско–подрињског ка-
нтона Горажде да изврши плаћање РН 
бр.  3309/09 од 17.10.2009.године фирми 
«ЕНОЛ» д.о.о. Горажде у вриједности 
од  27.400,00 КМ на име набављеног лож 
уља у количини 20.000 литара по ције-
ни 1,37 КМ/л за потребе загријавања по-
словних просторија буџетских корисника. 

 
Члан 2. 

 
 За реализацију ове Одлуке заду-
жује се Министарство за финансије Бо-
санско–подрињског кантона Горажде, а 
средства обезбиједити из Буџета Дире-
кције робних резерви Босанско–подри-
њског кантона Горажде за 2009.годину, 
економски код 613200 – Издаци за ене-
ргију. 
 Средства уплатити на жиро-ра-
чун број:1990540005250412 отворен код 
АБС банке на име «ЕНОЛ» д.о.о. Гора-
жде. 
 

Члан 3. 
 

Ова Одлука ступа на снагу дан-
ом објављивања на службеној табли Ка-
нтона, а накнадно ће да се објави у «Слу-
жбеним новинама Босанско-подрињск-
ог кантона Горажде». 
 

Број:03–14-2093/09                 П Р Е М И Ј Е Р 
13.11.2009.године                Назиф Уручи,с.р. 
     Г о р а ж д е 
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На основу члана 24. Закона о Вл-
ади Босанско–подрињског кантона Гор-
ажде («Службене новине Босанско–под-
рињског кантона Горажде», број:5/03), 
Влада Босанско–подрињског кантона Го- 
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ражде, на својој 45. редовној сједници, 
одржаној дана 13.11.2009.г., д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности  

Дирекцији робних резерви  
Босанско – подрињског кантона 
Горажде да изврши набавку лож 
уља за потребе загријавања 

пословних просторија буџетских 
корисника у количини од 47.000 
литара по цијени 1,44 КМ/л  
у вриједности 67.680 КМ 

 
Члан 1. 

 
 Даје се сагласност Дирекцији 
робних резерви Босанско–подрињск-
ог кантона Горажде да изврши  наба-
вку лож уља за потребе загријавања 
пословних просторија буџетских кор-
исника од одобраваног добављача 
«ЕНОЛ» д.о.о. Горажде у количини од 
47.000 литара, по цијени  1,44 КМ/л у 
вриједности 67.680,00 КМ, за потребе 
загријавања пословних просторија бу-
џетских корисника. 
 Из набављене количине лож 
уља из става 1.овог члана, одобрава се 
испорука 15.000 литара лож уља котл-
овници ЈУ «Центар за културу» Гора-
жде, на име загријавања ОШ «Фахру-
дин Фахро Башчелија» и МСШ «Енв-
ер Поздеровић». 
 

Члан 2. 
 
 За реализацију ове Одлуке зад-
ужују се  Дирекција робних резерви и 
Министарство за финансије Босанско 
–подрињског кантона Горажде, а сре-
дства су обезбијеђена у Буџету Дирек-
ције робних резерви Босанско–подри- 
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њског кантона Горажде за 2009.годину, 
на економском коду 613200 – Издаци за 
енергију. 
 

Члан 3. 
 

Ова Одлука ступа на снагу дан-
ом објављивања на службеној огласној 
табли Кантона, а накнадно ће да се об-
јави у «Службеним новинама Босанско-
подрињског кантона Горажде». 
 

Број:03–14-2091/09                 П Р Е М И Ј Е Р 
13.11.2009.године                Назиф Уручи,с.р. 
      Г о р а ж д е 
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На основу члана 24. Закона о Вл-
ади Босанско–подрињског кантона Гор-
ажде («Службене новине Босанско–под-
рињског кантона Горажде», број:5/03) и 
Одлуке Скупштине Босанско–подрињс-
ког кантона Горажде, број:01-14-464/09 
од 19.05.2009.године о усвајању Програ-
ма «Подстицај за пољопривреду» за 2009. 
годину, Влада Босанско–подрињског ка-
нтона Горажде, на наставку своје 45.  ре-
довне сједнице, одржаном дана 16.11. 
2009.године,   д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о исплати новчаних 

 средстава  за подстицај у 
пољопривреди-подстицај за држање 
основног стада оваца и коза 

 
Члан 1. 

 
Овом Одлуком даје се сагласност 

Министарству за привреду Босанско–
подрињског кантона Горажде да испла-
ти новчана средства за подстицај у по-
љопривреди - подстицај за држање ос- 
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новног стада оваца и коза у износу 
од 30.844,00 КМ. 
 

Члан 2. 
 
 Саставни дио ове Одлуке је та-
беларни приказ пољопривредних пр-
оизвођача који су остварили право на 
подстицај са висином појединачних 
износа, како слиједи: 
 
1. Адиловић Хасиб * 1.023,00КМ 
2. Зупчић Ханефија 1.111,00 КМ 
3. Ефендић Самир    550,00 КМ 
4. Букало Фадил 1.914,00 КМ 
5. Јахић Нихад 891,00 КМ 
6. Мутлак Илија-о 693,00 КМ 
7. Мутлак Илија-к   286,00 КМ 
8. Кулоглија Ибрахим    627,00 КМ 
9. Дроца Добрислав 1.760,00 КМ 
10. Туруља Хасан    660,00 КМ 
11. Велић Сенад     935,00 КМ 
12. Мујагић Салко    605,00 КМ 
13. Гараплија Сејад    660,00 КМ 
14. Башић Мејра     682,00 КМ 
15. Перјан Селвер 1.463,00 КМ 
16. Турковић Салко 1.023,00 КМ 
17. Пезо Мурат 1.034,00 КМ 
18. Поздер Ахмед    671,00 КМ 
19. Фејзић Реџеп    572,00 КМ 
20. Гараплија Сенад    682,00 КМ 
21. Џино Синан 1.573,00 КМ 
22. Ушановић Мевсуд     869,00 КМ 
23. Пезо Хамед 1.419,00 КМ 
24. Угљеша Нурудин    748,00 КМ 
25. Ковачевић Благоје      792,00 КМ 
26. Тешевић Рајка    561,00 КМ 
27. Мутлак Горан    660,00 КМ 
28. Хоџић Ферид    682,00 КМ 
29 Пилав Мушан     924,00 КМ 
30. Аџем Фехрат    693,00 КМ 
31. Муховић Емир    616,00 КМ 
32. Ушановић Вахид    660,00 КМ 
33. Брига Едхем    990,00 КМ 
34. Велагић Изет     550,00 КМ 
35. Халиловић Ешеф    693,00 КМ 
36. Агановић Џемаил 572,00 КМ 
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Члан 3. 
 
 За реализацију ове Одлуке заду-
жују се Министарство за привреду и 
Министарство за финансије Босанско–
подрињског кантона Горажде, а средст-
ва ће се обезбиједити из Буџета Минис-
тарства за привреду са економског кода 
614400-ХАП 002 - Подстицај пољопри-
вредној производњи. 
 

Члан 4. 
 

 Одлука ступа на снагу даном об-
јављивања на службеној огласној табли 
Кантона, а накнадно ће да се објави у 
«Службеним новинама Босанско–подр-
ињског кантона Горажде». 
 

Број:03–14-2120/09                 П Р Е М И Ј Е Р 
16.11.2009.године                Назиф Уручи,с.р. 
     Г о р а ж д е 
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На основу члана 24. Закона о Вл-
ади Босанско–подрињског кантона Гор-
ажде («Службене новине Босанско–под-
рињског кантона Горажде», број:5/03) 
и Одлуке Скупштине Босанско–подри-
њског кантона Горажде, број:01-14-464/09 
од 19.05.2009.године о усвајању Програ-
ма «Подстицај за пољопривреду» за 2009. 
годину утврђених Буџетом Босанско–
подрињског кантона Горажде за 2009. 
годину, Влада Босанско–подрињског ка-
нтона Горажде, на наставку своје 45.  ре-
довне сједнице, одржаном дана 16.11.2009. 
године, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о исплати новчаних средстава  
за подстицај у пољопривреди - 
производња  сјеменског кромпира 
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Члан 1. 
 

Овом Одлуком одобравају се 
новчана средства ЗЗ «Агроподриње» 
за исплату подстицаја у пољопривр-
еди - производња сјеменског кромп-
ира у износу од 7.152,47 КМ. 
 

Члан 2. 
 
 Саставни дио ове Одлуке је та-
беларни приказ произвођача сјеменс-
ког кромпира Земљорадичке задруге 
«Агроподриње» из Горажда која је ос-
тварила право на подстицај са висин-
ом износа и засијаном површином. 
 

Члан 3. 
 

 За реализацију ове Одлуке зад-
ужују се Министарство за привреду и 
Министарство за финансије Босанско 
–подрињског кантона Горажде, а сре-
дства ће се обезбиједити из Буџета Ми-
нистарства за привреду са економског 
кода 614400 - ХАП 002 - Подстицај по-
љопривредној производњи - биљна 
производња (производња сјеменск-
ог кромпира). 
 

Члан 4. 
 

 Одлука ступа на снагу даном 
објављивања на службеној огласној та-
бли Кантона, а накнадно ће да се обј-
ави у «Службеним новинама Босанс-
ко–подрињског кантона Горажде». 
 

Број:03–14-2122/09             П Р Е М И Ј Е Р 
16.11.2009.године            Назиф Уручи,с.р. 
     Г о р а ж д е 
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На основу члана 24. Закона о 
Влади Босанско–подрињског кантона 

18. нивембар/студени 2009. 
 

 
Горажде («Службене новине Босанско–
подрињског кантона Горажде», број:5/03), 
Влада Босанско–подрињског кантона Го-
ражде, на наставку своје 45. редовне сје-
днице, одржаном дана 16.11.2009.године, 
д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности  

за плаћање рачуна број:06-145-09 
 од 30.10.2009. године 

 
Члан 1. 

 

Даје се сагласност министру Ми-
нистарства за привреду Босанско–подр-
ињског кантона Горажде, да изврши пл-
аћање рачуна број:06-145-09 од 30.10.2009. 
године, у вриједности од 10.810,70 КМ 
по Уговору број:03-14-2807/08 од 05.12. 
2008. године о пружању услуга израде 
шумско-привредне основе за приватне 
шуме на подручју Босанско–подрињск-
ог кантона Горажде, закљученим са ЈП 
БХ ШУМЕ» д.о.о. Сарајево. 
 

Члан 2. 
 

 За реализацију ове Одлуке заду-
жују се Министарство за финансије и 
Министарство за привреду – Кантонал-
на управа за шумарство Босанско–под-
рињског кантона Горажде, а средства 
обезбиједити из Буџета Министарства 
за привреду - Кантонална управа за 
шумарство са економског кода  613 900 
– Уговорене и друге посебне услуге. 
 

Члан 3. 
 

 Одлука ступа на снагу даном об-
јављивања на службеној огласној табли 
Кантона, а накнадно ће да се објави у 
«Службеним новинама Босанско–под- 
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рињског кантона Горажде». 
 

Број:03–14-2123/09             П Р Е М И Ј Е Р 
16.11.2009.године            Назиф Уручи,с.р. 
     Г о р а ж д е 
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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 16. Закона о извршењу 
Буџета Босанско–подрињског кантона 
Горажде («Службене новине Босанско 
–подрињског кантона Горажде», број: 
4/09), Влада Босанско–подрињског ка-
тона Горажде, на наставку своје 45.  ре-
овне сједнице, одржаном дана 16.11. 
2009. године, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности  Министру  
за привреду Босанско-подрињског 
кантона Горажде за потписивање 
Уговора са Туристичком заједницом 
Босанско-подрињског кантона 
Горажде по пројекту «Дрина & 
Прача – нове туристичке 

дестинације» 
 

Члан 1. 
 

Овом Одлуком даје се сагласн-
ост Министру за привреду Босанско–
подрињског кантона Горажде за пот-
писивање Уговора са Туристичком за-
једницом Босанско–подрињског кан-
тона Горажде по пројекту «Дрина & 
Прача – нове туристичке дестинаци-
је» на износ од 5.000,00 КМ. 
 

Члан 2. 
 

 Средства из члана 1. ове Одлуке  
обезбиједиће се из Буџета Министар- 
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ства за привреду Босанско–подрињског 
кантона Горажде, са економског кода 
614 100-Трансфер за развој туризма. 
 

Члан 3. 
 
 Одлука ступа на снагу даном об-
ављивања на службеној огласној табли 
Кантона, а накнадно ће да се објави у 
«Службеним новинама Босанско–подр-
њског кантона Горажде». 
 

Број:03–14-2121/09                 П Р Е М И Ј Е Р 
16.11.2009.године                Назиф Уручи,с.р. 
     Г о р а ж д е 
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На основу члана 24. Закона о Вл-
ади Босанско–подрињског кантона Гор-
ажде («Службене новине Босанско–под-
рињског кантона Горажде», број:5/03) 
и Одлуке  Скупштине Боснаско–подри-
њског кантона Горажде, број:01-14-464/09 
од 19.05.2009.године, о усвајању програ-
ма «Подстицај за пољопривреду» за 2009. 
годину утврђеног Буџетом Босанско–по-
дрињског кантона Горажде за 2009. год-
ину,  Влада  Босанско–подрињског кан-
тона Горажде, на наставку своје 45. ред-
овне сједнице, одржаном дана 16.11.2009. 
године, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о одобравању новчаних средстава 
Удружењу узгајивача ароматичног 
 и љековитог биља Босанско–
подрињског кантона «Фацелија» 

Горажде 
 

Члан 1. 
 

Овом Одлуком одобравају се но-
вчана средстава Удружењу узгајивача 
медоносног, ароматичног и љековитог  
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биља Босанско-подрињског кантона 
«Фацелија» Горажде, за суфинансира-
ње реализације манифестације III  Да-
ни меда и љековитог биља – «Живјети 
с природом Горажде 2009.», у износу 
од 1.500,00 КМ. 
 

Члан 2. 
 
 За реализацију ове Одлуке зад-
ужују се Министарство за привреду и 
Министарство финансија, а средства 
обезбиједити из Буџета Министарст-
ва за привреду Босанско–подрињског 
кантона Горажде, економски код 614 
400 - ХАП 002 - Подстицај пољоприв-
редној производњи (остваривање по-
дстицаја по партиципацијама - сајм-
ови, семинари, едукације). 
 Средства уплатити на жиро-
рачун Удружења узгајивача медоно-
сног, ароматичног и љековитог би-
ља Босанско-подрињског кантона 
«Фацелија» Горажде, број:1020070000 
024124 отворен код УНИОН банке 
д.д. Сарајево филијала Горажде. 
 

Члан 3. 
 
 Одлука ступа на снагу даном 
објављивања на службеној огласној та-
бли Кантона, а накнадно ће да се обј-
ави у «Службеним новинама Босанс-
ко–подрињског кантона Горажде». 
 

Број:03–14-2125/09           П Р Е М И Ј Е Р 
16.11.2009.године           Назиф Уручи,с.р. 
      Г о р а ж д е 
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На основу члана 24. Закона о 
Влади Босанско–подрињског кантона 
Горажде («Службене новине Босанско 
–подрињског кантона Горажде», број:  

18. нивембар/студени 2009. 
 

 
5/03), те на основу Програма о утошку 
средстава из Буџета Министарства за 
образовање, науку, културу и спорт  са 
економског кода 614 100 - Остали тра-
нсфери (информисање, Центар за стр-
учну обуку) и Измјена и допуна Прог-
рама о утошку средстава из Буџета Ми-
нистарства за образовање, науку, култ-
уру и спорт  са економског кода 614 100 
- Остали трансфери (информисање, 
Центар за стручну обуку), Влада Босан-
ско–подрињског кантона Горажде, на на-
ставку своје 45. редовне сједнице, одрж-
аном дана 16.11.2009.године, д о н о с и:  
 
 

О Д Л У К У 
о одобравању новчаних  
средстава Јавном предузећу  

РТВ  Босанско-подрињског кантона  
Горажде за реализацију  

Пројекта обезбјеђивања додатних 
програмских садржаја 

 

I 
 

 Одобравају се новчана средства 
у износу од 10.000,00 КМ Јавном преду-
зећу РТВ Босанско-подрињског кантона 
Горажде за реализацију Пројекта обезб-
јеђивања додатних програмских садржаја. 
 

II 
 

 За реализацију ове Одлуке зад-
ужује се Министарство за финансије, а 
средства дозначити из Буџета Минис-
тарства за образовање, науку, културу 
и спорт, економски код 614 100 (КАН 
003) - Остали трансфери (информи-
сање, Центар за стручну обуку).    
 

III 
 

 Корисник средстава дужан је да 
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Министарство за образовање, науку, 
културу и спорт у року од 10 (десет) 
дана од дана реализације средстава  
извијести и документује наведени ут-
рошак.  
 

IV 
 

 Одлука ступа на снагу даном 
објављивања на службеној огласној та-
бли Кантона, а накнадно ће да се обј-
ави у «Службеним новинама Босанс-
ко–подрињског кантона Горажде». 
                         

Број:03–14-2130/09             П Р Е М И Ј Е Р 
16.11.2009. године           Назиф Уручи,с.р. 
     Г о р а ж д е  
 

1064 
На основу члана 24. Закона о 

Влади Босанско–подрињског кантона 
Горажде («Службене новине Босанско 
–подрињског кантона Горажде», број: 
5/03), те на основу Закључка Владе Бо-
санско–подрињског кантона Горажде, 
Влада Босанско–подрињског  кантона 
Горажде, на наставку своје 45.  редов-
не сједнице, одржаном дана 16.11.2009. 
године, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности 

 за расписивање огласа за пријем 
запосленика на одређено вријеме 
 

I 
 

Овом Одлуком даје се сагласн-
ост директору ЈУ МСШ «Енвер Позде-
ровић» Горажде за расписивање огла-
са за пријем једног запосленика на од-
ржавању чистоће у ЈУ МСШ «Енвер 
Поздеровић» Горажде на одређено 
радно вријеме, и то до завршетка нас- 
тавне 2009/2010.године 1 извршилац. 

Број 13 – страна 1237 
 

  
II 

    

 Одлука ступа на снагу даном об-
јављивања на службеној огласној табли 
Кантона, а накнадно ће да се објави у 
«Службеним новинама Босанско–подр-
ињског кантона Горажде». 
                         

Број:03–34-2132/09                П Р Е М И Ј Е Р 
16.11.2009.године                Назиф Уручи,с.р. 
     Г о р а ж д е  
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На основу члана 24. Закона о Вл-
ади Босанско–подрињског кантона Гор-
ажде («Службене новине Босанско–под-
рињског кантона Горажде», број:5/03), 
Влада Босанско–подрињског кантона Го-
ражде, на наставку своје 45. редовне сје-
днице, одржаном дана 16.11.2009.године,  
д о н о с и:  
 
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности Министарству 
за образовање, науку, културу и спорт 
за плаћање рачуна бр. 58/09 ЈУ Завод 
за јавно здравство Горежде 

 
I 

 

 Даје се сагласност Министарству 
за образовање, науку, културу и спорт 
за плаћање рачуна бр. 58/09 у износу од 
7.400,00 КМ на име обављених здравст-
вених прегледа упосленика у образовн-
им установама ради спречавања зараз-
них болести, а по основу Уговора број: 
01-286/09 од 24.09.2009.године и број:10-
14-4068-3/09 од 02.11.2009.године. 
 

II 
 

 За реализацију  ове Одлуке заду-
жује се Министарство за финансије Бо- 
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санско-подрињског кантона Горажде, 
а средства осигурати из Буџета Мин-
истарства за образовање, науку, култ-
уру и спорт Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде, економски код 613 900 
– Уговорене услуге. 
 Новчана средства уплатити на 
жиро-рачун број:1011400000178254  код 
ПБС банке филијала Горажде, ИД бр-
ој: 4245023920007.  
 

III 
 
 Одлука ступа на снагу даном 
објављивања на службеној огласној та-
бли Кантона, а накнадно ће да се обј-
ави у «Службеним новинама Босанс-
ко–подрињског кантона Горажде».
                         

Број:03–14-2133/09             П Р Е М И Ј Е Р 
16.11.2009.године            Назиф Уручи,с.р. 
     Г о р а ж д е  
 

1066 
 

На основу члана 24. Закона о 
Влади Босанско–подрињског кантона 
Горажде («Службене новине Босанско 
– подрињског кантона Горажде», број: 
5/03), Влада Босанско–подрињског ка-
нтона Горажде, на наставку  своје 45. 
редовне сједнице, одржаном дана 16.11.  
2009.године, д о н о с и:  
 
 

О Д Л У К У 
о одобравању новчаних средстава  
на име уплате  X (десете) и  XI 
(једанаесте) рате од укупно 

предвиђених XI (једанаест) рата по  
Уговору о извођењу дислоциране 
наставе у Горажду  Економског 
факултета Универзитета у Сарајеву 

у школској 2008/2009. 
 

18. нивембар/студени 2009. 
 

 
I 
 

 Одобравају се новчана средства 
у износу од 30.000,00 КМ на име уплате 
X (десете) и XI (једанаесте) рате од уку-
пно предвиђених XI (једанаест) рата Ек-
ономском факултету Универзитета у Са-
рајеву по основу Уговора о извођењу 
дислоциране наставе у Горажду Еконо-
мског факултета Универзитета у Сара-
јеву у школској 2008/09.години број:02-
05-304/08 и број:03-14-1840/08, од 20.08. 
2008.године. 
  

II 
 

 За реализацију ове Одлуке зад-
ужује се Министарство за финансије, а 
средства дозначити из Буџета Минист-
арства за образовање, науку, културу и 
спорт са економског кода 614 100 (КАН 
004) - Трансфер за високо школство. 

Новчана средства уплатити на 
жирорачун број: 1610000047480056 код 
Раифаизен банке Сарајево. 
 

III 
 

Ова Одлука ступа на снагу дан-
ом објављивања на службеној огласној 
табли Кантона, а накнадно ће да се об-
јави у «Службеним новинама  Босанс-
ко-подрињског кантона Горажде». 
                         

Број:03–14-2134/09                 П Р Е М И Ј Е Р 
16.11.2009.године                Назиф Уручи,с.р. 
     Г о р а ж д е  

 

1067 
 

На основу члана 24. Закона о Вл-
ади Босанско–подрињског кантона Гор-
ажде («Службене новине Босанско–под-
рињског кантона Горажде», број: 5/03), 
те члана 17. Закона о извршењу Буџета 
Босанско–подрињског кантона Горажде  



18. нивембар/студени 2009. 
 
 
за 2009.годину, Влада Босанско–подр-
ињског кантона Горажде, на наставку 
своје 45.  редовне сједнице, одржаном    
дана 16.11.2009.године, д о н о с и:  
 
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности 

 за потписивање Уговора о дјелу 
 

I 
 

 Овом Одлуком даје се сааглас-
ност директору ОШ «Мехмедалија Мак 
Диздар» Витковићи, за потписивање 
Уговора о дјелу са Аговић Џевадом из 
Берича, који се односи на резање и 
цијепање 54 пмр огрјевног дрвета за 
потребе школе, и то у временском пе-
риоду од 30.10.2009.г. до 05.11.2009.г. 
 

II 
 

 За реализацију ове Одлуке зад-
ужује се Министарство за финансије 
Босанско–подрињског кантона Гораж-
де, а средства исплатити из Буџета ОШ 

«Мехмедалија Мак Диздар» Виткови-
ћи, са економског код 613900 – Угово-
рене услуге. 
 

III 
 

Ова Одлука ступа на снагу да-
ном објављивања на службеној оглас--
ној табли Кантона, а накнадно ће да 
се објави у «Службеним новинама  Бо-
санско-подрињског кантона Горажде».   
                         

Број:03–14-2135/09            П Р Е М И Ј Е Р 
16.11.2009.године            Назиф Уручи,с.р. 
      Г о р а ж д е  

 

1068 
 

На основу члана 24. Закона о  
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Влади Босанско–подрињског кантона Го-
ражде («Службене новине Босанско–по-
дрињског кантона Горажде», број:5/03), а 
у складу са Програмом о утрошку фин-
ансијских средстава са економског  кода 
614 100 (КАН 002) - Трансфер за култу-
ру, Влада Босанско–подрињског канто-
на Горажде, на наставку своје 45. редов-
не сједнице, одржаном дана 16.11.2009. 
године, д о н о с и:  
 
 

О Д Л У К У 
о одобравању новчаних средстава 
Удружењу грађана «Yildiz»  Босанско–
подрињског кантона Горажде – 
Позоришна група «Yildiz» 

 
I 

 

 Одобравају се новчана средства 
у износу од 3.000,00 КМ Удружењу гра-
ђана «Yildiz» Босанско–подрињског ка-
нтона Горажде–Позоришна група «Yildiz» 
на име суфинансирања Пројекта под 
називом: Техничка потпора реализаци-
ји позоришне представе «Очи Ахмедове». 
 

II 
 

 За реализацију ове Одлуке заду-
жује се Министарство за финансије, а 
средства дозначити из Буџета Минист-
арства за образовање, науку, културу и 
спорт са економског кода  614 100 (КАН 
002) -  Трансфер  за културу.    

Новчана средства дозначити на 
жирорачун број:1327310410336416 отв-
орен код НЛБ Тузланске банке фили-
јала Горажде. 
 

III 
 

 Корисник средстава дужан је да 
Министарство за образовање, науку, ку- 
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лтуру и спорт у року од 10 (десет) 
дана од дана реализације средстава  
извијести и документује наведени ут-
рошак.  
 

IV 
 
 Одлука ступа на снагу даном 
објављивања на службеној огласној та-
бли Кантона, а накнадно ће да се обј-
ави у «Службеним новинама Босанс-
ко–подрињског кантона Горажде». 
              

Број:03–14-2136/09             П Р Е М И Ј Е Р 
16.11.2009.године            Назиф Уручи,с.р. 
     Г о р а ж д е 
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На основу члана 24. Закона о 
Влади Босанско–подрињског кантона 
Горажде («Службене новине Босанско 
–подрињског кантона  Горажде», број: 
5/03), а у складу са Програмом о утр-
ошку финансијских средстава са еко-
номског  кода 614 100 (КАН 002) - Тра-
нсфер за културу, Влада Босанско–по-
дрињског кантона Горажде, на наста-
вку своје 45. редовне сједнице, одржа-
ном дана 16.11.2009.год., д о н о с и:  
 
 

О Д Л У К У 
о одобравању новчаних средстава  
ЈУ Центар за културу Горажде 
на име суфинансирања пројеката  
и програма манифестација  
из области културе 

 
I 

 
 Одобравају се новчана средст-
ва у износу од 22.800,00 КМ ЈУ Центар 
за културу Горажде на име суфинан-
сирања пројеката и програма маниф- 

18. нивембар/студени 2009. 
 

 
естација  из области културе за 2009. го-
дину и то: 
 

1. Дани Исака Самоковлије  

    «Сунце над Дрином»-Горажде–   
     Сарајево–Фојница,2009.  2.000,00 КМ                                                                        
2. «Априлски дани културе» 

      - Горажде, прољеће 2009.      5.000,00 КМ    
3. Пројекат позоришне  

     умјетности у нашем граду   5.000,00 КМ                                                
4. Рад Народна библиотека 

     са традиционалном 
      манифестацијом    
      «Дринске вечери  
       дјечје поезије»   2.800,00 КМ 
5. Интернационални дјечји 
     фестивал «Шта се пјесмом 

     сања» - Горажде 2009.  2.800,00 КМ 

6. Ансамбл народних игара 

     и очување културне  
     баштине за 2009.                2.500,00 КМ                                     
7. «Дјеца пјевају севдалинке»      900,00 КМ 
8. Хитови народне музике 
     «Златна нота»                         900,00 КМ 
9. Хитови забавне музике 
    «Златна нота»                    900,00 КМ
  

II 
 

 За реализацију ове Одлуке заду-
жује се Министарство за финансије, а 
средства дозначити из Буџета Минист-
арства за образовање, науку, културу и 
спорт са економског кода 614 100   
(КАН 002) -  Трансфер  за културу.    

Новчана средства дозначити на 
жирорачун број:1011400000065152, ПБС 
ДД Сарајево филијала Горажде, ИД 
број: 4245029610000. 
    

III 
 

Корисник средстава дужан је да 
Министарство за образовање, науку, ку-
лтуру и спорт у року од 10 (десет) дана  



18. нивембар/студени 2009. 
 
 
од дана реализације средстава  извије-
сти и документује наведени утрошак.  
 

IV 
 
 Одлука ступа на снагу даном 
објављивања на службеној огласној та-
бли Кантона, а накнадно ће да се обј-
ави у «Службеним новинама Босанс-
ко–подрињског кантона Горажде». 
 

Број:03–14-2137/09             П Р Е М И Ј Е Р 
16.11.2009.године            Назиф Уручи,с.р. 
      Г о р а ж д е 

 

1070 
 

На основу члана 24. Закона о 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде («Службене новине Босанско 
–подрињског кантоан Горажде», број: 
5/03), а у складу са Програмом о утр-
ошку финансијских средстава са еко-
номског  кода 614 100 (КАН 002) - Тра-
нсфер за културу, Влада Босанско–по-
дрињског кантона Горажде, на наста-
вку своје 45. редовне сједнице, одржа-
ном дана 16.11.2009.год., д о н о с и:  
 
 

О Д Л У К У 
о одобравању новчаних средстава 
Општини Пале – Прача на име 
суфинансирања пројеката  
и програма манифестација  
из области културе 

 
I 

 
 Одобравају се новчана средст-
ва у укупном износу од 7.000,00 КМ 
Општини Пале – Прача на име суфи-
нансирања пројеката и програма ма-
нифестација из области културе а на 
основу Пројекта реализације манифе- 

Број 13 – страна 1241 
 

 
стација за Општину Пале–Прача у 2009.  
години, и то: 
 

1. Манифестација обиљежавања  
    19. марта – Дан реинтеграције  
    Општине Пале–Прача у Ф БИХ 
    и БПК Горажде     1.000,00 КМ 
 

2. Манифестација  
    «Прачанско љето 2009»     5.000,00 КМ        
 

3. Манифестација обиљежавања 
     27. септембра  - Дана Општине 
     и Дана ослобођења Хреновице 
                    1.000,00 КМ      
 

II 
 

 За реализацију ове Одлуке заду-
жује се Министарство за финансије, а 
средства дозначити из Буџета Минист-
арства за образовање, науку, културу и 
спорт са економског кода 614 100 (КАН 
002) -  Трансфер  за културу.    
 Новчана средства дозначити на 
жирорачун број:1020070000001426 отв-
ореног код Унион банке филијала Го-
ражде, ИД број: 4245018920007. 
 

III 
 

 Корисник средстава дужан је да 
Министарство за образовање, науку, ку-
лтуру и спорт у року од 10 (десет) дана 
од дана реализације средстава извијести 
и документује наведени утрошак.  
 

IV 
 

 Одлука ступа на снагу даном об-
јављивања на службеној огласној табли 
Кантона, а накнадно ће да се објави у 
«Службеним новинама Босанско–подр-
ињског кантона Горажде». 
             

Број:03–14-2138/09                П Р Е М И Ј Е Р 
16.11.2009.године                Назиф Уручи,с.р. 
     Г о р а ж д е 
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На основу члана 24. Закона о 
Влади Босанско–подрињског кантона 
Горажде («Службене новине Босанско 
–подрињског кантона Горажде», број: 
5/03), а у складу са Програмом о утро-
шку финансијских средстава са екон-
омског  кода 614 100 (КАН 002) - Тран-
сфер за културу, Влада Босанско–под-
рињског кантона Горажде, на настав-
ку своје 45. редовне сједнице, одржан-
ом дана 16.11.2009.године, д о н о с и:  
 
 

О Д Л У К У 
о одобравању новчаних средстава 
Општини Фоча - Устиколина на 
име суфинансирања пројеката и 
програма манифестација из области 

културе 
 

I 
 

 Одобравају се новчана средст-
ва у укупном износу од 7.000,00 КМ 
Општини Фоча – Устиколина на име 
суфинансирања пројеката и програ-
ма манифестација из области културе, 
и то: 
 

1. Манифестација обиљеж- 
     авања 19. марта - Дана 
     Општине Фоча/ФБиХ         2.000,00 КМ 
  

2. Манифестација – Дани 
    културе, спорта и туризма 
    «Устикољанско љето 2009»   5.000,00 КМ        
 

II 
 

 За реализацију ове Одлуке зад-
ужује се Министарство за финансије, 
а средства дозначити из Буџета Мин-
истарства за образовање, науку, култ-
уру и спорт са економског кода  614 
100 (КАН 002)- Трансфер  за културу.    

18. нивембар/студени 2009. 
 
 
 Новчана средства дозначити на 
жирорачун број:1011400000220255, ПБС 
ДД Сарајево филијала Горажде, ИД 
број: 4245026510004. 
   

III 
 

 Корисник средстава дужан је да 
Министарство за образовање, науку, ку-
лтуру и спорт у року од 10 (десет) дана 
од дана реализације средстава  извијес-
ти и документује наведени утрошак.  
 

IV 
 

 Одлука ступа на снагу даном об-
јављивања на службеној огласној табли 
Кантона, а накнадно ће да се објави у 
«Службеним новинама Босанско–подр-
ињског кантона Горажде».               
          

Број:03–14-2139/09                 П Р Е М И Ј Е Р 
16.11.2009.године                Назиф Уручи,с.р. 
     Г о р а ж д е 
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На основу члана 24. Закона о Вл-
ади Босанско–подрињског кантона Гор-
ажде («Службене новине Босанско–под-
рињског кантона Горажде», број: 5/03), 
те члана  17. Закона о извршењу Буџета  
Босанско–подрињског кантона Горажде 
за 2009.годину, Влада Босанско–подрињ-
ског кантона Горажде, на наставку своје 
45. редовне сједнице, одржаном дана 
16.11.2009. године, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности за потписивање 

Уговора о дјелу 
 

I 
 

Овом Одлуком даје се сагласн-
ост директору школе ОШ «Устиколина»  



18. нивембар/студени 2009. 
 
 
Устиколина, за потписивање Уговора 
о дјелу са Омербашић Самиром, који 
се односи на резање и цијепање 15 пмр 
огрјевног дрвета за потребе матичне 
школе те подручне школе у Јабуци и 
то у временском периоду од 05.11.2009. 
године до 15.11.2009.године. 
 

II 
 

 За реализацију ове Одлуке зад-
ужује се Министарство за финансије 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де, а средства исплатити из Буџета ОШ 
«Устиколина» Устиколина, са економ-
ског кода 613 900 - Уговорене услуге.   
     

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

Број:03–34-2142/09             П Р Е М И Ј Е Р 
16.11.2009.године            Назиф Уручи,с.р. 
     Г о р а ж д е  
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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 избјегли-
це, са економског кода 614200 (ЈАМ 001) 

– Издаци за расељена лица («Службе-
не новине Босанско–подрињског кан-
тона Горажде», број:5/09), Влада Боса-
нско-подрињског кантона Горажде, на 
наставку своје 45. редовне сједнице, од-
ржаном дана 16.11.2009.г., д о н о с и:  

Број 13 – страна 1243 
 

 
О Д Л У К У 

о финансирању смјештаја Бунда Алена, 
ученика из повратничке породице, за 
вријеме школовања  у Горажду  

за 2009. годину 
 

Члан 1. 
 

Одобрава се финансирање тро-
шкова смјештаја Бунда Алена (1992), уч-
еника из повратничке породице из Ша-
дића код Фоче (РС), за вријеме школо-
вања у Горажду, за 2009. годину, у ЈУ 
Дом за стара и изнемогла лица Гораж-
де, по цијени од 430,00 КМ мјесечно. 
 

Члан 2. 
 

Трошкови смјештаја из члана 1. 
Одлуке исплаћиваће се на терет средст-
ава Буџета Министарства за социјалну 
политику, здравство, расељена лица и 
избјеглице Босанско-подрињског кант-
она Горажде са економског кода 614200 
(ЈАМ 001) – Издаци за расељена лица, а у 
корист ЈУ Дом за стара и изнемогла лица 
Горажде на рачун број:1327310410345049 
код НЛБ Тузланска банка Горажде. 
 

Члан 3. 
 

За реализацију ове Одлуке заду-
жују се Министарство за социјалну по-
литику, здравство, расељена лица и из-
бјеглице и Министарство за финансије 
Босанско-подрињског кантона Горажде. 
 

Члан 4. 
 

Ова Одлука ступа на снагу дан-
ом објављивања на службеној огласној 
табли кантона, а накнадно ће да се об-
јави у «Службеним новинама Босанско-
подрињског кантона Горажде». 
            

Број:03–14-2150/09                П Р Е М И Ј Е Р 
16.11.2009.године                Назиф Уручи,с.р. 
      Г о р а ж д е  
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 На основу члана 24. Закона о 
Влади Босанско–подрињског кантона 
Горажде («Службене новине Босанско 
–подрињског кантона  Горажде», број: 
5/03), те Одлуке о давању сагласности 
на Програм утрошка средстава Мин-
истарства за социјалну политику, здр-
авство, расељена лица и избјеглице, 
са економског кода 614200 (ЈАМ 003) – 
Остали грантови појединцима, број: 
03-14-699/09 од 23.04.2009.године и бр-
ој: 03-14-1570/09 од 07.09.2009.године, 
Влада Босанско–подрињског кантона 
Горажде, на наставку своје 45. редовне 
сједнице, одржаном дана 16.11.2009. 
године, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о додјели једнократне новчане 
помоћи Аџем Вахиди, за лијечење 

 
Члан 1. 

 
 Одобрава се исплата новчаних 
средстава у укупном износу 200,00, КМ 
(Словима:двијестотинеконвертибилн-
ихмарака) на име једнократне новча-
не помоћи  Аџем Вахиди из Горажда.  
 

Члан 2. 
 
 Одобрена средства из члана 1. 
Одлуке, исплатити на терет Буџета 
Министарства за социјалну политику, 
здравство, расељена лица и избјегли-
це Босанско-подрињског кантона Го-
ражде, економски код 614200 (ЈАМ 
003) – Остали грантови појединци-
ма, кориснику Аџем Вахиди, на рач-
ун НЛБ Тузланска банка филијала Го-
ражде. 

18. нивембар/студени 2009. 
 
 

Члан 3. 
 

 За реализацију ове Одлуке зад-
ужују се Министарство за социјалну по-
литику, здравство, расељена лица и из-
бјеглице и Министарство за финансије 
Босанско-подрињског кантона Горажде. 
 

Члан 4. 
 

 Ова Одлука ступа на снагу дан-
ом објављивања на службеној огласној 
табли Кантона, а накнадно ће да се об-
јави у «Службеним новинама Босанско-
подрињског кантона Горажде». 
 

Број:03-14-2143/09          П Р Е М И Ј Е Р 
16.11. 2009.године         Назиф Уручи,с.р. 
    Г о р а ж д е 
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На основу члана 24. Закона о Вл-
ади Босанско-подрињског кантона Гор-
ажде («Службене новине Босанско-под-
рињског кантона Горажде», број:5/03) и 
Програма утрошка средстава Министа-
рства за социјалну политику, здравство, 
расељена лица и избјеглице, са еконо-
мског кода 614400 (ЈАО 001/002/003) - 
Субвенције јавним предузећима и уста-
новама  («Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде», број:5/09), 
те Одлуке о давању сагласности на Пр-
ограм утрошка, број: 03-14-700/09 од 23. 
04.2009 и број: 03-14-1572/09 од 07.09. 
2009.године, Влада Босанско-подрињск-
ог кантона Горажде, на наставку своје 
45. редовне сједнице, одржаном дана 
16.11.2009.године, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о исплати новчаних средстава 
Заводу здравственог осигурања  

БПК Горажде 



18. нивембар/студени 2009. 
 
 

Члан 1. 
 

 Одобрава се исплата новчаних 
средства, у износу 88.033,00 КМ, Заво-
ду здравственог осигурања Босанско-
подрињског кантона Горажде, на име 
обавеза Владе Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде, за мјесец октобар 2009. 
године, по Споразуму о динамици 
испуњења одредаба Колективног уго-
вора о правима и обавезама послода-
ваца и запосленика у области здравст-
ва (Закључак Владе БПК Горажде, бр-
ој: 03-14-2056/07). 
 

Члан 2. 
 

 Исплату средстава у корист За-
вода здравственог осигурања Босанс-
ко-подрињског кантона Горажде, изв-
ршити из средстава Буџета Министа-
рства за социјалну политику, здравст-
во, расељена лица и избјеглице за 2009. 
годину, економски код 614400 (ЈАО 
001) – Субвенције јавним предузећи-
ма и установама (Кантонални завод 
здравственог осигурања). 
 

Члан 3. 
 

 За реализацију ове Одлуке зад-
ужује 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 та-
бли Кантона, а накнадно ће да се обј-
ави у «Службеним новинама Босанс-
ко-подрињског кантона Горажде». 
 

Број:03–14-2144/09             П Р Е М И Ј Е Р 
16.11.2009.године            Назиф Уручи,с.р. 
     Г о р а ж д е 

Број 13 – страна 1245 
 
 

1076  
                                                                                                                    

На основу члана 24. Закона о Вл-
ади Босанско–подрињског кантона Гор-
ажде («Службене новине Босанско–под-
рињског кантона Горажде» број: 5/03), 
Влада Босанско–подрињског кантона Го-
ражде, на наставку своје 45. редовне сје-
днице, одржаном дана 16.11.2009.године, 
д о н о с и:    
 
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности  

Служби за заједничке послове 
кантоналних органа за закључивање 

Уговора о дјелу 
 

Члан 1. 
 

Даје се сагласност Служби за за-
једничке послове кантоналних органа 
за закључивање Уговора о дјелу којим 
се уређује обављање послова руковања 
постројењима централног гријања, вр-
шења надзора над функционисањем 
постројења централног гријања и њих-
овог одржавања, а до попуне упражње-
ног радног мјеста «Референт за рукова-
ње постројењима централног гријања и 
одржавање објеката» у редовној законс-
кој процедури, односо најкасније до да-
на 15.04.2010.године. 
 

Члан 2. 
 

Средства за исплату накнаде по 
предметном Уговору о дјелу ће бити до-
значена Буџету Службе за заједничке 
послове кантоналних органа за 2009.г. 
 

Члан 3. 
                                                               

Ова Одлука ступа на снагу дан-
ом објављивања на службеној табли  



Број 13 – страна 1246 
 
 
Кантона, а накнадно ће да се објави у 
«Службеним новинама Босанско-под-
рињског кантона Горажде». 
 

Број:03–34-2149/09             П Р Е М И Ј Е Р 
16.11.2009.године            Назиф Уручи,с.р. 
      Г о р а ж д е 
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На основу члана 24. Закона о 
Влади Босанско–подрињског кантона 
Горажде («Службене новине Босанско 
–подрињског кантона Горажде» број: 
5/03), Влада Босанско–подрињског ка-
нтона Горажде, на наставку своје 45. 
редовне сједнице, одржаном дана 16. 
11.2009.године, д о н о с и:    
 
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности  

Служби  за заједничке послове 
кантоналних органа за одређивање 

прековременог рада 
 

Члан 1. 
 

Даје се сагласност Служби за за-
једничке послове кантоналних органа 
да може одредити прековремени рад 
запосленику распоређеном на радном 
мјесту «Виши референт за руковање 
постројењима централног гријања и 
одржавање објеката», за вријеме траја-
ња гријне сезоне 2009/2010, односно 
до попуне упражњеног радног мјеста 
«Референт за руковање постројењима 
централног гријања и одржавања обј-
еката» у редовној законској процедури. 
 

Члан 2. 
                                                               

Ова Одлука ступа на снагу да-
ном објављивања на службеној табли  

18. нивембар/студени 2009. 
 
 
Кантона, а накнадно ће да се објави у «Сл-
ужбеним новинама Босанско-подрињс-
ког кантона Горажде». 
 

Број:03–34-2148/09               П Р Е М И Ј Е Р 
16.11.2009.године               Назиф Уручи,с.р. 
     Г о р а ж д е 
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На основу члана 24. Закона о Вл-
ади Босанско–подрињског кантона Гор-
ажде («Службене новине Босанско–под-
рињског кантона Горажде», број:5/03), 
Влада Босанско–подрињског кантона Го-
ражде, на својој 45. редовној сједници, 
одржаној дана 12.11.2009.г., д о н о с и: 
 
 

Р Ј Е Ш Е Н Ј Е 
о разрјешењу Предсједника 
 и чланова Скупштине ЈП РТВ 

 БПК Горажде 
 

I 
 

Овим Рјешењем разрјешавају се 
Предсједник и чланови Скупштине ЈП 
РТВ БПК Горажде, како слиједи:  
 

1. Османспахић Адмир, предсједник,  
2. Хоџић Алмина, члан, 
3. Трбовић Вилдана, члан, 
4. Чарапић Радиша, члан, 
5. Радача Мунир, члан, 
6. Субашић Осман, члан,  
7. Селимовић Ален, члан. 
 

II 
 

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

Број:03–05-2101/09                 П Р Е М И Ј Е Р 
12.11.2009.године                Назиф Уручи,с.р. 
      Г о р а ж д е 



18. нивембар/студени 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), Закона о РТВ БПК Горажде («Сл-
ужбене новине Босанско–подрињског 
кантона Горажде», број: 7/02, 8/09), те 
на основу члана 4. Закона о министа-
рским, владиним и другим именова-
њима у Федерацији Босне и Херцего-
вине («Службене новине Федерације 
Босне и Херцеговине» број:12/03), Вл-
ада Босанско–подрињског кантона Го-
ражде, на својој 45. редовној сједници, 
одржаној  дана 12.11.2009.г., д о н о с и: 
 

 

Р Ј Е Ш Е Н Ј Е 
о привременом именовању 
Предсједника и чланова 

Скупштине ЈП РТВ БПК Горажде 
 

I 
 

У привремену Скупштину ЈП 
РТВ БПК Горажде, на период од два 
мјесеца именују се: 
 

1. Османспахић Адмир, предсједник,  
2. Хоџић Алмина, члан, 
3. Трбовић Вилдана, члан, 
4. Чарапић Радиша, члан, 
5. Радача Мунир, члан, 
6. Субашић Осман, члан,  
7. Селимовић Ален, члан. 
 

II 
 

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

Број:03–05-2102/09             П Р Е М И Ј Е Р 
12.11.2009.године            Назиф Уручи,с.р. 
     Г о р а ж д е 
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 На основу члана 24. Закона о Вл-
ади Босанско–подрињског кантона Гор-
ажде («Службене новине Босанско–под-
рињског кантона Горажде», број:5/03), 
Влада Босанско–подрињског кантона Го-
ражде, на својој 46. редовној сједници, од-
ржаној дана 17.11.2009.год., д о н о с и:  
 
 

О Д Л У К У 
о прихватању амандмана на Приједлог 
Закона о новчаним подстицајима у 

примарној пољопривредној производњи 
и руралном развоју на подручју 

Босанско–подрињског кантона Горажде 

  
Члан 1. 

 

 Прихвата се амандман поднесен 
од стране посланика Боровић Менсуда 
на Приједлог Закона о новчаним подс-
тицајима у примарној пољопривредној 
производњи и руралном развоју на по-
дручју Босанско–подрињског кантона Го-
ражде, тако што се у члану 6. додаје но-
ва алинеја  која гласи: 
 

 «Постојећи уређени воћњаци». 
 

Члан 2. 
 

Саставни дио ове Одлуке је ама-
ндман посланика Боровић Менсуда. 
 

Члан 3. 
 

Ова Одлука ступа на снагу дан-
ом објављивања на службеној огласној 
табли кантона, а накнадно ће да се 
објави у «Службеним новинама Босан-
ско-подрињског кантона Горажде». 
               

Број:03–02-2152/09         П Р Е М И Ј Е Р 
17.11.2009.године   Назиф Уручи,с.р. 
     Г о р а ж д е  
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На основу члана 24. Закона о 
Влади Босанско–подрињског кантона 
Горажде («Службене новине Босанско 
–подрињског кантона Горажде», број: 
5/03), Влада Босанско–подрињског ка-
нтона Горажде, на својој 46. редовној 
сједници, одржаној дана 17.11.2009.го-
дине, д о н о с и:  
 
 

О Д Л У К У 
о   неприхватању амандмана  
на Приједлог Закона о новчаним 
подстицајима у примарној 
пољопривредној производњи  
и руралном развоју на подручју 
Босанско–подрињског кантона 

Горажде 
  

Члан 1. 
 

 Не прихвата се амандман под-
несен од стране Клуба посланика Ст-
ранке за БиХ на Приједлог Закона о 
новчаним подстицајима у примарној 
пољопривредној производњи и рура-
лном развоју на подручју Босанско–
подрињског кантона Горажде, који је 
предлагао да члан 13. Закона гласи: 
 

 «Средства за новчани подстиц-
ај из члана 1. овог Закона, осигуравају 
се у Буџету Босанско–подрињског ка-
нтона Горажде (у даљем тексту: Буџет 
Кантона) и иста ће се планирати за 
сваку календарску годину Буџета Бо-
санско-подрињског кантона Горажде 
с циљем да издвајања по овом основу 
не могу бити мања од 4% годишњег 
Буџета Кантона». 

 

Члан 2. 
 

Саставни дио ове Одлуке је ама- 

18. нивембар/студени 2009. 
 
 
ндман Клуба посланика Странке за БиХ. 
 

Члан 3. 
 

Ова Одлука ступа на снагу дан-
ом објављивања на службеној огласној 
табли кантона, а накнадно ће да се обј-
ави у «Службеним новинама Босанско-
подрињског кантона Горажде». 
               

Број:03–02-2151/09                 П Р Е М И Ј Е Р 
17.11.2009.године                Назиф Уручи,с.р. 
     Г о р а ж д е  
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Министарство за правосуђе, уп-
раву и радне односе Босанско–подрињ-
ског кантона Горажде, рјешавајући по 
захтјеву УДРУЖЕЊА «НАВИЈАЧИ ГОР-
АЖДА», на основу члана 29. Закона о 
удружењима и фондацијама (“Службе-
не новине Федерације БиХ”, број:45/02), 
д о н о с и:                                                  
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
 

1. Уписује се у Регистар удружења, ко-
ји се води код Министарства за пра-
восуђе управу и радне односе Босан-
ско–подрињског кантона Горажде 

 

     УДРУЖЕЊЕ “НАВИЈАЧИ ГОРАЖДА”. 
  

Скраћени назив удружења је:  
УДРУЖЕЊЕ “НГ”. 

 

 Сједиште удружења је у Гораж-
ду, улица  Заима Имамовића  бр.44. 
 

2. Упис је извршен под регистарским 
бројем Р-I-11/2009. у прву књигу Рег-
истра, дана 09.10.2009.године. 

 

3. УДРУЖЕЊЕ «НАВИЈАЧИ ГОРАЖДА» 
је добровољно, назависно, ванстран-
ачко удружење са сљедећим програ- 



18. нивембар/студени 2009. 
 
 

мским циљевима, дјелатностима  и  
задацима: 

  
- Удружење је основано у циљу 
промовисања и развоја гораж-
данских спортских колектива и 
појединаца, као и у циљу про-
мовисања и унапређивања спо-
рта у Горажду; 

- Удружење може због остварив-
ања посебних интереса оснива-
ти подружнице (секције, клуб-
ове, огранке и сл.); 

- Ради остваривања циљева и пр-
ограмских задатака Удружење 
се може учланити у друге спо-
ртске асоцијације у складу са 
Законом и одлукама Скупшти-
не, односно Управног одбора 
Удружења; 

- Удружење може у оквиру своје 
дјелатности и програмских ци-
љева основати субјекте за при-
вредну и другу дјелатност у ск-
ладу са Законом; 

- Потицање организованог нав-
ијања на утакмицама; 

- Организовање путовања на ут-
акмице изван Горажда; 

- Борба против навијачког наси-
ља на утакмицама; 

- Ширење сарадње и пријатељс-
ких односа између навијача и 
спортских организација на по-
дручју БиХ, као и с државним 
органима око рјешавања свих 
питања која се односе на спор-
тску активност; 

- Организовано окупљање члан-
ства; 

- Промовисање и популаризаци-
ја Удружења кроз пропагандне 
дјелатности, те средства јавног 
информисања; 

- Организовање пригодних заба- 
вних, културних и спортских пр- 
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иредби, публикација новина, ја-
вних трибина и др; 

- Осигурање угоститељских услу-
га за своје чланове; 

- привређивање и организовање 
забавних, културних и спортск-
их приредби, као и уређење и за-
штита животне средине у хуман-
итарне сврхе; 

- Производња сувенира за своје 
чланове; 

- Контактирање медија ради про-
мовисања свих аспеката људских 
права; 

- Подстицање процеса повјерења 
и помирења; 

- Објављивање извјештаја (редов-
но и повремено), те публикација 
чији се садржај односи на циље-
ве и дјелатност Удружења, као и 
промотивна, публицистичка и 
аудио – видео продукција, те из-
ложбе и друге активности; 

- Обављање других послова у вези 
са садржајем и циљевима рада 
Удружења. 

 

4. УДРУЖЕЊЕ «НАВИЈАЧИ ГОРАЖДА» 
дјелује на подручју Босанско–подри-
њског кантона Горажде и даном уп-
иса код овог Министарства стиче св-
ојство правног лица. 

 

5. Лица овлаштена за заступање и пре-
дстављање УДРУЖЕЊА «НАВИЈАЧИ  

ГОРАЖДА  су: 
 

ОЏАКОВИЋ АЛМАС  – 
ПРЕДСЈЕДНИК  УДРУЖЕЊА 
 

АЛИКАДИЋ МИРЗУДИН – 
ПОДПРЕСЈЕДНИК УДРУЖЕЊА  
  

О б р а з л о ж е њ е 
 

УДРУЖЕЊЕ «НАВИЈАЧИ ГОР-
АЖДА» поднијело је Министарству за  
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правосуђе, управу и радне односе Бо-
санско–подрињског кантона Горажде 
захтјев за упис у Регистар удружења, 
који се води код  овог Министарства. 

Уз захтјев је приложена докум-
ентација прописана чланом 28. Зако-
на о удружењима и фондацијама (“Сл-
ужбене новине Федерације БиХ”, бр-
ој:45/02) и то: Одлука о оснивању Уд-
ружења (Оснивачки акт), Статут Удр-
ужења (X2) списак чланова органа уп-
рављања и Одлука о именовању лица 
овлаштених за заступање и представ-
љање удружења. 

Увидом у приложену докумен-
тацију, Министарство за правосуђе, 
управу и радне односе Босанско–по-
дрињског кантона Горажде, оцијени-
ло је да су испуњени услови за упис 
УДРУЖЕЊА «НАВИЈАЧИ ГОРАЖДА», 
стога је сходно одговарајућим одред-
бама Закона о удружењима и фонда-
цијама (“Службене новине Федерац-
ије БиХ”, број:45/02), одлучено као у 
диспозитиву Рјешења. 
 

Ово Рјешење је коначно у уп-
равном поступку и против истог се 
може покренути управни спор туж-
бом код Кантоналног суда у Гораж-
ду у року од 30 дана од дана достав-
љања Рјешења. Тужба се подноси у 
два истовјетна примјерка и уз исту 
се прилаже ово Рјешење у оригина-
лу или препису.                                   
      

Број:УП-1:05-05-53/09        М И Н И С Т А Р 
09.10.2009.године       Радмила Јанковић,с.р. 
     Г о р а ж д е   
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 Министарство за правосуђе, уп-
раву и радне односе Босанско–подри-
њског кантона Горажде, рјешавајући  

18. нивембар/студени 2009. 
 

 
по захтјеву УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА ДЕ-
МОБИЛИСАНИХ БОРАЦА ОПШТИНЕ 
ПАЛЕ, на основу члана 33. Закона о уд-
ружењима и фондацијама (“Службене 
новине Федерације БиХ”, број: 45/02),  
д о н о с и: 

 
Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 
1. У Регистар удружења Министарства 

за правосуђе, управу и радне односе 
Босанско-подрињског кантона Гора-
жде под регистарским бројем Р-I-5/ 
1999 у прву књигу Регистра уписано 
је УДРУЖЕЊЕ ГРАЂАНА ДЕМО-
БИЛИСАНИХ БОРАЦА ОПШТИНЕ 
ПАЛЕ. 

 
2. Уписује се у Регистар удружења, ко-

ји се води код Министарства за прав-
осуђе, управу и радне односе Босанс-
ко–подрињског кантона Горажде, пр-
омјена назива удружења, тако што се 
назив удружења Удружење грађана 
демобилисаних бораца Општине Па-
ле мијења и нови назив удружења је 
Удружење демобилисаних бораца 
Армије БиХ Општине Пале – Пра-
ча. 

 
3. Уписује се у Регистар удружења, ко-

ји се води код Министарства за пра-
восуђе, управу и радне односе Боса-
нско–подрињског кантона Горажде, 
промјена скраћеног назива удруже-
ња, тако што се скраћени назив удр-
ужења “УГДБ” мијења и нови скраћ-
ени назив удружења је: УДБ Армије 
БиХ Општине Пале – Прача. 

 
4. Уписује се у Регистар удружења, ко-

ји се води код Министарства за прав-
осуђе, управу и радне односе Босан-
ско-подрињског кантона Горажде, пр- 
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омјена лица овлаштених за заступ-
ање и представљање удружења, та-
ко што Ферхатовић Јасмину – пре-
дсједнику удружења, престаје ов-
лаштење за заступање и представ-
љање удружења, а нова лица овла-
штена за заступање и представља-
ње удружења су: Чутук Мемсуд – 
предсједник удружења и Чоло Ју-
суф – допресједник   удружења. 

  
5. Уписује се у Регистар удружења, 

који се води код Министарства за 
правосуђе, управу и радне односе 
Босанско–подрињског кантона Го-
ражде, промјена чланова управног 
тијела, јер су на сједници Скупшт-
ине удружења именовани нови чл-
анови Управног одбора, Надзорног 
одбора, Суда части, Статутарне  ко-
мисије и Предсједник Скупштине 
удружења. 

        
6. Уписује се у Регистар удружења, 

који се води код Министарства за 
правосуђе,  управу и радне односе 
Босанско-подрињског кантона Гор-
ажде, промјена Статута удружења, 
јер је на сједници Скупштине Удр-
ужења, донесен нови Статут са сљ-
едећим програмским циљевима и 
задацима:    

 

- организује, планира, изводи ак-
тивности у циљу заузимања за-
једничког става и наступа пред  
органима власти; 

- прати стање из области правн-
ог и социјалног статуса својих 
чланова и стара се о пружању 
одговарајућих видова помоћи 
и ради на омасовљењу чланства; 

- прати остваривање права свој-
их чланова и путем надлежних 
државних органа иницира до- 
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- ношење одговарајућих мјера у 
складу са законом; 

- даје иницијативе за оснивање и 
унапређивање дјеловања држав-
них органа и установа које су од 
значаја за остваривање права де-
мобилисаних бораца; 

- прикупља податке о свом члан-
ству неопходне за извршење по-
слова из дјелокруга рада Удруж-
ења; 

- залаже се за очување и обиљежа-
вање значајних догађаја и дату-
ма, његује традиције ратних бр-
игада 81. дивизије Армије БиХ 
из минулог рата од 1992. до 1995. 
године; 

- успоставља сарадњу са домаћим 
и међународним борачким орга-
низацијама и удружењима у ск-
ладу са законом; 

- иницира и учествује у прикупљ-
ању архивске и историјске грађе 
о покрету отпора и залаже  се за 
афирмацију минулог рата, обра-
ђује едиције и презентира их ја-
вности у складу са Законом; 

- залаже се за рјешавање питања 
запошљавања, преквалификаци-
је, доквалификације и школова-
ња својих чланова, код државн-
их органа; 

- учествује у јавним расправама 
поводом израде и доношења за-
кона и других прописа и докуме-
ната којима се уређују права де-
мобилисаних бораца; 

- оснива привредна друштва за ре-
ализацију својих програмских ци-
љева у складу са Законом; 

- пружа помоћ и учествује у форм-
ирању организација хуманитар-
ног карактера за помоћ чланови-
ма удружења у складу са Законом; 

- организује спортски и културни  
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живот за своје чланство; 
- осигурава финансијска средст-
ва потребна за рад Удружења; 

- врши јавна овлаштења у окви-
ру своје дјелатности, уколико 
му јавна овлаштења повјери на-
длежни државни орган у скла-
ду са Законом и  

- сарађује са другим борачким 
организацијама и удружењима 
у земљи и иностранству, која 
се баве заштитом права и ин-
тереса борачких организација. 

 

7. Упис промјена из тачки  2, 3,  4, 5. и 
6. диспозитива овог Рјешења извр-
шен је  дана 30.10.2009. године. 

               

8. Удружење дјелује на подручју Бос-
анско–подрињског кантона Гораж-
де и даном уписа код овог Минис-
тарства стиче својство правног лица. 

 

О б р а з л о ж е њ е 
 

УДРУЖЕЊЕ ГРАЂАНА ДЕМ-
ОБИЛИСАНИХ БОРАЦА ОПШТИ-
НЕ ПАЛЕ уписано је у Регистар удру-
жења,  који се води код Министарства 
за правосуђе, управу и радне односе, 
дана 31.05.1999.године, под регистар-
ским бројем Р-I-5/1999 у прву књигу 
Регистра. 

Дана 20.10.2005.године изврш-
ена је промјена лица овлаштених за 
заступање и представљање удружења. 

Захтјевом број:УП-1:05-05-57/09 
од 26.10.2009.године, обратило се Удр-
ужење грађана демобилисаних бора-
ца Општине Пале за упис у Регистар 
промјене назива удружења, промјене 
скраћеног назива удружења, промјене 
лица овлаштених за заступање и пре-
дстављање удружења, промјене чланова  
управних тијела и промјене Статута 
Удружења 

18. нивембар/студени 2009. 
 

 
Уз захтјев је приложена  Одлука 

број:01-26/09  од 09.10.2009.године о пр-
омјени назива и скраћеног назива удру-
жења, Одлука број:01-20/09 од 09.10.2009. 
године о именовању лица овлаштених 
за заступање и представљање удруже-
ња, Одлука број: 01-32/09  од 09.10.2009. 
године о усвајању новог Статута, Од-
лука број: 01-25/09 од 09.10.2009. године 
о именовању предсједника Скупштине 
удружења, Одлука број:01-24/09 од 09. 
10.2009. године о именовању чланова 
Суда части, Одлука број:01-23/09 од 09. 
10.2009.године о именовању чланова Ст-
атутарне комисије, Одлука број:01-22/09 
од 09.10.2009.године о именовању члан-
ова Надзорног одбора, Одлука број: 01-
21/09 од 09.10.2009.године о именовању 
чланова Управног одбора, Одлука број: 
01-30/09 од 09.10.2009.године о разрјеш-
ењу предсједника Извршног одбора, Од-
лука број: 01-29/09 од 09.10.2009.године 
о разрјешењу предсједника Скупшти-
не, Одлука број:01-28/09 од 09.10.2009. 
године о разрјешењу Надзорног одбо-
ра, Одлука број:01-27/09 од 09.10.2009. 
године о разрјешењу Извршног  одбора 
и Статут удружења број:01-31/09 од 09. 
10.2009. године. 
  У поступку разматрања захтјева 
и приложених доказа, Министарство за 
правосуђе управу и радне односе Боса-
нско-подрињског кантона Горажде је  
оцијенило 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) одлучено као у дис-
позитиву овог Рјешења. 
 

Ово Рјешење је коначно у упр-
авном поступку и против истог се не 
може изјавити жалба, али се може по-
кренути управни спор тужбом код Ка- 
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нтоналног суда у Горажду у року од 
30 дана од дана достављања Рјеше-
ња.Тужба се подноси у два истовјет-
на примјерка и уз исту се прилаже 
ово Рјешење у оригиналу или пре-
пису. 
  

Административна такса у изн-
осу од 2,00 КМ и 15,00 КМ  уплаћена 
је по Тарифном броју 1. и 46. Закона о 
административним таксама („Служб-
ене новине Босанско–подрињског ка-
нтона Горажде“, број:17/04,9/07 и 14/08), 
и доказ о њеној уплати налази се у 
спису предмета. 
 

Број:УП-1: 05-05-57/09   М И Н И С Т А Р 

30.10.2009.године          Радмила Јанковић,с.р. 
    Г о р а ж д е  
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 На основу члана 8. Закона о 
министарским, владиним и другим 
именовањима Федерације Босне и Хе-
рцеговине («Службене новине Федер-
ације БиХ», број:12/03), Министарст-
во за образовање, науку, културу и сп-
орт Босанско-подрињског кантона Го-
ражде, утврђује: 
  
 

КРИТЕРИЈЕ 
за именовање предсједника  
и чланова школских одбора 

у основним и средњим школама са 
подручја Босанско-подрињског 

кантона Горажде 
 

I 
 

Утврђују се Критерији за име-
новање предсједника и чланова шко-
лских одбора у основним и средњим 
школама са подручја Босанско-подри-
њског кантона Горажде. 
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II 

 

Школски одбор је одговоран за 
утврђивање и провођење политике шк-
оле, генерално руковођење радом шко-
ле и ефикасно кориштење кадровских 
и материјалних ресурса. Чланови одбо-
ра бирају се из реда особља школе, осн-
ивача школе, локалне заједнице и род-
итеља у складу са законом прописаном 
процедуром, а по принципу равнопра-
вне заступљености представника навед-
ених структура.  

Састав одбора мора одражавати 
националну структуру ученика и роди-
теља, школског особља и локалне зајед-
нице. Вршење дужности члана одбора 
је добровољно и без накнаде.    
 

III 
 

Кандидати који се именују у шк-
олски одбор основне или средње школе 
са подручја Босанско-подрињског кан-
тона Горажде дужни су, поред услова 
утврђених Законом о министарским, 
владиним и другим именовањима Фе-
дерације Босне и Херцеговине («Служб-
ене новине Федерације БиХ» број:12/03) 
испуњавати и сљедеће услове: 

 

- да су држављани Босне и Херцего-
вине, 

- да су старији од 18 година,а млађи 
од 70 година на дан именовања, 

- да нису отпуштени из државне сл-
ужбе као резултат дисциплинске 
мјере на било којем нивоу у БиХ, 
у периоду од три године прије об-
јављивања упражњене позиције,  

- да се на њих не односи члан IX ст-
ав 1.Устава БиХ, 

- да нису на функцији у политичк-
ој странци у смислу члана 5. Зако-
на о министарским, владиним и 



Број 13 – страна 1254 
 
 

другим именовањима ФБиХ («Сл-
ужбене новине ФБиХ», број: 12/03), 

- да нису чланови органа законо-
давне, извршне или судске влас-
ти или савјетници у смислу Зак-
она о сукобу интереса («Служб-
ени гласник БиХ», број: 16/02),  

- да немају приватни/финансијс-
ки интерес у институцији у којој 
се кандидују,  

- да нису осуђивани за кривично 
дјело и за привредни преступ, 
пет година од правоснажности 
пресуде, нити се против њих во-
ди кривични поступак 

- да нису директор или замјеник 
директора школе 

- да нису у било каквој родбинск-
ој вези до другог степена са било 
којим чланом школског одбора 
или било којим запослеником те 
школе, 

- да нису запослени на другој иза-
браној позицији која може утиц-
ати на евентуални сукоб интереса, 

- да нису члан више од једног уп-
равног или надзорног одбора. 

 

IV 
 

У школски одбор основне или 
средње школе са подручја Босанско-
подрињског кантона Горажде могу се 
кандидовати лица која поред општих 
услова наведених у члану III ових Кр-
итерија, испуњавају и сљедеће услове: 
 

- за именовање предсједника шк-
олског одбора из реда оснивача 
школе, заинтересовани кандид-
ат треба имати VII или VI степен 
стручне спреме уз радно искуст-
во од 5 година;  

- за именовање члана одбора из  
реда особља школе–наставника,  
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заинтересовани кандидат треба 
испуњавати услове за наставника 
школе, а бирају се према овјерен-
ом приједлогу наставничког вије-
ћа школе који се мора приложити 
уз пријаву на оглас;  

- за именовање члана одбора из ре-
да вијећа родитеља - родитељ, за-
интересовани кандидат, се бира 
према овјереном приједлогу вије-
ћа родитеља школе који се мора 
приложити уз пријаву на оглас;  

- за именовање члана одбора из ре-
да локалне заједнице заинтересо-
вани кандидат се бира на основу 
овјереног приједлога општинског 
органа - локалне заједнице, који 
се мора приложити уз пријаву на 
оглас. 

 
V 

 
Приликом именовања, поред ис-

пуњавања општих и посебних услова 
предност имају сљедећи кандидати: 

 

- кандидати који посједују препор-
уке ранијих непосредних руково-
дилаца, нарочито у области обра-
зовања васпитања дјеце и омладине,  

- кандидати који нису запосленици 
школа на подручју Босанско-под-
рињског кантона Горажде (канди-
дати који се бирају из реда локал-
не заједнице, Вијећа родитеља, и 
из реда оснивача), 

- који имају способност за савјесно 
и одговорно обављање упражње-
не позиције,  

- који имају способност непристра-
сног доношења одлука,  

- који имају комуникацијске и орга-
низаторске способности. 
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VI 
 

Критерији за именовање пред-
сједника и чланова школских одбора 
у основним и средњим школама са 
подручја Босанско-подрињског кант-
она Горажде ступају на снагу даном 
доношења,а накнадно ће да се објаве 
у „Службеним новинама Босанско-
подрињског кантона Горажде“. 
   

Број10-38-4683/09          М И Н И С Т Р И Ц А  
06.11.2009.године       Алма Делизаимовић,с.р. 
Г о р а ж д е 
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 На основу члана 100. став 2. и 
члана 13. став 1. алинеја 9. Статута  Оп-
штине Фоча-Устиколина („Службене 
новине Босанско-подрињског канто-
на Горажде“, број:8/08), а у вези са чла-
ном 4. Одлуке о јединственом начину 
уступања, кориштења и заштите пос-
ловних просторија и зграда у власни-
штву Општине Фоча, број:01-23-460/04 
од 19.02.2004.године, Општинско вије-
ће Општине Фоча-Устиколина, на 4. 
редовној сједници, одржаној 25.02.2009. 
године, д о н и ј е л о   је: 
 
 

О Д Л У К У 
о обављању пословних дјелатности 
у административно-пословној 

згради Општине  Фоча-Устиколина 
 

Члан 1. 
 

 Овом Одлуком одређује се ко-
је пословне дјелатности могу да се об-
ављају у пословним просторијама које 
се налазе у административно-послов-
ној згради Општине Фоча-Устиколи-
на (у даљем тексту:Општина). 
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Члан 2. 
 

Пословним дјелатностима у сми-
слу ове Одлуке сматрају се дјелатности 
физичких и правних лица,државних 
органа и организација, политичких ст-
ранака, удружења грађана и других су-
бјеката. 

 
Члан 3. 
 

У пословним просторијама у ад-
министративно-пословној згради Опш-
тине могу  се обављати дјелатности: ад-
министративно-канцеларијских услуга, 
услуге рачуноводства, ревизије, брокер-
ске услуге, услуге финансијског конса-
лтинга, правних послова: адвокат, нот-
ар и сл,агенцијских дјелатности банка-
рско-финансијских и осигуравајућих 
друштава, путничких агенција, предст-
авништава иноземних компанија, услу-
га јавних пошти, промет на мало лије-
ковима и обављање фармацеутске дјел-
атности и дјелатности приватне меди-
цинске и зубарске праксе. 

 
Члан 4. 
 

Ова Одлука ступа на снагу исти-
цањем на огласној табли Општине, а 
накнадно ће бити објављена у „Служ-
беним новинама Босанско-подрињског 
кантона Горажде“. 
 

Број:01-05-380/09                Предсједавајући 
26.02.2009.год.                Општинског вијећа 
Фоча-Устиколина      Един Џомба, с.р. 
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 На основу члана 19. став 1. тачка 
14. и члана 102. став 2, а у вези са члан-
ом 10. став 2. Статута Општине Фоча-
Устиколина („Службене новине Босан- 
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ско-подрињског кантона Горажде“, 
број:8/08)  и на основу  члана 84. Пос-
ловника о раду Општинског вијећа Оп-
штине Фоча-Устиколина („Службене 
новине Босанско-подрињског кантона 
Горажде“, број:11/08), Општинско ви-
јеће Општине Фоча-Устиколина, на  
6. (шестој) редовној сједници, одржан-
ој 12.05.2009.године, донијело је  
                                        
                    

О Д Л У К У 
о наградама и признањима 
Општине Фоча-Устиколина 

 
Члан 1. 
 

Овом Одлуком утврђују се на-
граде и признања као и поступак дод-
јеле награда и признања Општине Фо-
ча-Устиколина (у даљем тексту: јавна 
признања). 

Јавна признања додјељују се  за 
постигнуте изузетне резултате у свим 
областима привреде, друштвених и 
других дјелатности  и за животно дјело. 

Јавна признања из претходног 
става додјељују се колективима или 
појединцима. 
  

Члан 2. 
 

 Као јавна признања Општине 
Фоча-Устиколина утврђују се: 
 

1. ЗЛАТНА ПЛАКЕТА ОПШТИНЕ 
ФОЧА-УСТИКОЛИНА, 

2. СРЕБРНА ПЛАКЕТА ОПШТИНЕ 
ФОЧА-УСТИКОЛИНА , 

3. ПОЧАСНИ ГРАЂАНИН ОПШТ-
ИНЕ ФОЧА-УСТИКОЛИНА 

 
 Уз Златну плакету Општине Фо-
ча-Устиколина појединцу се додјељу-
је и награда у вриједности од 300,00 КМ  
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(словима:тристотинеконвертибилнихма
-рака), а уз Сребрну плакету додјељује 
се награда у вриједности од 200,00 КМ 
(словима:двијестотинеконвертибилних 
марака). 
 
 У једној години могу се додијел-
ити највише по три признања означе-
на под тачкама 1.и 2. првог става овог 
члана и једно признање означено под  
тачком 3.  исте одребе. 

Златна и Сребрна плакета могу 
се додијелити и постхумно. 
 

Члан 3. 
 

Јавна признања додјељују се сва-
ке године поводом  19. марта, Дана Оп-
штине Фоча-Устиколина, а уручују се 
на свечаној сједници Општинског вије-
ћа, која се одржава истим поводом. 
                                                                                

Члан 4. 
 

Право предлагања кандидата за 
додјелу јавних признања  имају:  

 

вијећници појединачно, општински на-
челник, општинске службе за управу и 
друга управна тијела, јавне установе, пр-
ивредна друштва, мјесне заједнице, уд-
ружења грађана, вјерске заједнице те ин-
ституције из области културе, спорта, 
образовања и науке, као и политичке 
организације, односно партије и грађа-
ни као појединци. 

Приједлози  из претходног става 
подносе се комисији из члана 5. ове Од-
луке у писаној форми, а садрже: име и 
презиме кандидата, тачну адресу, од-
носно тачан назив и сједиште правн-
ог лица које се предлаже те образлож-
ење и документацију којом се доказу-
ју наводи из приједлога. 

Непотпуни и неблаговремено  
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поднесени приједлози не узимају се у 
разматрање.  
 

Члан 5. 
 

Поступак додјеле јавних приз-
нања из ове Одлуке  проводи Комиси-
ја за општинска признања и праћење 
положаја бораца, ратних војних инва-
лида и жртава рата (у даљем тексту: 
Комисија), на основу ове Одлуке и 
Критерија за додјелу награда и при-
знања, а у сарадњи са начелником и  
надлежним службама Општине. 

Комисија из претходног става  
дужна је  у једном од средстава јавног 
информисања,1 најкасније 40 дана2 
прије дана одређеног за свечану сје-
дницу Општинског вијећа објавити 
јавни позив за предлагање кандида-
та за додјелу јавних признања као и 
критерије за додјелу, са назнаком ро-
ка до када се приједлог може подни-
јети. 

 
Члан 6. 

 

Критерије за додјелу јавних 
признања утврђује Комисија за  оп-
штинска признања и праћење поло-
жаја бораца, ратних војних инвали-
да и жртава рата. 

Критерији из претходног става 
саставни су дио ове Одлуке. 

Изглед и дизајн признања утв-
рђује Општинска служба за привреду, 
комуналне послове, друштвене дјела-
тности, општу управу и финансије (у 
даљем тексту: Општинска служба). 

Средстава  потребна за прово-
ђење ове Одлуке обезбјеђују се у Буџ- 

                                                 
1
  РТВ БПК-а, дневне новине, Огласна плоча 

Општине  или веб-страница Општине Фоча-

Устиколина 
2
  Оријентационо вријеме - до 5. фебруара 
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ету Општине, на приједлог Општинске 
службе.  

 
Члан 7. 
 

Комисија из члана 5.ове Одлуке, 
након истека рока из јавног позива за 
подношење приједлога за додјелу јавн-
их признања, дужна је размотрити све 
приспјеле приједлоге, те након прове-
дене процедуре утврдити приједлог од-
луке  и доставити је Вијећу за усвајање, 
најкасније до 1.марта календарске год-
ине  у којој се додјељују признања. 

Комисија ради у сједницама и по 
правилу, одлучује консезусом.  

У случају да консензус није пос-
тигнут, Комисија одлучује већином гла-
сова укупног броја чланова.  

Одлуку о додјели јавних призна-
ња Општине  доноси Вијеће.  

 
Члан 8. 

 

Стручне и административне пос-
лове у вези са додјелом јавних призна-
ња Општине, врши Комисија, у сарад-
њи са  општинским службама.  

 
Члан 9. 

 

Ова Одлука ступа на снагу осмог 
дана од дана објављивања у „Службен-
им новинама Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде“. 

Ступањем на снагу ове Одлуке, 
престају  да важе:Одлука Општинског ви-
јећа број:01-02-448/08 од 08.02.2008.год. 
и Правилник  о критеријима и мјерили-
ма за додјелу јавних признања Општине 
Фоча, број:01-02-449/08 од 08.02.2008.год. 
 

Број:01-14-885/09                 З а м ј е н и к  
02.05.2009.године         предсједавајућег ОВ 
Фоча-Устиколина        Шемсо Муслић,с.р. 
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На основу члана  13. Закона о 
принципима локалне самоуправе у 
Федерацији БиХ („Службене новине 
ФБиХ, број:49/06) и члана 19. и 100. Ст-
атута Општине Фоча-Устиколина, Оп-
штинско вијеће Општине Фоча-Устик-
олина, на 7. (седмој) редовној сједни-
ци, одржаној 01.07.2009.г., донијело је:  

 
 

О Д Л У К У 
о уступању  просторија  
на кориштење 

 
Члан  1. 
 

Општина Фоча-Устиколина, у 
својству подзакуподавца, уступа на ко-
риштење-без накнаде - просторије  
бивше касарне (вл. Савезни секрета-
ријат за НО Београд), парцела 529, 
под називом „ПОДБАШЧА“,  површ-
ине 62 89 м2, ПЛ 89/01 како слиједи: 

 

- лијеви (западни) улаз, са укупно 4 
(четири) просторије Јавном кому-
налном предузећу „Ушће“ д.о.о 
Фоча-Устиколина, 

- средњи улаз - по једну простори-
ју: Удружењу демобилисаних бо-
раца АР БиХ и Удружењу грађана 
пензионера, 

- десни улаз, са три просторије и 
горњи улаз, такођер три просто-
рије (укупно 6) - политичким па-
ртијама које имају своје предста-
внике у Општинском вијећу Оп-
штине Фоча - Устиколина. 

 
Члан 2. 
 

  Даје се сагласност Општинск- 
ом начелнику да закључи уговоре 

18. нивембар/студени 2009. 
 
 
појединачно са свим корисницима. 

 Уговором из претходног става 
обавезно ће се утврдити површина ко-
рисног простора, те права и обавезе  из-
међу Општине и корисника. 
                                                                                

Члан 3. 
 

Ова одлука ступа на снагу даном 
доношења, а накнадно ће бити објавље-
на у „Службеним новинама Босанско-
подрињског кантона Горажде“. 
  

Број: 01-23-1153 /09           З а м ј е н и к 
03.07.2009.године      предсједавајућег  ОВ        
Фоча-Устиколина     Шемсо Муслић,с.р. 
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 На основу члана 100. став 2. и чл-
ана 19.став 1. тачка 7. Статута Општине 
Фоча-Устиколина („Службене новине 
Босанско-подрињског кантона Горажде“, 
број:8/08), Општинско вијеће Општине 
Фоча-Устиколина, на 8. (осмој) редовној   
сједници одржаној 30.09.2009. године,  
д о н о с и  
                              
                                          

О Д Л У К У 
о  давању сагласности  

општинском начелнику  за 
расписивање јавног позива 

  
I 

 
 Даје се сагласност Општинском 
начелнику Општине Фоча-Устиколина 
да може расписати јавни позив за дава-
ње на кориштење пољопривредног зем-
љишта у укупној површини од 16.674 
м2,  које се састоји од сљедећих парцела: 
 

- к.ч. 2541, под  називом  Вуково поље, 
по култури њива, кл. 3, површине 40  
81 м2 КО Цвилин, 
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- к.ч. 2542, под називом Вуково поље, 

по култури мајдан пијеска, повр-
шине 10  20 м2 КО Цвилин  

- к.ч. 2543, под називом Расадник, по 
култури њива, кл.2, површине 1  15  
73 м2 КО Цвилин.  

 

II 
 

Општински начелник обавезу-
је се да  међусобна права и обавезе из-
међу Општине и новог корисника ре-
гулише уговором о закупу, у складу 
са законом. 
 

III 
 

Ова Одлука ступа на снагу дан-
ом доношења, а накнадно ће бити об-
јављена у „Службеним новинама Бос-
анско-подрињског кантона Горажде“. 
 

Број:01-24-1786/09           З а м ј е н и к  
02.10.2009.године     Предсједавајућег ОВ 
Фоча-Устиколина    Шемсо Муслић,с.р. 
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 На основу члана 19.став 1. тач-
ка 2. и члана 100. став 2. Статута Општ-
ине Фоча-Устиколина („Службене но-
вине Босанско-подрињског кантона Го-
ражде“, број: 8/08), Општинско вијеће 
Општине Фоча –Устиколина, на осмој 
редовној сједници, одржаној 30.09.2009. 
године, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
О УСВАЈАЊУ ПРОГРАМА  
УТРОШКА СРЕДСТАВА 

„СУБВЕНЦИЈЕ ЗА  ВЕТЕРИНАРСТВО“ 
УТВРЂЕНИХ БУЏЕТОМ ОПШТИНЕ 
ФОЧА-УСТИКОЛИНАЗА 2009.ГОДИНУ 
  

Члан 1. 
 

 Усваја се Програм утрошка ср- 
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едстава са критеријима расподјеле ср-
едстава „Субвенције за ветеринарство“ 
утврђених Буџетом Општине Фоча-Ус-
тиколина за 2009.годину (у даљем текс-
ту: Програм). 
 Средства за реализацију Програ-
ма из става 1. овог члана у износу од 
5.000,00 КМ исплатиће се са позиције 
„Субвенције за ветеринарство“ утврђе-
не Буџетом Општине Фоча-Устиколина 
за 2009.годину („Службене новине Бос-
анско-подрињског кантона Горажде“, 
број:3/09), (у даљем тексту: Буџет). 
  

Члан 2. 
 

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

Члан 3. 
 
 За реализацију ове Одлуке заду-
жена је Општинска служба за привре-
ду, комуналне послове, друштвене дје-
латности, општу управу и финансије. 
  

Члан 4. 
 

Ова Одлука ступа на снагу одм-
ах, а накнадно ће бити објављена у „Сл-
ужбеним новинама Босанско-подрињс-
ког кантона Горажде“. 
 

Број: 01-14-1783/09               З а м ј е н и к 
02.10.2009.године         Предсједавајућег ОВ 
Фоча-Устиколина  Шемсо Муслић,с.р. 
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 На основу чл. 44. и 45. став 1. За-
кона о грађевинском земљишту („Слу-
жбене новине Федерације БиХ“, број: 
25/03), члана 2. и 3. Одлуке о грађевин-
ском земљишту („Службене новине Бо-
санско-подрињског кантона Горажде“  
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број:7/08), и члана 19. Статута Општ-
ине Фоча-Устиколина („Службене но-
вине Босанско-подрињског кантона Го-
ражде“, број: 8/08), Општинско вијеће 
Општине Фоча-Устиколина, на 8. (ос-
мој)  редовној сједници, одржаној да-
на 30.09.2009.године, донијело је: 
 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о додјели на кориштење 

неизграђеног градског грађевинског 
замљишта 

 
 

1. БАШИЋ (Сејфа) СУВАДУ из Уст-
иколине додјељује се на коришт-
ење једна грађевинска парцела не-
изграђеног градског грађевинског 
земљишта ради изградње бензинс-
ке пумпе у насељу Њухе, Општина 
Фоча-Устиколина, која је у катаста-
рском операту означена као дио 
к.ч. 2605/2, КО Њухе, укупне повр-
шине од 930 м2, III зона градског 
грађевинског земљишта, државна 
својина, корисник Општина Фоча-
Устиколина. 

2. Обавезује се лице из тачке 1. овог 
Рјешења (у даљем тексту: инвести-
тор) да за предметно земљиште пл-
ати накнаду у износу од 4.929,00 
КМ (четирихиљадедеветстотинадв-
адесетдевет КМ) у року од 15 дана 
од дана правоснажности Рјешења, 
на жирорачун Општине Фоча-Уст-
иколина број:1011400000509897, код 
ПБС филијала Горажде. 

3. На земљишту из тачке 1. укњижбу 
права кориштења ради грађења из-
вршиће Општинска служба за гео-
детске и катастарске послове након 
правоснажности овог Рјешења и уз 
обавезан  доказ о плаћеној накнади  
из тачке 2. 

18. нивембар/студени 2009. 
 
 

4. Инвеститор ће изгубити право кор-
иштења предметног  грађевинског 
земљишта  у сљедећим случајевима: 

 

- ако у року од 15 дана од дана пр-
авоснажности овог Рјешења не из-
врши обавезу плаћања накнаде 
из тачке 2. за додијељено земљи-
ште, 

- ако у року од годину дана од да-
на правоснажности овог Рјешења  
не поднесе захтјев за издавање 
одобрења за грађење, 

- ако у року од годину дана од да-
на правоснажности овог Рјешења 
не изведе претежан дио радова 
на грађевини, како је утврђено за-
коном. 

5. Трошкови управног поступка биће 
одређени посебним актом од стране 
надлежног органа, а сноси их инве-
ститор. 

 

О б р а з л о ж е њ е 
 

Начелник Општине Фоча-Усти-
колина, у сврху изградње Бензинске пу-
мпе, расписао је Конкурс за додјелу не-
изграђеног грађевинског земљишта у 
државној својини, број:02-31-752/09 од 
11.05.2009.године. Конкурс је објављен у 
дневном листу „Днавни аваз“, дана 13. 
05.2009.године. Истим конкурсом утвр-
ђен је износ плаћања накнаде за додије-
љено неизграђено грађевинско земљиште. 
 

Након истека рока за пријаве на 
поменути конкурс, овлаштена конкур-
сна комисија  утврдила је  да је присти-
гла једна пријава и то од Башић Сувада  
те констатовала да овај кандидат испу-
њава све услове и нуди износ од 4.929,00 
КМ као накнаду за додијељено земљи-
ште, па предлаже Општинском вијећу 
да земљиште из тачке 1. диспозитива 
овог Рјешења додијели Башић Суваду. 



18. нивембар/студени 2009. 
 
 
Накнада за додијељено грађевинско 
земљиште утврђена је на основу уви-
да у пријаву на конкурс и записника 
комисије из којег се види да је понуђе-
ни износ накнаде 4.929,00 КМ. Увидом 
у документацију утврђено је да се до  
почетног износа накнаде у Конкурсу 
за додјелу предметног земљишта на 
кориштење дошло на сљедећи начин: 
 

- површина земљишта помножена је 
са цијеном 1м2 земљишта, која је ут-
врђена одредбом  члана 1. Одлуке 
о утврђивању накнаде за неизгра-
ђено грађевинско земљиште држа-
вне својине („Службене новине Бо-
санско-подрињског кантона Гора-
жде“, број:8/08),  односно са 4,50 КМ 

за III зону градског грађевинског зе-
мљишта у којој се налази предмет-
но земљиште, што износи 4.185,00 КМ. 

- накнада за погодности (рента) утв-
рђена је множењем корисне повр-
шине објекта који ће се  градити на 
предметном земљишту са цијеном 
1м2 ренте у износу од 3,00 КМ, у ск-
ладу са чланом 24. Одлуке о грађе-
винском земљишту („Службене но-
вине Босанско-подрињског канто-
на Горажде“, број:7/08), што изно-
си 444,00 КМ. 

 

Почетна цијена за градско гра-
ђевинско земљиште које је предмет до-
дјеле била је утврђена у конкурсу у ук-
упном износу од 4.629,00 КМ (4.185,00 
плус 444,00). Међутим, кандидат  Ба-
шић понудио је  већи износ  који се и 
узима као износ накнаде за предмет-
но земљиште. 

 

На основу напријед изложен-
ог, ријешено је као у диспозитиву. 
 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ: Пр-
отив овог Рјешења не може се изјави- 
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ти жалба, али се може покренути упра-
вни спор тужбом код Кантоналног суда 
у Горажду, у року 30 дана од дана дос-
тављања истог.               
 

Број:01-23-1785/09         З а м ј е н и к  
02.10.2009.године     предсједавајућег ОВ 
Фоча-Устиколина      Шемсо Муслић,с.р. 
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На основу члана 23. Закона о бу-
џетима Федерације Босне и Херцегови-
не („Службене новине Федерације БиХ“, 
број:19/06), члана 13.став 3. Одлуке о 
извршавању Буџета Општине Фоча-Ус-
тиколина („Сужбене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде“ број:3/09) 
и члана 19. став 1. тачка 3. Статута Опш-
тине Фоча-Устиколина (“Службене нови-
не Босанско-подрињског кантона Гора-
жде, број:8/08), Општинско вијеће Фоча 
-Устиколина, на 8.редовној сједници, од-
ржаној дана  30.09. 2009.год., д о н о с и: 
 

 

О Д Л У К У 
о измјенама и допунама Буџета 
Општине Фоча-Устиколина  

за 2009.годину 
 

Члан 1. 
 

Овом Одлуком усвајају се Измје-
не и допуне Буџета Општине Фоча-Ус-
тиколина за 2009.годину  како слиједи:  

 

Члан 2. 
 

1. ОПШТИ ДИО 
 

У Буџету Општине Фоча-Устик-
олина за 2009.годину („Службене нови-
не Босанско-подрињског кантона Гора-
жде“, број:3/09), члан 1. мијења се и гласи: 
 

ПРИХОДИ ................... 1.917.652,30 КМ 
РАСХОДИ ...................  1.917.652,30 КМ 
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Члан 2. 
 

 Приходи и расходи по групама утврђују се у износу од  1.917.652,30 КМ, 
како слиједи: 
 

ПРИХОДИ  

КОД ПОЗИЦИЈА 
Ребаланс 
Биџета 
 за 2008 

Буџет 
2009 

Ребаланс 
Буџета  
за 2009 

Инд-
екс 
5/3 

Иде-
кс 
5/4 

1 2 3 4 5 6 7 

710000 ПОРЕСКИ ПРИХОДИ 212.390,00 244.135,00 180.952,30 0,85 0,74 

711000 Порез на добит поједи-
наца и предузећа 5.740,00 2.000,00 3.000,00 0,52 1,50 

711111 Порез на добит од прив.и 
проф.дјелат.     2.000,00 - 1.818,04 0,91 - 

 711113 Порез по основу аутор-
ских права  2.500,00     

       

711114 Порез на укупан приход 
физ.лица - -         55,96 - - 

711115 
  

Порез на приход од имов-
ине и имовинских права 550,00 - 126,00 0,23 - 

711211 Порез на добит 690,00 2.000,00 1.000,00 1,45 0,50 

       

713100 Порези на плате 36.000,00 - 1.800,00 0,05 - 

713111 Порез на плате и друга 
лична примања 

21.000,00 - 1.050,00 0,05 - 

713113 Порез на додатна примања 15.000,00 - 750,00 0,05 - 

714000 Порези на имовину 11.000,00 10.500,00 3.300,00 0,30 0,31 

714111 Порез на имовину 1.000,00 1.050,00 1.300,00 1,30 1,24 

714131 
  

Порез на промет непокре-
тности од физичких лица 10.000,00 9.450,00 2.000,00 0,20 0,21 

715000 Домаћи порез на добра  
и услуге 450,00 - 600,00 1,33 - 

716000 Порез на доходак 0,00 35.000,00 28.000,00 - 0,80 

717000 
  

Приходи од индирект-
ног опорези вања са 
јединственог рачуна 156.500,00  194.010,00 141.627,30 0,90 0,73 

717131 
  

Приходи од индиректних 
пореза који припадају 
дирекцији за путеве 11.000,00 17.110,00 12.490,30 1,14 0,73 

717141 Приходи од индиректних 
пореза који припадају јед-
иницама локалне самоуп. 145.500,00 176.900,00 129.137,00 0,89 0,73 

719114 
  

Посебан порез на зашт-
иту од  природ.и других 
несрећа 2.700,00 2.625,00 2.625,00 0,97 1,00 
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720000 НЕПОРЕСКИ ПРИХОДИ 92.800,00 103.600,00 73.600,00 0,79 0,71 

721122 
  

Приходи од изнајмљива-
ња пословних простора  1.800,00 2.500,00 2.500,00 1,39 1,00 

721211 Приходи од камате на 
депозит у банци 500,00 600,00 400,00 0,80 0,67 

722131 Општинске администра-
тивне таксе 10.000,00 13.000,00 7.000,00 0,70 0,54 

722321 Општинске комуналне таксе 9.000,00 11.000,00 11.000,00 1,22 1,00 

722431 Општинске накнаде 15.000,00 15.000,00 10.000,00 0,67 0,67 

722515 
  

Накнада за кориштење 
података катастра  15.000,00 17.000,00 18.000,00 1,20 1,06 

722531 
  

Накнада за употребу цес-
та за возила правних лица 500,00 1.000,00 700,00 1,40 0,70 

722532 
  

Накнада за употребу цес-
та за возила грађана 4.000,00 5.500,00 4.000,00 1,00 0,73 

722700 Непланиране уплате – 
приходи - 38.000,00 20.000,00 - 0,53 

723129 Остали приходи 37.000,00 - - - - 

730000 ПОТПОРЕ-ГРАНТОВИ 1.961.610,00 1.892.800,00 1.663.100,00 0,85 0,88 

732112 Примљени грантови од 
Федерације БиХ 278.797,50 440.800,00 406.700,00 1,46 0,92 

732114 Примљени грантови од 
Босанс.-подрињ. кантона 1.638.000,00 1.400.000,00 1.214.800,00 0,74 0,87 

       

732116 Примљени грантови од 
општина и градова 44.812,50 52.000,00 41.600,00 0,93 0,80 

 УКУПНО: 2.266.800,00 2.240.535,00 1.917.652,30 0,85 0,86 

 
 
 
РАСХОДИ 

КОД ПОЗИЦИЈА 
Ребаланс 
Биџета 
 за 2008 

Буџет 
2009 

Ребаланс 
Буџета  
за 2009 

Инд-
екс 
5/3 

Иде-
кс 
5/4 

1 2 3 4 5 6 7 

611000 Укупно плате и накнаде 485.619,00 554.780,00 523.277,00 1,08 0,94 

611100 Бруто плате и накнаде 359.524,00 402.500,00 382.375,00 1,06 0,95 

611200 
  

Накнаде трош.запослених 
и општинских вијећника 126.095,00 152.280,00 140.902,00 1,12 0,93 

611211 Накнада за превоз са пос-
ла и на посао 10.467,00 13.000,00 10.467,00 1,00 0,81 

611220 Остале накн.(комис-тенд). 7.000,00 - - - - 

611221 
  

Накнада за топли оброк 
током рада 47.000,00 55.000,00 52.250,00 1,11 0,95 

611222 Теренски рад 1.200,00 - - - - 

611224 Регрес за годишњи одмор 10.121,00 11.760,00 10.665,00 1,05 0,91 



Број 13 – страна 1264                                                                  18. нивембар/студени 2009. 
 
 

611225 
  

Отпремн.за одлазак у пе-
нзију и јубиларне награде 2.362,00 3.000,00 - - - 

611227 Помоћ у случају смрти и 
инвалидности 3.000,00 3.000,00 3.000,00 1,00 1,00 

611228 Накнаде за рад комисија - 10.000,00 9.000,00 - 0,90 

611241 
  

Накнаде скупштинским 
заступницима (комисије) - 9.000,00 8.000,00 - 0,89 

611242 Накнада за вијећн. пауш. 32.650,00 47.520,00 47.520,00 1,46 1,00 

611243 
  

Накнада вијећничким 
комисијама са порезом 2.500,00 - - - - 

611246 Порез на вијећн.паушал 9.795,00 - - - - 

       

612000 Доприноси послодавца 39.986,00 48.732,00 46.295,40 1,16 0,95 

612111 Доприн.на терет послод. 39.986,00 48.732,00 46.295,40 1,16 0,95 

       

613000 Издаци за матер.и услуге 219.984,00 219.150,00 212.732,50 0,97 0,97 

       

613100 Путни трошкови 5.700,00 8.750,00 7.025,00 1,23 0,80 

613111 Трошк.прев.јавн.средств. - 250,00 125,00 - 0,50 

613113 Путовања - лична возила 200,00 300,00 150,00 0,75 0,50 

613115 Трошкови дневница 5.500,00 7.200,00 6.000,00 1,09 0,83 

613125 Трошкови дневница  
у иностранству - 500,00 500,00 - 1,00 

613191 Остале накнаде путних  
и других  трошкова - 500,00 250,00 - 0,50 

       

613200 Издаци за енергију 43.600,00 39.000,00 35.707,50 0,82 0,92 

613211 Издаци за електр.енергију 10.000,00 33.000,00 30.000,00 3,00 0,91 

613212 Издаци за улич. расвјету 29.000,00 - - - - 

613214 Издаци за угаљ  3500,00 4.500,00 4.387,50 1,25 0,98 

613215 Издаци за дрво 1.100,00 1.200,00 1.100,00 1,00 0,92 

613216 Издаци за плин -    300,00     220,00 - 0,73 
       

613300 Издаци за комун. услуге 33.800,00 26.200,00 21.000,00 0,62 0,80 

613320 
  

Издаци за комуналне усл-
уге и комуникације 12.500,00 - - - 0,00 

613321 Издаци за воду и канализ. 5.000 2.500,00 2.500,00 0,50 1,00 

613322 Издаци за ПТТ услуге 11.300,00 8.500,00 8.500,00 0,75 1,00 

613323 Изд.за усл.одвоза смећа - 1.200,00 1.000,00 - 0,83 

613324 Издаци за услуге одржав-
ања чистоће - 12.000,00 8.000,00 - 0,67 

613329 Остале комуналне услуге 5.000,00 2.000,00 1.000,00 0,20 0,50 
       

613400 Набавка материјала 15.136,00 22.800,00 18.100,00 1,20 0,79 

613411 Издаци за обрас. и папир 6.258,00 4.400,00 4.400,00 0,70 1,00 

613412 Издаци за компјут.матер. 3.178,00 4.400,00 4.400,00 1,38 1,00 
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613413 Издаци за образов.кадр. 2.500,00 3.000,00 2.000,00 0,80 0,67 

613415 
Материјал за декорацију 
сл. просторија - 3.000,00 1.500,00 - 0,50 

613416 Ситни инвентар - 3.000,00 1.500,00 - 0,50 

613419 Издаци за остали 
административни мат. - 1.200,00 1.100,00 - 0,92 

613481 Издаци за одјећу, 
униформе и платно - 300,00 200,00 - 0,67 

613482 Издаци за кафе-кухињу 2.200,00 2.000,00 1.800,00 0,82 0,90 

613484 Материјал за чишћење 1.000,00 1.500,00 1.200,00 1,20 0,80 

       

613500 Издаци за услуге превоза 
и горива 14.030,00 16.400,00 12.600,00 0,90 0,77 

613511 Гориво за превоз (бензин) 10.000,00 8.800,00 6.000,00 0,60 0,68 

613521 Услуге премјеш.и селидбе - 1.000,00 5.00,00 - 0,50 

613522 Превоз робе - 1.000,00 500,00 - 0,50 

613523 Регистр. моторних возила 1.030,00 2.000,00  2.000,00 1,94 1,00 

613524 Издаци за превоз људи 3.000,00 3.600,00      3.600,00 1,20 1,00 

613711 
  

Материјал за оправку и  
одржавање зграде 3.000,00 3.000,00 2.000,00 0,67 0,67 

613712 
  

Материјал за оправку и  
одржавања опреме 300,00 1.000,00 600,00 2,00 0,60 

613713 
  

Материјал за оправку и   
одржавања возила 2.000,00 3.000,00 2.500,00 1,25 0,83 

613714 
  

Материјал за оправку и  
одржавања путева 18.000,00 5.000,00 3.000,00 0,17 0,60 

613721 Услуге одржавања зграде - 2.000,00 1.500,00 - 0,75 

613722 Услуге одржавања опреме - 1.000,00 1.000,00 - 1,00 

613723 Услуге одржавања возила - 2.000,00 1.500,00 - 0,75 

613724 Услуге одржавања путева 
и мостова -    15.000,00 15.000,00 - 1,00 

       

613800 Издаци осигурања и 
банкарске услуге 5.894,00 11.000,00 9.900,00 1,68 0,90 

613811 Осигурање имовине -      1.650,00 1.650,00  1,00 

613813 Осигурање возила 2.794,00 5.000,00 4.000,00 1,43 0,80 

613814 Осигурање упосл.– колек-
тивно животно осигурање -      1.250,00 1.250,00 - 1,00 

613822 Услуге банкарства 3.100,00 3.100,00 3.000,00 0,97 0,97 

       

613900 Уговорене услуге 78.524,00    63.000,00 81.300,00 1,04 1,29 

613911 Услуге медија 3.500,00      3.000,00 2.500,00 0,71 0,83 

613912 Штампарске услуге 1.500,00  2.000,00 1.800,00 1,20 0,90 

613913 Услуге јавног информис-
ања и односа са јавношћу  7.000,00 5.500,00 5.500,00 0,79 1,00 

613914 Услуге репрезентације 12.500,00 8.000,00 6.000,00 0,48 0,75 

613915 Остале стручне услуге 5.000,00 5.000,00 4.000,00 0,80 0,80 
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613919 Остали издаци за инфор. 3.000,00 1.000,00 1.000,00 0,33 1,00 

613922 Услуге стручног образов. - 3.000,00 2.000,00  0,67 

613924 Издаци за стручне испите - 500,00 500,00 - 1,00 

613934 Компјутерске услуге 1.000,00 1.500,00 1.500,00 1,50 1,00 

613962 Трошкови судских спор. 15.000,00 5.000,00 32.000,00 2,13 6,40 

613971 Издаци за услуге по осн-
ову уговора о дјелу - 15.000,00 13.000,00 - 0,87 

613972 Издаци за услуге привре-
мених и поврем.послова 16.000,00 5.000,00 4.000,00 0,25 0,80 

613982 Порез по основу приврем-
ених и поврем. послова 6.500,00 - - - - 

613983 Порез за зашт.од непог. 1.800,00 2.500,00 2.500,00 1,39 1,00 

613991 Остале непоменуте услуге 5.724,00 6.000,00 5.000,00 0,87 0,83 

       

614000 ТЕКУЋИ ГРАНТОВИ 224.596,00 264.000,00 223.900,00 0,99 0,85 

       

614100 
Грантови другим 
нивоима власти 73.065,00 75.000,00 71.500,00 0,96 0,95 

614117 
Грантови мјесним 
заједницама 10.000,00 12.000,00 9.600,00 0,96 0,80 

614121 Трансфер за културу 40.505,00 32.000,00 30.000,00 0,74 0,94 

614121 
-1 

Трансфер за манифеста. 
“Устикољан. љето 2009” - 25.000,00 25.000,00 - 1,00 

614121 
-2 

Остале културне 
манифестације - 7.000,00 5.000,00 - 0,71 

614122 Трансфер за спорт 10.460,00 22.000,00 23.500,00 2,10 1,06 

614122 Ауто-трка на брдск.стаз. - 1.500,00 2.000,00 - 1,33 

614122 
-2 

НК “КОЛИНА” - 19.000,00 20.000,00 - 1,05 

614122 
-3 

Остали трансфери за спорт - 1.500,00 1.500,00 - 1,00 

614124 Трансфер за Општинску 
изборну комисију 12.100,00 6.000,00 6.000,00 0,50 1,00 

614129 Остали трансфери - 3.000,00 2.400,00 - 0,80 

       

614200 Грантови појединцима 32.663,00 29.000,00 24.100,00 0,74 0,83 

614232 
  

Издаци за инвалиде, рањ-
ене борце и породице по-
гинулих бораца 3.000,00 10.000,00 9.000,00 3,00 0,90 

614233 Издаци за расељена лица 27.263,00 11.000,00 9.900,00 0,36 0,90 

614234 Исплата стипендија 2.400,00 5.000,00 2.400,00 1,00 0,48 

614239 Остали грант.појединц. - 2.000,00 1.800,00 - 0,90 

614241 Трансфер за посебне нам-
јене-елемент.непогоде - 1.000,00 1.000,00 - 1,00 

       

614300 Грантови удружењима 53.868,00 40.000,00 30.800,00 0,57 0,77 

614311 Грант.непрофит.органи. 43.751,00 30.000,00 23.100,00 0,53 0,77 
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614324 Трансфер удружењима 
грађана 10.117,00 10.000,00 7.700,00 0,76 0,77 

614400 Субвенције и подстицаји 65.000,00 120.000,00 97.500,00 1,50 0,81 

614411 
Субвенције јавним  
предузећима 46.000,00 75.000,00 52.500,00 1,14 0,70 

614414 Подстицај за пољопривреду 19.000,00 40.000,00 40.000,00 2,11 1,00 

614417 Субвенције за ветеринарство  - 5.000,00 5.000,00 - 1,00 

       

688111 Набавка земљишта 6.516,00 - - - - 

       

821000 КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ 1.270.099,00 1.141.873,00 902.207,40 0,71 0,79 

821111 Набавка земљишта - 10.000,00 5.000,00 - 0,50 

821224 Дигитализација катастра - 10.000,00 10.000,00 - 1,00 

821225 Обнова градске геодетске 
мреже .- 3.000,00 2.000,00 - 0,67 

821311 Набавка намјештаја за 
Општину 12.000,00 25.000,00 25.412,00 2,12 1,02 

821312 Набавка компјут. опреме  5.000,00 10.000,00 8.000,00 1,60 0,80 

821314 Сервисирање и калибра-
ција геодетске опреме - 500,00 500,00 - 1,00 

821315 
Набавка и одржавање 
софверских апликација - 10,000,00 3.000,00 - 0,30 

821321 Моторна возила 7.033,00 30.000,00 7.065,00 1,00 0,24 

821340 Електронска и фотогра-
фска опрема - 1.000,00 1.000,00 - 1,00 

821372 Инвентар - 3.000,00 2.000,00 - 0,67 

821383 Набавка опреме за ЦЗ - 3.000,00 3.000,00 - 1,00 

821521 Студија изводљивости 
и пројектовања 110.000,00 100.000,00 75.000,00 0,68 0,75 

821600 
  
  

Реконструкција и инвест. 
Одржавање–учешће у пр-
ојектима (ИФАД, СЕРДА, 
ОДРАЗ, УНДП и др.) 1.136.066,00 936.373,00 760.230,40 0,67 0,81 

531100 Буџетска резерва 
Општине 20.000,00 12.000,00 9.240,00 0,46 0,77 

  УКУПНО 2.266.800,00 2.240.535,00 1.917.652,30 0,85 0,86 

 
 

Члан 4. 
 

Члан 4.мијења се и гласи: 
 

Издаци буџетских корисника у износу од  1.917.652,30 КМ распоређују се по 
функционалној класификацији како слиједи: 
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РАСХОДИ КОРИСНИКА 
ПО ФУНКЦИОНАЛНОЈ 
КЛАСИФИКАЦИЈИ 

Ребаланс 
Биџета 
 за 2008 

Буџет 
2009 

Ребаланс 
Буџета  
за 2009 

Инд-
екс 
3/1 

Иде-
кс 
3/2 

1 2 3 4 5 6 

  I     АКТИВНОСТИ ОПЋИНСКИХ СЛУЖБИ 

1. Бруто плате   359.524,00 402.500,00 382.375,00 1,06 0,95 

2. Доприноси на терет послодавца   39.986,00 48.732,00 46.295,40 1,16 0,95 

3. Остале накнаде (тендери-
комисије)  7.000,00 -  -  - -  

4. Накнаде за превоз с посла  
и на посао  10.467,00 13.000,00 1.467,00 1,00 0,81 

5. Топли оброк 47.000,00 55.000,00 52.250,00 1,11 0,95 

6. Регрес за годишњи одмор 10.121,00 11.760,00 10.665,00 1,05 0,91 

7. Отпремнина за пензију  2.362,00 3.000,00 - - - 

8. Накнаде за привремене 
 и повремене послове  16.000,00   5.000,00 4.000,00 0,25 0,80 

9. Порез по основу привреме-
них и повремених послова    6.500,00 - -   -  - 

10 Накнада скупштинским 
заступницима  32.650,00 47.520,00 47.520,00 1,46 1,00 

11. Порез на вијећнички паушал    9.795,00 - -  -  -  

12. Накнаде за рад комисија 
Општинског вијећа  2.500,00 9.000,00 8.000,00 3,20 0,89 

13. Путни трошкови 5.700,00 8.750,00 7.025,00 1,23 0,80 

14. Издаци за електричну енергију 10.000,00 33.000,00 30.000,00 3,00 0,91 

15. Издаци за дрва и угаљ 4.600,00  6.000,00   5.707,50 1,24 0,95 

16. Издаци за воду и канализацију 5.000,00  2.500,00   2.500,00 0,50 1,00 

17. Издаци за телефонске  
и ПТТ услуге  11.300,00   8.500,00    8.500,00 0,75 1,00 

18. Издаци за обрасце и папир 
(канцеларијски материјал)   6.258,00   4.400,00  4.400,00 0,70 1,00 

19. Издаци за образовање кадрова    2.500,00    3.000,00 2.000,00 0,80 0,67 

20. Издаци за компјутерски 
материјал     3.178,00     4.400,00 4.400,00 1,38 1,00 

21. Материјал за чишћење    1.000,00      1.500,00 1.200,00 1,20 0,80 

22. Набавка материјала за кафе-
кухињу      2.200,00    2.000,00  1.800,00  0,82  0,90 

23. Трошкови набавке горива 
 и мазива  10.000,00     8.800,00   6.000,00 0,60 0,68 

24. Услуге превоза     3.000,00     5.600,00   4.600,00 1,53 0,82 

25. Регистрација моторних возила    1.030,00     2.000,00 2.000,00 1,94 1,00 

26. Осигурање имовине  -    1.650,00 1.650,00 - 1,00  

27. Материјал за оправку  
и одржавање опреме    300,00     1.000,00   600,00 2,00 0,60 

28. Материјал за оправку  
и одржавање зграда   3.000,00 3.000,00    2.000,00 0,67 0,67 
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29. Материјал за оправку  
и одржавање возила   2.000,00 3.000,00   2.500,00 1,25 0,83 

30 Услуге одржавања опреме   - 1.000,00  1.000,00 -  1,00 

31. Услуге одржавања зграда   - 2.000,00 1.500,00  - 0,75 

32. Услуге одржавања возила   - 2.000,00 1.500,00  - 0,75 

33. Осигурање возила  2.794,00 5.000,00 4.000,00 1,43 0,80 

34. Услуге банкарства и платног 
промета  3.100,00  3.100,00 3.000,00 0,97 0,97 

35. Штампарске услуге  1.500,00 2.000,00 1.800,00 1,20 0,90 

36. Услуге медија  3.500,00 3.000,00 2.500,00 0,71 0,83 

37. Услуге информисања  7.000,00 5.500,00 5.500,00 0,79 1,00 

38. Услуге репрезентације  12.500,00 8.000,00 6.000,00 0,48 0,75 

39. Порез за заштиту од непогода  1.800,00 2.500,00 2.500,00 1,39 1,00 

40. Остале стручне услуге  5.000,00 5.000,00 4.000,00 0,80 0,80 

41. Компјутерске услуге  1.000,00 1.500,00 1.500,00 1,50 1,00 

42. Теренски рад  1.200,00 -  - -  -  

43. Трошкови судских спорова  15.000,00 5.000,00 32.000,00 2,13 6,40 

44. Грант Општинској избор.ком. 12.100,00 6.000,00 6.000,00 0,50 1,00 

45. Буџетска резерва Општине 20.000,00 12.000,00 9.240,00 0,46 0,77 

46. Остали издаци за информис.   3.000,00 1.000,00 1.000,00 0,33  1,00 

 УКУПНО 704.465,00 759.212,00 731.494,90 1,04 0,96 

 II      АКТИВНОСТИ ОБРАЗОВАЊА  

1. Стипендије студентима  2.400,00 5.000,00 2.400,00 1,00 0,48 

 УКУПНО 2.400,00 5.000,00 2.400,00 1,00 0,48 

          АКТИВНОСТИ ВЕЗАНЕ ЗА  
          ПОДРШКУ ПОЉОПРИВРЕДИ  

1. Подстицаји за пољопривреду  19.000,00 40.000,00 40.000,00 2,11 1,00 

2. Субвенције за ветеринарство   - 5.000,00 5.000,00 -  1,00  

 УКУПНО  19.000,00 45.000,00 45.000,00 2,37 1,00 

III     АКТИВНОСТИ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА  

1. Издаци за војне инвалиде, 
рањене борце и породице 
погинулих бораца   3.000,00 

  
10.000,00 

  
9.000,00 

  
3,00 

  
0,90 

2. Издаци за одрживи повратак  27.263,00 11.000,00 9.900,00 0,36 0,90 

3. Издаци за Удружење демоби-
лисаних бораца АР БиХ  10.117,00 10.000,00 7.700,00 0,76 0,77 

4. Трансфер за насеља погођена 
непогодама  - 1.000,00 1.000,00 - 1,00 

5. Новчана помоћ инвалидним 
лицима  3.000,00 3.000,00 3.000,00 1,00 1,00 

 УКУПНО 43.380,00 35.000,00 30.600,00 0,71 0,87 

 IV     СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ АКТВИНОСТИ  

1. Студије изводљивости, проје-
ктне припеме и пројектовање  110.000,00 100.000,00 75.000,00 0,68 0,75 

2. Јавно комунално предузеће  46.000,00 75.000,00 52.500,00 1,14 0,70 

3. Издаци за уличну расвјету  29.000,00 -  - -  -  

4. Набавка моторних возила  7.033,00 30.000,00 7.064,88 1,00 0,24 
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5. Грантови мјесним 
заједницама  10.000,00 12.000,00 9.600,00 0,96 0,80 

6. Издаци за комуналне услуге 
и комуникације  12.500,00 - - - - 

7. Издаци за одржавање чистоће - 12.000,00 8.000,00 - 0,67 

8. Остале неспоменуте услуге  5.724,00 6.000,00 5.000,00 0,87 0,83 

9. Реконструкција и инвес-
тицијско одржавање  1.136.066,00 936.373,00 760.230,36 0,67 0,81 

10. Материјал за оправку  
и одржавање путева  18.000,00 5.000,00 3.000,00 0,17 0,60 

11. Услуге одржавања путева  - 15.000,00 15.000,00 -  1,00 

12. Набавка земљишта  6.516,00 10.000,00 5.000,00  0,77 0,50 

 УКУПНО 1.380.839,00 1.201.373,00 940.395,24 0,68 0,78 

 V      КУЛТУРНЕ, РЕКРЕАЦИОНЕ И РЕЛИГИСКЕ АКТИВНОСТИ  

1. Грантови удружењима  43.751,00 30.000,00 23.100,00 0,53 0,77 

2. Трансфер за културу  40.505,00 32.000,00 30.000,00 0,74 0,94 

3. Трансфер за спорт  10.460,00 22.000,00 22.000,00 2,10 1,00 

 УКУПНО 94.716,00 84.000,00 75.100,00 0,79 0,89 

VI      РАСХОДИ  КОЈИ  НИСУ  
          КЛАСИФИКОВАНИ  ПО 
           ГЛАВНИМ  ГРУПАМА 

 УКУПНО  22.000,00 110.950,00 91.162,16 4,14 0,82 

 СВЕУКУПНО 2.266.800,00 2.240.535,00 1.917.652,30 0,85 0,86 

 
Члан 5. 

 
Ова Одлука ступа  на снагу даном доношења и примјењиваће се за фиска-

лну 2009. годину, а биће објављена у „Службеним новинама Босанско-подрињског 
кантона Горажде“. 
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БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА 
ФЕДЕРАЦИЈА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ 

БОСАНСКО-ПОДРИЊСКИ КАНТОН ГОРАЖДЕ 
МИНИСТАРСТВО ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, НАУКУ, КУЛТУРУ И СПОРТ 

 
На основу члана 8. Закона о министарским, владиним и другим именова-

њима Федерације Босне и Херцеговине („Службене новине ФБиХ“ број:12/03), те 
на основу члана 43. Закона о Радио-телевизији Босанско–подрињског кантона Го-
ражде („Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде“ број: 7/02 и 
8/09), Министарство за образовање, науку, културу и спорт Босанско-подрињског 
кантона Горажде, о б ј а в љ у ј е: 
 
 

П О Н О В Н И    О Г Л А С 
за избор и именовање кандидата на позицију предсједника и чланова 

Скупштине ЈП РТВ Босанско-подрињског кантона Горажде 
 

Објављује се Оглас за избор и именовање предсједника и чланова Скуп-
штине ЈП РТВ Босанско-подрињског кантона Горажде, од којих су: 
 

- 4 (четири) представника из реда оснивача,  
- 1 (један) представник из реда запосленика и  
- 2 (два) представника из реда локалних заједница са подручја  
         Босанско-подрињског кантона Горажде. 

 
Опис позиције: 
 

Скупштина обавља послове од значаја за дјелатности којима се бави Јавно 
предузеће РТВ Босанско-подрињског кантона Горажде и доноси одлуке о сљеде-
ћем:  

 

- Статуту, уз претходну сагласност оснивача; 
- Пословнику или пословницима, на приједлог Надзорног одбора; 
- Етичком кодексу, на приједлог Надзорног одбора; 
- Плану пословања, односно ревидираном плану пословања сукладно  
     Закону о јавним предузећима; 
- Надлежностима утврђеним Законом о привредним друштвима. 

 
Избор и именовање предсједника и чланова Скупштине ЈП РТВ Босанско-

подрињског кантона Горажде врши се за мандатни период од 4 (четири) године. 
Кандидат за избор и именовање мора испуњавати сљедеће опште услове: 
 

а) да је држављанин БиХ (доказ: Увјерење о држављанству), 
б) да је старији од 18 година, а млађи од 70 година на дан именовања 
     (доказ: Извод из матичне књиге рођених), 
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ц) да није отпуштен из државне службе као разултат дисциплинске мјере на било 

ком нивоу у Босни и Херцеговини (било на нивоу државе или ентитета) у 
периоду од најмање 3 (три) године прије објављивања упражњене позиције 
(доказ: изјава кандидата потписана и овјерена од стране општинског надлежног 
органа), 

д) да се на њега не односи члан IX став 1. Устава БиХ (доказ: изјава кандидата пот-
писана и овјерена од стране општинског надлежног органа), 

е) да није осуђиван за кривично дјело или привредни преступ, нити се против 
њега води кривични поступак (доказ: увјерење Општинског и Кантоналног 
суда) 

ф) да му правоснажном пресудом суда није забрањено обављање активношћу за 
позицију за коју аплицира (доказ: увјерење надлежног суда) 

г) да није изабрани званичник, носилац судске или извршне функције или 
савјетник званичницима и носиоцима извршних функција (доказ: изјава 
потписана и овјерена од стране општинског надлежног органа), 

х) да није на функцији у политичкој странци у смислу члана 5. Закона о 
министарским, владиним и другим именовањима (доказ: потписана изјава 
кандидата и овјерена од стране општинског надлежног органа), 

i) да није директор, члан управе, предсједник или члан надзорног одбора или 
одбора за ревизију у другом привредном друштву (ддоказ: изјава потписана и 
овјерена од стране општинског надлежног органа), 

j) да није у сукобу интереса у личном и професионалном односу са друштвом у 
ком аплицира на позицију предсједника, односно члана скупштине. 

 
Документи којима се доказује испуњавање општих услова не могу бити 

старији од 6 (шест) мјесеци. Поред наведених општих услова, кандидат који се 
пријављује на Оглас мора испуњавати и сљедеће посебне услове: 

 

- VII или VI степен сложености занимања, ВСС или ВШС, завршен факултет 
друштвеног или техничког смјера, 

- најмање три године радног стажа у струци. 
 

Приликом процјене квалификације и искуства кандидата као посебни 
услови узимају се у обзир и сљедећи критерији: 

 

- стручне, искуствене, комуникацијске и организацијске способности за врше-
ње послова финансијског надзора, 

- способност тумачења примјене Закона и других прописа, а нарочито из 
дјелатности Предузећа, 

- прилагодљивост тимском раду и способност за савјесно и одговорно 
обављање позиције за коју се кандидира, 

- способност одлучног и непристрасног доношења одлука и 
- резултати рада остварени током предходног радног ангажмана и препорука 

послодавца. 
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У вези са посебним условима, кандидати требају приложити: 
 

- доказ о стручној спреми (универзитетска диплома, овјерена фотокопија) 
- доказ о радном искуству (потврда послодавца код којега је запослен кандидат 

или испис АМ образац из ПИО/МИО). 
 

Кандидат је дужан уз Пријаву на Оглас, која садржи краћу биографију, 
адресу, контакт-телефон, приложити и оригиналне документе или овјерене 
фотокопије докумената који су доказ за испуњавање општих и посебних услова 
тражених Огласом, у року од 15 (петнаест) дана од дана посљедњег објављивања. 

Оглас ће бити објављен у «Службеним новинама Босанско–подрињског 
кантона Горажде», „Службеним новинама ФБиХ“, дневном листу «Дневни аваз», 
огласној табли БПК Горажде, огласној табли ЈП РТВ БПК Горажде, те на веб 
страници Босанско – подрињског кантона Горажде. 
 

НЕПОТПУНЕ И НЕБЛАГОВРЕМЕНЕ ПРИЈАВЕ НЕЋЕ СЕ УЗЕТИ У 
РАЗМАТРАЊЕ 

 
Пријаве на Оглас достављају се на адресу: БОСАНСКО – ПОДРИЊСКИ 

КАНТОН ГОРАЖДЕ, МИНИСТАРСТВО ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, НАУКУ, КУЛТУРУ И 
СПОРТ  БОСАНСКО–ПОДРИЊСКОГ КАНТОНА ГОРАЖДЕ, Комисија за избор и 
именовање, са назнаком «Оглас за избор и именовање предсједника и чланова 
Скупштине ЈП РТВ БПК Горажде», са назнаком НЕ ОТВАРАЈ. 
 

За кандидати које након интервјуа предложи Комисија за избор, сматраће 
се да су најуспјешније прошли отворену конкуренцију. 
 

Коначно именовање предсједника и чланова Скупштине Јавног предузећа 
Радио–телевизија Босанско–подрињског кантона Горажде, извршиће Влада Босанс-
о–подрињског кантона Горажде. 
  

Министарство за образовање, науку, културу и спорт  
Босанско-подрињског кантона Горажде, 

    
Број:10- 05-4250-6/09                                                                                         М И Н И С Т Р И Ц А  
13. новембар .2009.године                                                                           Алма Делизаимовић,с.р. 
        Г о р а ж д е 

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